
Sensitivity: Internal 

Psykologiska faktorers effekt och samband med 

framgång i företag   
Hur arbetsgivarens fokus på psykologiska faktorer i en organisation kan leda till framgång

Lina Lundqvist & Sara Sebrén 
Psykologi 61 – 90 hp | 2PS61E 

Kandidatuppsats 15 hp | HT 2018 

Institutionen för Psykologi | Linnéuniversitetet 

Handledare: Erik Lindström 

Examinator: Siegbert Warkentin 



 2
  

Sensitivity: Internal 

Abstract   

Employees have begun to be seen as the most important resource for many companies and, 

according to researchers, the focus on human capital is expected to be even greater in the 

future. The purpose of the study was to investigate which organizational psychological factors 

that had the strongest effect and connection with success. The factors studied were leadership, 

skills development, freedom, pride and corporate culture. All 79 participants, from five 

different companies, answered the survey with questions regarding these five factors. Success was 

studied from four perspectives: financial profitability, staff turnover, employees' experience 

of focusing on human capital in the company and their experience of success in comparison 

with other companies in the same industry. Stepwise multiple regression was used as a 

statistical analysis in the study and the result showed that the factor of corporate culture was 

the one that consistently had the greatest effect on all of the dependent variables. On a shared 

second place was the variables competence development and freedom. All correlations were 

significant except for success based on economic profitability where the effects were too low 

to become significant.  

  

   

    

Sammanfattning   

Medarbetare har börjat ses som den viktigaste resursen på många företag och enligt forskare 

förväntas fokus på humankapitalet bli än större framöver. Syftet med studien var att undersöka 

vilka organisationspsykologiska faktorer som hade starkast effekt och samband med framgång. 

Faktorerna som studerats var ledarskap, kompetensutveckling, frihet, stolthet samt 

företagskultur. Samtliga 79 deltagare, från fem olika företag, besvarade enkäten med frågor 

rörande dessa fem faktorerna. Framgång studerades utifrån fyra perspektiv: ekonomisk 

lönsamhet, personalomsättning, medarbetarnas upplevelse av fokus på humankapitalet i 

företaget samt deras upplevelse av framgång i jämförelse med andra företag inom samma 

bransch. Stegvis multipel regression användes som statistik analys i studien och resultatet 

visade på att faktorn företagskultur var den som genomgående hade störst effekt på samtliga av 

de beroende variablerna. På en delad andra plats kom variablerna kompetensutveckling och 

frihet. Alla korrelationer blev signifikanta med undantag för framgång baserat på ekonomisk 

lönsamhet där effekterna var för låga för att ge utslag.     
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Förord  

 

Vi skulle vilja tacka samtliga deltagare och de fem företagen som valde att medverka i studien 

och därmed gjorde detta arbetet möjligt. Ett extra stort tack vill vi även rikta till vår 

handledare, Erik Lindström, som funnits med hela vägen och varit ett stort stöd och som 

bidragit med värdefull input i alla frågor rörande studien. Din entusiasm över ämnet gav oss 

energi och driv i skrivandet och din kompetens i allt ifrån uppsatsens struktur till den 

statistiska analysen har varit väldigt värdefull! Vi vill även ge varandra ett stort tack för all 

den tid vi spenderat tillsammans med arbetet och stöttat varandra. Det har varit väldigt kul 

och givande att skriva tillsammans och vi hoppas att denna studie kan upplevas som 

intresseväckande och värdefull för HR-funktioner i organisationer framöver.  
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“Talentism is the new capitalism” - Klaus Schwab, World Economic Forum  

Kan det vara så att arbetsmarknaden står inför nya utmaningar och att företag bör se efter hur 

de hanterar psykologiska faktorer för att behålla och utveckla sitt humankapital? Klaus 

Schwab, grundare och styrelseordförande av the World Economic Forum, menar att så är 

fallet och har beskrivit varför i sin bok ”The fourth industrial revolution”. Boken tar upp 

nutidens och framtidens utmaningar som företag behöver anpassa sig till på grund av den 

digitala och globala utvecklingen. Schwab lyfter återkommande ordet ”talentism” och menar 

att det kommer att ersätta dagens fokus på kapitalism. Han menar att kompetens och kultur är 

två aspekter som bör reflekteras över då nya behov uppstår på grund av den ständiga 

utvecklingen på arbetsmarknaden. Det blir därför allt viktigare att attrahera och lyckas behålla 

rätt medarbetare. Begreppet talentism innefattar vikten av fokus på medarbetarna i form av 

motivation, kommunikation, organisationsstrukturer, mätningar samt belöningar men även att 

lyckas locka till sig rätt medarbetare och att ha en önskvärd personalomsättning. Schwab 

menar att dessa faktorer kommer betyda allt mer än hantering av fysiska tillgångar i ett 

företag då det är medarbetarna som kommer vara den största konkurrensfördelen (Schwab, 

2017).   

Framgång kan definieras på många sätt med hänsyn till såväl subjektiva- som 

vetenskapliga perspektiv. En begränsning av begreppet framgång har gjorts samt val av 

psykologiska faktorer för att kunna analysera vilka av dem som skulle kunna ha ett samband 

med framgång. Faktorerna valdes ut baserat på tidigare litteratur och forskning och lika så 

skedde med begränsningen av begreppet framgång. Psykologiska faktorer som det skalats ner 

till är: ledarskap, stolthet, kompetensutveckling, frihet och företagskultur. Herzbergs 

motivationsteori valdes ut då den förankrar de psykologiska faktorerna och ger dem stöd 

kopplat till arbetslivet. Dessa faktorer har en påverkan på humankapitalet, som är ett begrepp 

som förklaras närmare i kommande avsnitt med samma rubrik. Framgång som begrepp 

skalades ner till fyra olika definitioner:   

1. Medarbetarnas upplevelse av hur arbetsgivaren värdesätter humankapitalet som den 

viktigaste resursen i företaget  

2. Medarbetarens upplevelse av arbetsgivarens framgång i jämförelse med andra företag 

i branschen  

3. Personalomsättning  

4. Lönsamhet - räntabilitet på totalt kapital  
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Humankapital  

För att få en inblick i samt klargöra vad som innefattas i begreppet humankapital har 

Campbell, Coff & Kryscynskis (2012) beskrivning använts. De förklarar att humankapitalet 

idag är den skillnad mellan företag som skapar konkurrensfördelar på marknaden. De har 

delat upp humankapitalet i generellt och företags-specifikt och förklarar att de båda i en 

kombination eller var för sig, beroende på kontext och behov, är avgörande för att skapa sig 

fördelar gentemot konkurrenter. De beskriver även vikten av att företag förstår hur de ska 

behålla talangfulla medarbetare för att skapa sig konkurrensfördelar och därmed framgång. 

Ett sätt att attrahera medarbetare till att stanna kvar är att erbjuda företags-specifika och 

individuella paket som medarbetarna inte kan få någon annanstans. Ett förslag som de lyfter 

är att HR ska kunna anpassa och skräddarsy arbetet utefter individen som anställts och inte 

tvärtom, som det vanligtvis är, att individen ska passa in i ett fack som erbjuds. Detta kan 

kopplas till Schwabs (2017) tankar om de nya utmaningarna på arbetsmarknaden där fokus 

ligger på psykologiska faktorer som lockar, bibehåller och utvecklar ett företags 

humankapital. Att rekrytera rätt medarbetare som stämmer in med den värdegrund som 

företaget har är ett annat mål som Campbell et al. (2012) lyfter som viktigt för företag då de 

menar på att en stark kultur inte är lätt att kopiera och därmed skapar god konkurrensfördel.  

Överlag stämmer forskarna Crook, Todd, Combs, Woehr och Ketchen (2011) in om 

ovanstående men menar också att det viktigaste att tänka på när man satsar på humankapitalet 

är att göra det på ett sätt som ökar samt bibehåller enbart företagsspecifikt humankapital. 

Även de beskriver att ny forskning visar på att investering i humankapital har visat sig vara 

ytterst viktig idag för företag för att kunna konkurrera på marknaden. De menar också att 

humankapitalet är det som skiljer företagen åt och att det därför är den mest värdefulla 

resursen då den är svår eller till och med näst intill omöjlig att kopiera. Newbert (2007) har 

invändningar mot kopplingen mellan humankapital och framgång och lyfter fram främst tre 

anledningar till sitt påstående: 1. Att utveckling av humankapitalet sker över tid och att det 

kan vara svårt att se vilka effekter det har gett. 2. Att det är svårt att skilja på företagsspecifikt 

och generellt humankapital och dess påverkan på framgång och att det egentligen bara är 

företagsspecifikt humankapital som är värdefullt. 3. Att lönsamheten som humankapitalet 

skapar försvinner då medarbetarna vill ha mer betalt vilket han menar gör det svårt att se 

effekterna. Trots denna kritik beskriver Crook et al. (2011) att deras studie resulterade i ökad 

förståelse för hur viktigt fokus på framförallt företagsspecifikt humankapital är för att skapa 

framgång i ett företag. Newberts (2007) tidigare idéer instämde dock med resultatet om att 

investeringen enbart bör behandla det företagsspecifika humankapitalet. Crook et al. (2011) 
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lyfter fortsättningsvis två punkter som de anser är viktigast för att skapa sig 

konkurrensfördelar: kompetensutveckling av de medarbetare som företaget redan innehar 

samt att rekrytera rätt medarbetare som förstärker den rådande företagskulturen. Detta för att 

skapa sig de företagsspecifika faktorerna inom humankapitalet som kan utöka företagets 

konkurrensfördelar.  

I studien kommer definitionen av humankapital, utifrån ovan nämnda beskrivningar, 

att likställas med medarbetarna på företaget och deras kunskaper, erfarenheter, utbildning och 

kompetens men även hur dessa kunskaper bibehålls och utvecklas (Schwab, 2017).  

Framgång   

Framgång kan, som nämndes inledningsvis, innefatta en rad olika aspekter beroende av både 

subjektiva- och vetenskapliga perspektiv. Enligt Anna Jonsson (2014), docent i 

företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, är framgång den kreativitet 

som finns i ett företag. Hon anser att det inte handlar om att kräva mer resurser som 

organisation utan om att ta till vara på de resurser som redan finns för att kunna skapa en 

hållbar framgång. Att satsa på de medarbetare som är kreativa och som har motivation är en 

aspekt, men hon menar också att medarbetarna behöver ledas och organiseras för att 

upprätthålla en kontinuerlig framgång. Hon förklarar att den globala och snabbt växlande 

företagsvärld vi lever i ställer krav på tre saker: kreativitet, innovation samt resurseffektivitet. 

Resurseffektivitet innefattar att ta tillvara på de redan tillgängliga processer som fungerar i 

organisationen. Utifrån detta förklarar hon att kompetensförsörjning är den mest centrala 

aspekten idag för att nå ekonomisk framgång. Medarbetarnas kunskaper är svåra att kopiera 

och kunskap som resurs kan därmed skapa goda konkurrensfördelar. Struktur och kultur är 

två av HR-funktionens främsta verktyg för att möjliggöra en organisation med god 

kunskapsöverföring. Alltifrån manualer och IT-system kan ge ett stort utbyte inom en 

organisation i form av kunskap och kulturen kan skapa ett samverkande klimat och en vilja av 

att dela med sig samt lära sig nya saker. Kulturen i en organisation, enligt Jonsson, skapar 

förutsättningar för individerna att våga prova nya idéer, våga misslyckas samt möjliggör ett 

öppet klimat.  

Jonsson (2014) understryker sammanfattningsvis att framgång för dagens företag, där 

ständig förnyelse och globalisering lyser med sin närvaro, är den individuella medarbetaren. 

Att se, ge möjligheter och utveckling, förbättra och motivera individen och förstå dennes 

perspektiv för att som organisation kunna inse hur varje medarbetare lär sig bäst och överför 
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sin kunskap till andra på bästa möjliga sätt. I mångt och mycket handlar kunskapsöverföring 

inom ett företag om att medarbetarna anser det vara roligt att lära och lära andra och det är av 

stor vikt för att nå framgång som företag menar Jonsson.  

Framgång som begrepp har i studien valt att baseras på fyra olika perspektiv utifrån 

den litteratur och teori som tagits del av ovan. De fyra perspektiven som studerats gällande 

framgång är: ekonomiskt lönsamhetsmått, personalomsättning, medarbetares upplevelse av 

framgång i jämförelse med andra i branschen samt medarbetarnas upplevelse av fokus på 

humankapitalet hos deras arbetsgivare. Framgång baserat på ekonomisk lönsamhet samt 

personalomsättning kommer att beskrivas mer ingående i avsnitten nedan.  

Framgång baserat på ekonomiskt mått   

Det finns många olika nyckeltal och olika beräkningar som tas i beaktning vid en finansiell 

analys av ett företag (Skärvad & Olsson, 2007). Räntabilitet är ett av dessa nyckeltal och ett 

lönsamhetsmått som beskriver om ett företags resultat är tillfredsställande i förhållande till 

kapitalet. Ett av de vanligaste sätten är att se till det totala kapitalet vilket innefattar både 

anläggnings- och omsättningstillgångar men det finns även andra sätt att beräkna vinst i 

förhållande till kapital i ett företag. Avkastning på totalt kapital anses som användbart då det 

går att använda i många olika situationer, bland annat vid jämförelse av avkastningsgrad 

mellan olika företag. Nivån på räntabiliteten i ett företag bör värderas som hög respektive låg 

beroende på ett antal faktorer. Först och främst i förhållande till tidigare års resultat, i 

förhållande till andra företag i samma bransch men även i förhållande till det rådande 

konjunkturläget - detta då endast ett räkenskapsår kan vara en för kort period att studera 

lönsamheten om företaget är starkt konjunkturberoende. För det andra bör avkastningen på 

totalt kapital vara så pass hög att företaget kan betala långivare dess ränta, att ägarna får en 

riskpremie samt att företaget har möjlighet att i behövlig mån själva finansiera sina framtida 

investeringar samt tillväxt. Nyckeltalet, räntabilitet på totalt kapital, ger ett procentuellt 

resultat och formeln som använts i studien var: (Rörelseresultat + finansiella intäkter) ÷ Totalt 

kapital = Räntabilitet på totalt kapital (Skärvad & Olsson, 2007).   

  

Framgång baserat på personalomsättning  

Det kan vara många olika faktorer som spelar roll när en arbetstagare väljer att lämna en 

organisation men det kan också finnas många anledningar till att en arbetsgivare väljer att 

avsluta en arbetstagares anställning. För att förtydliga vad personalomsättning är innebär det 

arbetstagares rörlighet på arbetsmarknaden. Det kan betyda att en anställd rör sig från en 
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organisation till en annan eller att hen lämnar arbetsmarknaden. Orsakerna till att arbetstagare 

rör på sig kan vara många och Orkan (1974) listar i sin avhandling upp ett antal anledningar 

till varför en anställd förflyttar sig från en organisation till en annan. Det kan till exempel 

bero på att medarbetaren säger upp sig, vilket är det mest förekommande, som många gånger 

beror på att arbetstagare själva väljer att röra på sig på grund av avsaknad av 

arbetstillfredsställelse. Orkan (1974) listar även upp arbetstagare som blir uppsagda som 

anledning till personalomsättning. Forskning har visat att det finns starka negativa samband 

mellan avsaknad av arbetstillfredsställelse och hög personalomsättning. Orkan beskriver vissa 

psykologiska faktorer som ytterst betydande för arbetstillfredsställelse och dessa är: bra 

ledarskap, att arbetets struktur och innehåll måste upplevas motiverande, rimliga arbetskrav 

samt möjlighet till beslutsfattande/påverkan.   

Låg personalomsättning innefattar att anställda inte har en tendens att röra på sig från 

sin organisation. Hög personalomsättning innebär det motsatta, att anställda har en större 

benägenhet att lämna sin arbetsgivare (Johansson & Johrén, 2017). Dock förklarar Orkan 

(1974) att hög personalomsättning inte nödvändigtvis behöver betyda att medarbetare i 

organisationen generellt har låg arbetstillfredsställelse. Det kan istället exempelvis bero på att 

ett företag misslyckats med att integrera nyanställda. Han menar på att det är först när 

arbetstagare som varit anställda en längre tid börjar röra på sig som arbetsgivaren bör se över 

den möjligen låga arbetstillfredsställelsen i organisationen.  

Ett företag som har hög personalomsättning kan medföra en del negativa aspekter 

(Staw, 1980; Tziner & Birati, 1996). Till exempel kan de investeringar som gjorts i 

humankapitalet gå förlorade om en arbetstagare väljer att lämna innan företaget hunnit få 

avkastning på sin investering. Det kan även medföra förlusten av en konkurrensfördel då en 

medarbetare kan besitta eftertraktad kompetens som varit av värde för organisationen. Som 

Jonsson (2014) beskriver är medarbetarnas kunskaper svåra att kopiera och kunskap som 

resurs kan därmed skapa konkurrensfördelar. En annan aspekt är de kostnader som kan uppstå 

i form av minskad motivation, rekrytering, överlämning till kollegor eller ny medarbetare 

samt tiden för upplärning. En alltför låg personalomsättning kan å andra sidan innebära 

stagnation i ett företag. Dagens snabbt föränderliga omgivning kräver flexibilitet och 

förändringsbenägenhet i företag för att inte tappa andelar på arbetsmarknaden (Tziner & 

Birati, 1996).   

I årsredovisningar nämner ofta organisationer personalen som deras viktigaste resurs, 

men behandlas den därefter? Johansson och Johrén (2017) menar att personalen borde kunna 
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hanteras mycket bättre på arbetsmarknaden än vad som sker idag. Om det inte sätts ett pris på 

den resurs som medarbetarna är finns det en risk för att personalen fortsättningsvis behandlas 

som förbrukningsvaror istället för tillgångar. Tyvärr har dagens ekonomiska perspektiv i 

organisationer en tendens att fokusera på maskiner, fastigheter och inventarier. Det som 

istället borde anses vara av stor vikt, särskilt för de med personalansvar, är att också få ett 

ekonomiskt perspektiv som utfyllnad till det humana och psykologiska synsättet. Detta för att 

värdesätta humankapitalet i högre grad. Johansson och Johrén ser stor förbättringspotential för 

såväl organisationers ekonomiska tillstånd som de anställdas hälsa och välbefinnande. En 

annan intressant aspekt är att personalomsättning kan upplevas som positiv eller negativ. Hur 

den upplevs är beroende på om arbetsgivaren anser att arbetstagare som slutat till exempel 

inte levererade, hade fel kompetens eller inte integrerats i företagskulturen jämfört med om 

det förlorats en högt presterande arbetstagare med eftertraktad kompetens.  

Vad som anses som hög respektive låg personalomsättning kan vara branschrelaterat 

men det kan också bero på om arbetsgivaren anser att det är en positiv eller negativ 

personalomsättning (Johansson & Johrén, 2017). Den branschrelaterade aspekten togs i 

beaktning i studien och i följande avsnitt nedan förklaras de tre branscher som företagen i 

studien var verksamma inom.   

Inom teknikbranschen har det de senaste åren varit kompetensbrist vilket även 

resulterat i att konkurrensen om den befintliga kompetensen blivit väldigt hög. 2015 låg 

personalomsättningen inom branschen på uppåt 20 %. Konjunkturuppgången sedan 2011 har 

lett till att företagen gått väldigt bra och för många teknikföretag är kompetensförsörjningen 

ett av de största hindren för fortsatt tillväxt (Almega, 2016). Inom IT-branschen råder det 

också kompetensbrist. Den höga efterfrågan på IT-tjänster har uppstått på grund av ökad 

digitalisering och automatisering i samhället. Personalomsättningen ligger uppemot 15 % 

inom branschen i dagsläget (Mynewsdesk, 2018; Mynewsdesk, 2017). Dessvärre gick inte att 

finna någon trovärdig information om branschrelaterad personalomsättning gällande 

rekryteringsbranschen vilket gör att inget riktmärke kommer kunna användas i studien.  

I studien kommer enbart företagens anställda att räknas med i personalomsättningen. 

Inhyrda konsulter, egenföretagare eller uthyrda av rekryteringsföretag, kommer inte omfattas 

eftersom beräkningen ska ske på samma villkor för samtliga fem företag. Formeln som har 

använts för att räkna ut personalomsättning för respektive organisation var följande: 



 10
  

Sensitivity: Internal 

Personalomsättning = Det lägsta antalet av de som anställts respektive slutat under året ÷ 

genomsnittligt antal anställda under året (Johansson & Johrén, 2017).  

De fem psykologiska faktorerna kopplat till humankapital Ledarskap   

Ledarskap är ett brett område och begreppet har valt att hållas på det viset utan någon 

ingående fördjupning. Detta då ledarskap enbart ska värderas som befintligt eller otillräckligt 

för att koppla till framgång ur de fyra perspektiven. Nationalencyklopedins beskrivning av 

begreppet ledarskap lyder “...det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, en 

organisation, ett företag eller ett idrottslag”. Denna tolkning kommer studien att utgå ifrån 

vid benämning av ledarskap.  

 Johan Bertlett har i sin doktorsavhandling från 2018 undersökt och beskrivit vikten av 

samstämmigt arbete mellan ledare och följare, chef och medarbetare. Han beskriver att 

företag vinner på att utveckla sina chefer i samråd med medarbetarna. Detta för att vidga 

ledarskapsperspektivet och se bortom det traditionsenliga och hierarkiska ledarskapet. 

Samstämmighet i arbetet definieras i avhandlingen bland annat genom att chef och 

medarbetare kan lita på och vet vad de kan förvänta sig av varandra. Det handlar även om att 

chefer inte enväldigt fattar beslut utan lyssnar till kollektivet och dess erfarenheter för att nå 

bästa möjliga resultat.  

Zhang och Bartol (2010) lyfter värdet av ett bemyndigande ledarskap som syftar till 

att dela på ansvaret, vilket i sin tur kan leda till ökat engagemang bland medarbetare. Ledare 

och chefer i en organisation kan stärka kreativiteten och öka den inre motivationen hos 

medarbetarna genom att vara en ledare som ger frihet, möjligheter och rättigheter. Om 

medarbetarna känner till sina riktlinjer men samtidigt ges frihet kan kreativitet flöda och bidra 

till effektivitet i organisationens processer. Författarna pekar på att det finns flertalet 

betydande bevis som indikerar på att medarbetares kreativitet bidrar till just effektivitet men 

också innovation och överlevnad på arbetsmarknaden. Likt Bertletts teori ovan om 

samstämmighet i arbetet genomsyrar även Zhang och Bartols studie värdet av en icke 

auktoritär ledare. Värdet ligger i att skapa ett förtroende mellan chefer och medarbetare för att 

kunna bli en framgångsrik organisation (Zhang & Bartol, 2010).  

Stolthet   

Stolthet i psykologisk mening ses som en social och självmedveten känsla. Redan vid två-års 

ålder börjar barn att dela in och förhålla sig till samhällets sociala hierarkier. Det är när 

individen börjar bli medveten om sina känslor och får förståelse för vad som är socialt 
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accepterat och önskvärt som stolthet kommer in i bilden. Stolthet har visat sig samvariera 

med vinster i status och rang i förhållande till andra. Det som framgår av tidigare teorier om 

stolthet är att den uppstår som en reaktion på gynnsamma jämförelser av sig själv med andra - 

som ett socialt värderande som kan leda till stegring i status. Stolthet ökar i takt med 

resurstillgång och avancemang i den sociala hierarkin. Definitionen av stolthet kan därmed 

formuleras som en ranghöjande känsla som centreras till värdet av styrka i jämförelse med 

andra (Oveis, Horberg & Keltner, 2010).   

Williams och DeSteno (2008) har undersökt stolthetens påverkan på motivation.  

Människan upplever stolthet bland annat till följd av offentligt erkännande av sina förmågor. 

Sådant som är socialt tilltalande motiverar människan att upprätthålla sitt beteende vilket 

bidrar till en känsla av stolthet. Stolthet kan tydas som ett positivt tillstånd som i sin tur kan 

motivera till personlig utveckling och ökad social status. Att individen blir respekterad som 

medlem i sociala sammanhang genom att utveckla högt värderade förmågor och färdigheter 

(Williams & DeSteno, 2008).  

HR-magasinet PEOPLE som ges ut av Sveriges HR-förening behandlade nyligen 

begreppet stolthet i en av sina artiklar. Författarna förklarar att organisatorisk stolthet hör ihop 

med framgång i företag och ser därför på stolthet som en viktig del i organisationen. När 

medarbetarnas stolthet växer ökar också deras kapacitet och motivation som kan leda till 

bättre kvalitet och möjligen även uppnådda organisatoriska mål. Stolthet ger möjlighet att 

skapa positiva möten med kunder som därför tenderar att stanna kvar och bidra till ökad 

omsättning då det även drar till sig nya kunder. Om företag på en organisatorisk- och 

strategisk nivå arbetar med stolthet kan de även mäta effekterna av den. Det kan bidra med 

användbara nyckeltal som kan skapa förståelse för betydelsen av stolthet som ett viktigt steg 

på vägen mot framgång (Alsiok & Stenbacka-Nordström, 2018).  

Även Sheridan (2010) lyfter värdet av att medarbetare känner stolthet över sin 

arbetsgivare. Sheridan nämner att stolthet endast kan uppnås i en organisation som har en 

kultur som uppmuntrar till engagemang. Hans studie resulterade i att engagerade anställda är 

sex gånger så benägna att stanna hos sin arbetsgivare, till skillnad från oengagerade anställda i 

samma organisation. För att skapa en engagerad organisation med stolta medarbetare har 

Sheridan tagit fram en lista bestående av fem punkter: 1. Bidra till att starta positiva 

konversationer om organisationen. 2. Skapa en lista med positiva attribut som är lättillgänglig 

för de anställda men som också kan användas vid nyrekrytering. 3. Samla in information från 
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de anställda om varför respektive varför de inte skulle vilja stanna i organisationen samt ta 

aktion efter resultatet. 4. Skapa ett belöningsprogram, till exempel “månadens anställd”. 5.  

Skapa en positiv miljö och fokusera på dagliga mål som är inom räckhåll.  

Stolthet har också visat sig kunna bidra till minskad personalomsättning, ökad 

lönsamhet samt minskad belastning för företaget rent ekonomiskt. Att känna stolthet över sin 

arbetsgivare lockar även till sig nya medarbetare då det skapar ett gott rykte men även ger ett 

inre värde för medarbetarna som känner sig tillfreds (Sheridan, 2010).  

Kompetensutveckling  

Kompetens definieras av Davenport et al. (1998) som den tillgång en organisation har både i 

dokumenterad form samt som subjektiv- och outtalad. Att hantera kunskapen i 

organisationen, menar de, går ut på att identifiera, delge, kvarhålla samt skapa och utveckla 

kunskap. De som lyckas är de som ser kunskap som en tillgång. Rowley (1999) beskriver att 

kompetensutveckling kan definieras olika och lyfter några alternativ i sin artikel som hon 

funnit i sin forskning. Bland annat lyfts följande: tillhandahålla ny kunskap, ta in extern 

kunskap samt dokumentera kunskap i interna system för att lättare kunna delge den till hela 

organisationen.   

Kompetensen och det mänskligt intellektuella är idag den största tillgången i många 

företag och därmed är kunskapen inom ett företag även deras största konkurrensfördel. För att 

skapa sig konkurrensfördelar är det därför viktigt att företag ser till att utveckla strategier för 

kompetensutveckling. Det innefattar att bestämma sig för hur kompetens delges och bevaras 

på ett effektivt sätt men även att låta kompetensutveckling bli en del av de strategiska 

besluten för att ta hand om de intellektuella tillgångarna på ett bra sätt (Carneiro, 2000).  

Alla individer är unika och det bär med sig att alla ser, tänker, tolkar och förstår saker 

på olika sätt. Detta är en av anledningarna till att Granberg och Ohlsson (2005) har skrivit en 

artikel om kollektivt lärande i team. Lärandeprocesser i team och organisationer möjliggör 

och skapar kompetensutveckling som i sin tur gör att medarbetare kan ta del av varandras 

kompetens. En individs kognitiva schema utmanas genom att andra i teamet tänker på ett 

annat eller nytt sätt vilket utvecklar tankestrukturer. De menar att kompetens och lärande 

består av kognitiva aspekter, är socialt konstruerat och beroende av sin kontext. Kompetens 

som begrepp förklarar de som något som visas upp och att den inte finns förrän en individ 

visat sin kompetens genom handling. Mötessamtal i teamet eller inom organisationen i olika 

former skapar möjlighet att delge erfarenheter, lösa problem samt skapa reflektion. Det 
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viktigaste av allt är att den tysta kunskapen offentliggörs till hela gruppen, så att flera får ta 

del av den. Samordnande strukturer är av stor vikt för att få till ett samarbete mellan 

medarbetarna för att i sin tur kunna bidra till det kollektiva lärandet (Granberg & Ohlsson, 

2005).  

Företagskultur   

Enligt nationalencyklopedin beskrivs begreppet företagskultur som följande “..de regler, 

värderingar och normer som kännetecknar ett företag eller annan organisation, eller med 

andra ord den informella, föreställningsmässiga sidan av företaget och den anda eller det 

klimat som utmärker detta.”. Kan företagskultur som psykologisk faktor bidra till att skapa 

framgång på ett företag och i så fall på vilket sätt?  

Att vara en del av en kultur är också att vara en del av ett kollektiv och att se till 

gruppens bästa. En grupptillhörighet är något som är större än individen själv och det ger en 

tendens att visa solidaritet och vara mer inriktad på de gemensamma mål som finns för 

gruppen istället för att uppfylla sina egna. Kulturen har också visat sig påverka en individs 

självkänsla. Människor i det västerländska samhället har en förmåga att försöka förknippa sig 

med andra och Myers, Abell och Sani (2014) menar att det i sin tur stärker självkänslan. Inom 

socialpsykologin talas det bland annat om kultur som ett mönster av kunskap, beteende och 

övertygelser. Det förklaras även som delade attityder, värderingar, normer, mål och praxis 

som karaktäriserar en grupp. Kultur ses också som en del av människans natur då vi är sociala 

varelser som föredrar att leva i grupp. Förr innebar gruppen större chans till överlevnad vilket 

lever kvar i människan än idag även om de yttre hoten inte är de samma. När en människa 

deltar i sociala interaktioner sker det en utveckling då samspelet med andra utmanar 

individens sätt att tänka och känna (Myers, Abell & Sani, 2014).  

Simoneaux och Stroud (2014) lyfter i sin artikel att en stark företagskultur återspeglar 

medarbetarnas, ledningsgruppens och ägarnas värderingar. I deras studier har det också visat 

sig att framgångsrika företag ofta har starka och positiva företagskulturer. Dessa företag har 

också lättare att anpassa sig samt vara förändringsbenägna. Detta underlättar vid exempelvis 

vid implementering av nya strategiska beslut på grund av den explorativa utveckling som sker 

på arbetsmarknaden idag. Det som belyses i artikeln är att en hög moral leder till glada 

medarbetare som i sin tur leder till ett framgångsrikt företag (Simoneaux & Stroud, 2014).   

”Wellbing comes from one place, and one place only – a positive culture.” (Seppala & 

Cameron, 2015). Många företag har idag en väldigt krävande kultur där det förväntas mycket 
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av medarbetarna. Medarbetare upplever i många fall höga nivåer av stress över att leverera på 

jobbet. En företagskultur som sätter den här typen av höga krav går miste om att se de 

kostnader som uppstår. Studier visar på att företag med en företagskultur som består av höga 

krav på medarbetare bland annat har mer än 50% högre sjukvårdsutgifter, fler antal olyckor, 

fler förlorade antal arbetsdagar på grund av stress samt fler läkarbesök. Detta i jämförelse mot 

företag med en väl fungerande och icke stressande företagskultur. Medarbetarnas 

engagemang på jobbet har också visat sig drastiskt minska över tid om företagskulturen 

skapar stress och rädsla. Oengagerade medarbetare skapar stora kostnader. Studier har visat 

att företag med oengagerade medarbetare korrelerar med lägre produktivitet, lägre lönsamhet, 

lägre tillväxt samt till och med lägre aktiekurs över en längre tid. Dessutom visade samma 

studie att företag som lyckats skapa en kultur som genererat engagerade medarbetare hade 

markant fler jobbansökningar än företag med oengagerade medarbetare (Seppala & Cameron, 

2015).   

Företagskultur har också visat sig ha inverkan på personalomsättningen i ett företag. 

En företagskultur som leder till ökad stress har fler medarbetare som ser sig om efter andra 

jobb, säger upp sig samt tackar nej till befordran. Detta då medarbetare har ett lågt förtroende 

och därmed minskad lojalitet i denna typ av företagskulturer. Här finns också kostnader som 

uppstår vid minskad produktivitet, nyrekrytering - som även innefattar upplärning av en ny 

medarbetare både i form av tid och förlorad kompetens (Seppala & Cameron, 2015).  

Seppala och Cameron (2015) har genom sina undersökningar kommit fram till sex 

avgörande punkter som behövs för att skapa en positiv företagskultur: 1. Att bry sig om samt 

ha ett intresse för sina kollegor, 2. Ge stöd och hjälp till varandra och visa medkänsla, 3. 

Tillåta misstag och inte ge någon skuld, 4. Inspirera varandra, 5. Att uppleva sitt arbete som 

meningsfullt, 6. Behandla alla på arbetsplatsen med respekt, tillit, integritet samt tacksamhet. 

De lyfter också vikten av att ledarskapet på arbetsplatsen genomsyras av dessa 6 punkter då 

det sätter tonen på vad som är viktigt och vilka värderingar som ska prägla företaget.  

Frihet  

Frihet i arbetet innefattar bland annat de anställdas upplevelse av flexibilitet. På 50-talet 

grundades humanistiska principer kring arbetsledning som innefattade att medarbetarna skulle 

ta eget ansvar för sitt arbete. Senare, på 80-talet, uppstod möjligheten till att påverka sina 

egna arbetstider, vilket idag är känt som flextid. Även möjligheten att arbeta hemifrån blev 

populärt på senare delen av 90-talet, detta då USA ändrade sin syn på distansarbete som ett 
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sätt att minska trafikstockningar och miljöförstöringar i stora städer (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg, 2006).  

Zhang och Bartol (2010) lyfter vikten av frihet i arbetslivet och menar att en känsla av 

frihet kring arbetsuppgifter engagerar och ökar kreativiteten samt den inre motivationen hos 

medarbetarna. Zhang och Bartol förklarar att det positiva i frihetskänslan bidrar till kreativitet 

som i sin tur kan leda till ökad effektivitet. Författarna skriver om begreppet “Empowerment” 

som syftar till medarbetarnas känsla av makt och kontroll över sin egen arbetssituation. Deras 

resultat visade på att empowerment ledde till ökad kreativitet och att det är friheten i arbetet 

som främjar detta.   

Amerikanen Karasek skapade en modell för stresshantering och verktyget kom att 

kallas krav- och kontrollmodellen. Inom arbetslivet handlar upplevd frihet och kontroll om 

hur stort handlings- och beslutsutrymme medarbetarna upplever att de har. Karaseks modell 

går bland annat ut på att den som upplever sig ha hög kontroll och därmed stort 

handlingsutrymme i arbetslivet också har lättare att klara av höga krav. En medarbetare med 

hög kontroll kan till och med stimuleras av höga krav eftersom det upplevs som hanterbart. 

För den som upplever sig ha låg kontroll över sitt arbete gäller det motsatta då lågt 

handlingsutrymme i kombination med höga krav skapar stress (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson & Lundberg, 2006).   

Herzbergs tvåfaktorsteori  

På 60-talet grundade Herzberg en tvåfaktorsteori gällande motivation och trivsel på 

arbetsplatsen. Teorin kom att baseras på två faktorer: motivations- och hygienfaktorer, eller 

inre och yttre motivationsfaktorer. Detta efter att fynden i sina studier resulterat i att det inte 

var samma faktorer som skapade trivsel respektive vantrivsel. Inre faktorer avser hur 

medarbetaren upplever arbetsuppgifterna och deras karaktär. Andra exempel är möjligheterna 

till personlig och professionell utveckling såsom kompetensutveckling, ansvar, frihetskänsla 

och meningsfullhet i arbetet. De yttre faktorerna handlar istället om praktiska och formella 

aspekter som förväntas fungera i ett företag i form av ledarskap, personalpolitik, arbetsmiljö 

och lön. De inre motivatorerna visade sig skapa trivsel men om de saknades skapade de inte 

vantrivsel. De yttre motivatorerna bidrog däremot till vantrivsel om de inte fanns på 

arbetsplatsen men skapade inte till trivsel om de fanns. Arbetsuppgifter som främjar 

motivation ger därför goda förutsättningar för medarbetare att utföra bra prestationer 

(Jacobsen & Thorsvik, 2013).  
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Herzbergs teori har fått kritik från andra forskare inom psykologin som menat att 

teorin varit föråldrad och inte stämt överens med dagens arbetsmarknad. Bland annat utförde 

Basset-Jones och Lloyd (2005) en studie för att undersöka om Herzbergs teori kunde 

tillämpas på dagens arbetsmarknad. Resultatet från studien bekräftade Herzbergs teori då de 

inre motivatorerna visade sig ha större inverkan på motivation än de yttre faktorerna. 

Ytterligare en studie, utförd 2017 av Alfayad och Mohd Arif, som applicerade Herzbergs 

tvåfaktorsteori med förväntan att arbetstillfredsställelsen skulle förbättras på arbetsplatser om 

medarbetarnas tankar och idéer togs tillvara på. Resultatet visade på en korrelation mellan att 

lyssna till och använda sig av de anställdas åsikter och arbetstillfredsställelse. Studien 

klargjorde att ett företag med fördel bör lyssna till samt applicera anställdas idéer på 

arbetsplatsen för att öka motivationen och i sin tur effektiviteten.  

Tomas Jungert som är docent i psykologi uttalade sig i Svenska Dagbladet (2013) om 

vikten av motivation för att nå framgång och välbefinnande. Han lyfte att det finns en risk för 

att instrumentella och icke värde-givande belöningar tenderar att minska eller helt slå ut 

medarbetares motivation. Detta kan förankras med Herzbergs tvåfaktorsteori som framhäver 

vikten av sociala faktorer och kontexter som skapar eller leder till en känsla av inre 

motivation. Den inre motivation som i sin tur leder till en mängd effekter som skapar 

framgång.   

Syfte & Frågeställning  

Val av frågeställning kom ur inspiration från bland annat Simoneux och Strouds (2014) 

artikel “A Strong Corporate Culture Is Key to Success” som hänvisar framgång i företag till 

en stark företagskultur. Även Crook, Todd, Combs, Woehr, och Ketchen (2011) har till stor 

del stått till grund för frågeställningen med sin artikel “Does Human Capital Matter? A 

MetaAnalysis of the Relationship between Human Capital and Firm Performance”. Generellt 

sett upplevs ovan nämnda artiklar, men också resterande artiklar och avhandlingar som 

använts, sakna ett bredare spektrum för sambandet mellan fokus på psykologiska faktorer och 

framgång i ett företag. Däremot tar flertalet av dem upp forskning om humankapital och lyfter 

det som den framtida framgångsfaktorn för företag. Globalisering och digitalisering är två 

faktorer som lyfts som bidragande orsaker till att rätt medarbetare kommer att bli det absolut 

viktigaste framöver istället för fokus på kapitalet. De nämner också kompetensbrist inom 

vissa branscher som orsak till ökat tryck på eftertraktad kompetens. Det väcktes ett intresse 

för att studera vilka psykologiska faktorer kopplat till humankapital som var av yttersta vikt 

för att nå framgång i ett företag. Eftersom det fanns relevant forskning inom området fanns 
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det också en grund att stå på för att utforma en hypotes. Studiens relevans grundas i den 

aktuella forskningens fokusering på att det är de psykologiska aspekterna som skapar 

framgång i företag.   

Herzbergs välkända tvåfaktorsteori är genomgående i studien eftersom den innefattar 

de psykologiska faktorer som berör humankapital. Fokus har varit att studera de faktorer som 

fanns under kategorin inre motivatorer då det är de som anses skapa motivation hos 

medarbetare.   

Resultatet hoppas kunna leda till en tydlighet i vilka av de psykologiska faktorerna 

som har starkast effekt och högst korrelation med framgång i företag. Forskningshypotesen 

lyder följande: Fokus på psykologiska faktorer leder till framgång både ur ett ekonomiskt-, 

personalomsättnings- samt medarbetarperspektiv. Frågeställningen lyder följande: “Vilka 

psykologiska faktorer inom humankapitalet är prediktorer för att nå framgång som företag?”.  

Metod  

Deltagare  

Deltagarna kommer från fem privata företag i södra Sverige som valdes ut på grund av att 

kontakt funnits sedan tidigare mellan företagen och författarna. Företagen befann sig inom tre 

olika branscher: IT, Rekrytering och Teknik. I tabell 1 nedan kan information om de fem 

företagen utläsas.   

Tabell 1.  

Statistik över antal deltagare, personalomsättning och lönsamhet 2017 för respektive företag 

och bransch.  

  

   Bransch  Antal deltagare  Personalomsättning 2018  Lönsamhet 2017  

Företag 1  Rekrytering   16  5,1%  17,7%  

Företag 2  IT  16  7%  0,65%  

Företag 3  Teknik  19  5,7%  22,6%  

Företag 4  IT  17  15%  61,6%  

Företag 5  Rekrytering   11  0%  22,3%  

  

Not. Tabellen visar på antalet deltagare för respektive företag, vilken bransch de är 
verksamma i, deras personalomsättning för 2018 samt deras ekonomiska lönsamhet 2017.   

På de mindre företagen fick samtliga anställda enkäten utskickad till sig medan det på 

några av de större företagen istället valdes ut en avdelning eller enhet. Antingen skickade 
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författarna eller kontaktpersonen på företagen ut länken till enkäten till medarbetarna. Det 

fanns därmed ingen exakthet i hur deltagarna valdes ut utan det viktigaste var att företagen 

och avdelningarna hade minst 20-30 anställda för att möjliggöra en svarsfrekvens där det var 

rimligt att få in minst 10 svar från varje företag. Anledningen till minimikravet på 10 

deltagare per företag var för att få minst 50 deltagare totalt i studien, vilket motsvarar kravet 

på att N är tio gånger så många som de oberoende variablerna för att kunna utföra en multipel 

regression (Brace, Kemp & Snelgar, 2012). Totalt skickades enkäten ut till 201 medarbetare 

och 79 svarade vilket innefattar en svarsfrekvens på 39%. Antalet deltagare från respektive 

företag låg mellan 11-19 medarbetare.   

Deltagarna var i åldersspannet 19–62 och medelvärdet var 40,5 år med en 

standardavvikelse på S = 10,2. Könsfördelningen bland deltagarna var 60% kvinnor, 39% 

män och 1% ”annat”. Av deltagarna hade 51,9% en administrativ roll, 24,1% hade en roll i 

ledningen och 24,1% arbetade inom produktion.  

  

Instrument  

För att kunna samla in data från deltagarna skapades en elektronisk enkät i verktyget Google 

Formulär. För att se enkäten i sin helhet, se bilaga 2. Anledningen till användandet av en 

elektronisk enkät var många. Det underlättade för utskick till deltagarna samt möjliggjorde att 

kontaktpersonerna på företagen på ett smidigt sätt kunde se enkäten i förväg. Det var även 

effektivt vid själva datainsamlingen och utläsning av resultaten samt att det uppfyllde 

riktlinjerna kring anonymitetskravet. Enkäter i sig anses också som ett tidseffektivt 

tillvägagångssätt för att hantera omfattande datainsamling (Wilson och MacLean, 2011).  

Enkäten inleddes med en kort sammanfattning av syftet med studien, information om 

vad ett deltagande innebär samt instruktioner för att utföra enkäten. Därefter efterfrågas 

deltagarnas kön, ålder, anställningstid på nuvarande arbetsplats samt yrkesbefattning. 

Fortsättningsvis ställdes en fråga angående humankapital: “I vilken utsträckning upplever du 

att din arbetsgivare värderar medarbetare som den viktigaste resursen de har?”. Frågan 

ställdes för att se om det fanns ett samband mellan medarbetarnas upplevelse av hur 

arbetsgivaren värderade medarbetarna i organisationen och de oberoende variablerna i 

enkäten.   

Vidare användes de oberoende variablerna som struktur för att skapa domäner i 

enkäten. De fem domänerna kom i följande ordning: ledarskap, kompetensutveckling, 

stolthet, företagskultur och frihet. Inom varje domän fanns det tre frågor som utformades på 

ett sätt som gjorde det möjligt för deltagarna att svara på en skala från 0-6. 0 = Inte 
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alls/Väldigt lite/ och 6 = Mycket bra/Väldigt mycket. Svarsalternativen 1-5 var på en 

intervallskala mellan 0-6 där svarsalternativet 3 blev centrerat och kunde ses som att 

deltagaren tyckte varken eller. För varje enskild deltagare summerades värdena inom varje 

domän vilket kunde resultera i ett minimum på 0 och maximum på 18.  

Efter de fem domänerna följde de tre sista frågorna där den första löd: “I jämförelse 

med andra företag i samma bransch upplever jag att vårt företag står sig…”. Deltagarna fick 

även här skatta på en skala mellan 0-6, 0 = Inte alls bra och 6 = Väldigt bra. Valet av fråga 

användes för att få ett värde på hur framgångsrik medarbetarna upplevde att arbetsgivaren var 

inom sin bransch.   

Den andra frågan löd: “Vilka faktorer värderar du högst för att du ska vilja stanna på 

ett företag?”. Frågan ställdes för att få en tydligare bild av vad medarbetare upplever är av 

stor vikt för att de ska vilja stanna kvar i ett företag, vilket i sin tur även hänger samman med 

den beroende variabeln personalomsättning. Som svarsalternativ kunde deltagarna välja 

mellan de fem oberoende variablerna som var desamma som de fem domänerna i enkäten. De 

ombads att välja max tre alternativ. Dessa kom sedan att presenteras i ett stapeldiagram för att 

tydliggöra vilka faktorer som valdes flest antal gånger, både inom varje företag och totalt sätt.   

Sista frågan löd: “Berätta med dina egna ord om vilka faktorer som du upplever bidrar 

till att skapa framgång hos din arbetsgivare?”. Frågan ställdes för att få en inblick i vad 

medarbetarna själva värderar som viktigt men också för att se om där fanns ytterligare 

faktorer som skulle vara intressanta att studera. De begrepp som var mest förekommande 

presenterades i löpande text i resultatavsnittet.   

  

Design  

Multipel regression användes som statistisk analysmetod då flertalet oberoende variabler 

skulle undersökas i studien. På så vis kunde analysen behandla samverkan mellan flera 

oberoende variabler samtidigt. Efter en bedömning av vilken typ av multipel regression som 

skulle användas valdes stegvis. Anledningen till valet var att tydliggöra vilka oberoende 

variabler som statistiskt hade starkast effekt på de respektive beroende variablerna som 

studerades (Wilson & MacLean, 2011). I studien valdes både de oberoende- och beroende 

variablerna ut baserat på vilka som återfanns ur tidigare teorier och litteratur. De oberoende 

variablerna blev därmed följande: ledarskap, stolthet, företagskultur, kompetensutveckling 

samt frihet. De beroende variablerna som valdes blev följande: personalomsättning, 

räntabilitet på totalt kapital, medarbetarnas egen skattning av arbetsgivarens framgång i 
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jämförelse mot branschen samt medarbetarnas uppfattning om arbetsgivarens syn på 

humankapital.  

En Pearson Korrelation utfördes och kravet på homoskedacitet uppfylldes. Det fanns 

inte heller någon multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. För signifikansnivå 

valdes p <.05, detta för att säkerställa att modellen var statistik signifikant med minst 95% 

sannolikhet. Valet av procentsats gjordes då det är en standardnivå (Wilson & MacLean, 

2011).   

Procedur  

Flera företag kontaktades för att se om det fanns intresse för att delta i studien. De fem företag 

som till slut deltog kontaktades antingen via mail eller telefon och alla fick liknande 

information om studien, dess syfte samt vad ett deltagande skulle innebära. De som 

kontaktades på företagen var antingen VD eller HR-medarbetare på företagen. Samtliga 

företag är anonyma i studien, likaså varje enskild deltagare som besvarat enkäten. De företag 

som kontaktades men valde att inte delta hade olika anledningar till varför men det vanligaste 

var att de inte hade tid eller att de redan hade en medarbetarundersökning igång.  

Förhållningssättet till urvalsprocessen innebar att de företag som kontaktades var de som låg 

geografisk nära eller där kontakter redan fanns etablerade. Urvalsprocessen uppfyller därmed 

inte det naturvetenskapliga synsättet på slumpmässigt urval. Kandidatuppsatsen hade en 

specifik deadline och tidsramen satte vissa begränsningar som inte gav utrymme för ett 

slumpmässigt urval. Det som dock var ett krav för att ett företag skulle kunna delta var att de 

hade minst 20 anställda och var verksamma inom den privata sektorn.   

Den elektroniska enkäten innehöll relevanta frågor baserat på vad som skulle studeras 

och efter godkännande från kontaktpersonerna på företagen skickades det ut ett kortare mail 

med information om studien samt en länk till enkäten. Antingen gick mailet ut direkt från 

författarna till medarbetarna på företaget eller via kontaktpersonen som i sin tur skickade 

mailet vidare till medarbetare i sin organisation. Förhoppningen var att få minst 15 deltagare 

från varje företag för att kunna generalisera resultatet. Totalt sett deltog 79 deltagare i studien 

vilket var mer än kravet för att kunna utföra studien så som den var tänkt.  Nedan är ett utdrag 

från den information som kontaktpersonerna fick i mailet:   

”Vi vill se vilka psykologiska aspekter i ett företag som kan kopplas samman med just 

framgång samt lyfta och ge större förståelse för vikten av fokus på humankapitalet. 
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Framgång kommer att studeras utifrån fyra olika perspektiv: 1. Framgång baserat på 

personalomsättning. 2. Framgång baserat på lönsamhet (räntabilitet på totalt kapital) 3. 

Framgång baserat på medarbetarnas självskattning av företaget som framgångsrikt. 4. 

Framgång baserat på medarbetarnas upplevelse av humankapitalet som företagets 

viktigaste resurs.”  

Företagen kommer att benämnas som företag 1, 2, 3, 4 och 5 för att upprätthålla kravet 

på anonymitet, för att underlätta data-hanteringen samt möjliggöra att ett specifikt företag kan 

titta på sina egna resultat utan att veta vilka de andra är.   

Etik  

Vid forskning inom det humanistiska- och samhällsvetenskapliga området finns det fyra 

huvudkrav att ta hänsyn till för att upprätthålla god etik. De fyra kraven är: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att ge information till 

deltagarna om vad studien innefattar och vad det innebär att delta. De har även rätten att 

informeras om att deltagande är frivilligt samt om rätten att avbryta sitt deltagande när som 

helst under studien. Informationen ska dessutom, vid enkäter, ges innan deltagande sker 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla kravet informerades både kontaktpersonerna på 

företagen samt varje enskild deltagare innan medverkan.    

        Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätten att bestämma över sin 

medverkan vilket vävdes in en del i kravet ovan (Vetenskapsrådet 2002). Informationen gavs 

inledningsvis i studien i den elektroniska enkäten och medgivande att delta gjordes genom att 

slutföra enkäten och skicka in. Om deltagarna ändrade sig under medverkan fick de därmed 

enbart avbryta enkäten och stänga webbläsaren.   

        Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter eller annan information 

som skulle kunna kopplas till deras medverkan i studien bör behandlas med säkerhet, respekt 

samt tystnadsplikt. För att hantera kravet valdes elektronisk enkät vilket möjliggjorde att den 

insamlade datan inte gav någon känslig information att hantera och därmed inte heller någon 

oro för att kunna koppla data till en enskild deltagare. Tystnadsplikten hölls genom att data 

enbart diskuterades mellan de två skribenterna.   

        Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som deltagarna delar 

med sig av i studien inte får användas utanför studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Den 



 22
  

Sensitivity: Internal 

insamlade datan lagrades inte längre än under de veckor som studien var igång, vilket innebär 

att data inte går att återfinna efter avslutad studie.  

Resultat  

Framgång baserat på upplevelsen av humankapitalet som den viktigaste resursen 

Medelvärdet totalt för alla företagen, 79 deltagare, inom den beroende variabeln M = 4,58 

med en standardavvikelse på s = 1,26.   

  Pearson korrelation visade på starka samband mellan varje enskild oberoende 

variabel gentemot den beroende variabeln humankapital. Korrelationen mellan de oberoende 

variablerna låg mellan .37-.75 vilket därmed inte översteg gränsen på r <.80 som i sin tur kan 

tolkas klara kravet på icke multikollinearitet. Starkast korrelation fanns mellan de oberoende 

variablerna stolthet och företagskultur där r = .75. Den oberoende variabel som hade starkast 

korrelation med den beroende variabeln var företagskultur där r =.85. Korrelationen mellan 

stolthet och den beroende variabeln var den som visade på näst högst varians där r =.74.  

Korrelationen mellan kompetensutveckling och den beroende variabeln var r =.70.  

Värdena visade även på ett linjärt samband vilket tyder på homoscedasticitet som 

innebar att det fanns en konstant varians.   

De signifikanta variabler som framkom i stegvis multipel regression var företagskultur 

och kompetensutveckling. Modell 1 innehöll enbart den oberoende variabeln företagskultur 

som förklarade 73% av variansen i den beroende variabeln (Adjusted R^2  =.73). Modellen 

var signifikant då F(1,77) = 207,38, p < .05. Variabeln företagskultur visade på en effekt 

utifrån standardiserade beta där z = .85.  

Modell 2 där både företagskultur och kompetensutveckling var inkluderade visade på 

en signifikant regression kopplat till den beroende variabeln. Modellen var signifikant då 

F(2,76) = 148,64, p < .05. Modellen visade sig förklara 79% av variansen i den beroende 

variabeln (Adjusted R^2  =.79). Variablerna företagskultur och kompetensutveckling visade på 

en effekt utifrån standardiserade beta där företagskultur z = .67 och kompetensutveckling där 

z = .32.   

  

Framgång baserat på medarbetarnas upplevelse av framgång i jämförelse med andra 

företag i samma bransch.  

Medelvärdet totalt för alla företagen, 79 deltagare, inom den beroende variabeln var M = 4,86 

med en standardavvikelse på s = 1,14.   
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Pearson korrelation visade på starka samband mellan varje enskild oberoende variabel 

gentemot den beroende variabeln. Korrelationen mellan de oberoende variablerna låg mellan 

.37 - .75 vilket därmed inte översteg gränsen på r <.80 som i sin tur kan tolkas klara kravet på 

icke multikollinearitet. Starkast korrelation fanns mellan de oberoende variablerna stolthet 

och företagskultur där r = .75. Den oberoende variabel som hade starkast korrelation med den 

beroende variabeln var företagskultur där r =.63. Korrelationen mellan frihet och framgång 

var den som visade på näst högst varians där r =.62. Korrelationen mellan stolthet och 

framgång var tredje starkast med r =.61.  

Värdena visade på ett linjärt samband vilket tyder på homoscedasticitet som innebar 

att det fanns en konstant varians.   

De signifikanta variabler som framkom i stegvis regression var företagskultur och 

frihet. Modell 1 innehöll enbart den oberoende variabeln företagskultur som förklarade 38% 

av variansen i den beroende variabeln (Adjusted R^2  =.38). Modellen var signifikant då 

F(1,77) = 48,7, p < .05. Variabeln företagskultur visade på en effekt utifrån standardiserade 

beta där z = .63.  

Modell 2 där både företagskultur och frihet var inkluderade visade på en signifikant 

regression kopplat till den beroende variabeln. Modellen var signifikant då F(2,76) = 34,58, p 

< .05. Modellen förklarade 46% av variansen i den beroende variabeln (Adjusted R^2  = .46). 

Variablerna företagskultur och frihet visade på en effekt utifrån standardiserade beta där 

företagskultur z = .39 och frihet där z = .38.   

Framgång baserat på personalomsättning  

Medelvärdet totalt för alla företagen, 79 deltagare, inom den beroende variabeln 

personalomsättning var M = 7,05% med en standardavvikelse där s = 4,69.   

  Pearson korrelation visade på aningen svaga eller medelstarka samband mellan 

varje enskild oberoende variabel gentemot den beroende variabeln personalomsättning.  

Korrelationen mellan de oberoende variablerna låg mellan .37 - .75 vilket därmed inte 

översteg gränsen på r <.80 som i sin tur kan tolkas klara kravet på icke multikollinearitet. 

Starkast korrelation fanns mellan de oberoende variablerna stolthet och företagskultur där r = 

.75. Den oberoende variabel som hade starkast korrelation med den beroende variabeln var 

företagskultur med ett negativt värde där r = -.53. Det negativa sambandet visade på att starka 

värden inom företagskultur resulterade i lägre personalomsättning och tvärtom. Korrelationen 

mellan stolthet och personalomsättning var den som visade på näst högst varians med ett 
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negativt värde där r = -.32. Korrelationen mellan frihet och personalomsättning hade också ett 

negativt värde där r = -.31.  

Värdena visade på ett linjärt samband vilket tyder på homoscedasticitet som innebar 

att det fanns en konstant varians.   

Den signifikanta variabeln som framkom i stegvis multipel regression var 

företagskultur. Modellen innehöll enbart den oberoende variabeln företagskultur som 

förklarade 28% av variansen i den beroende variabeln personalomsättning (Adjusted R^2  

=.28). Modellen var signifikant då F(1,77) = 29,81, p < .05. Variabeln företagskultur 

visade på en effekt utifrån standardiserade beta där z = -.53.  

Framgång baserat på räntabilitet på totalt kapital   

Den beroende variabeln räntabilitet visade inte på någon signifikant korrelation med de 

oberoende variablerna ledarskap, kompetensutveckling, frihet, stolthet och företagskultur. Då 

modellen inte visade på någon statistisk signifikans var det inte möjligt att utföra en vidare 

statistik analys. Utifrån den data som kunde utläsas i SPSS fanns det starkast korrelation med 

den oberoende variabeln ledarskap, även om denna inte ansågs uppfylla kraven för att få en 

signifikant modell.   

  

Resterande frågor från enkäten   

Varken antalet anställningsår, ålder eller yrkesbefattning utvisade på någon korrelation med 

de fem oberoende variablerna. Den beroende variabeln räntabilitet visade inte på någon 

signifikant korrelation med de oberoende variablerna ledarskap, kompetensutveckling, frihet, 

stolthet och företagskultur. Trots det så skattades de i figuren nedan baserat på de värden som 

SPSS tillhandahöll med. I figur 3 nedan kan det utläsas att den oberoende variabeln 

företagskultur var den som hade störst effekt på framgång utifrån de återstående tre beroende 

variablerna där korrelationen var signifikant.   
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Figur 3. Figuren visar vilka av de oberoende variablerna som var de som hade störst 

korrelation med varje respektive beroende variabel. De rankades 1-5 där 5 var den faktorn 

med störst effekt för att uppnå bra värden i respektive beroende variabel.   

  

I Tabell 2 nedan visualiseras vilka faktorer som ansågs viktigast för att deltagarna skulle vilja 

stanna kvar i en organisation. Varje deltagare kunde välja maximalt 3 faktorer. För företag 1 

var företagskultur den mest återkommande faktorn tätt följt av ledarskap som hos företag 2 

var det mest frekventa svarsalternativet bland deltagarna. Deltagarna på företag 3 värderade 

frihet högst, likaså företag 4. Företag 5 värderade ledarskap högst.  

  

Tabell 2   

Svarsfrekvens sammanlagd från respektive företag och totalt  

 
  

Not. Svarsfrekvens, både företagsvis och totalt, på frågan: “Vilka faktorer värderar du högst 

för att du ska vilja stanna på ett företag?”. N = 79, varje deltagare fick välja max 3 faktorer.  

  

Totalt bland alla företagen sammanlagt valdes faktorn frihet 57 gånger, ledarskap 51, 

företagskultur 44, kompetensutveckling 29 och stolthet 23. Detta presenteras grafiskt i 

stapeldiagrammet nedan.  
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Figur 4. Total svarsfrekvens per faktor på frågan: “Vilka faktorer värderar du högst för att du 

ska vilja stanna på ett företag?”.  

  

På frågan “Berätta med dina egna ord om vilka faktorer som du upplever bidrar till att skapa 

framgång hos din arbetsgivare” gavs en rad olika svar. De begrepp som var återkommande 

hos medarbetarna på företag 1 var: framåtanda, värdegrunden, gemenskap samt transparens. 

På företag 2 var det följande begrepp som var återkommande: engagemang, ledarskap, 

framåtanda, kultur. På företag 3 var det näst intill samma som föregående men de mest 

förekommande begreppen var: kultur, framåtanda och engagemang. På företag 4 var det 

istället följande begrepp som var mest förekommande: inflytande, framåtanda samt ser 

medarbetaren och kompetensen. På företag 5 var de mest förekommande begreppen:  

värdegrunden, gemenskapen, engagemang och transparens.   

De begrepp som totalt sett var mest förekommande i enkäten var följande: framåtanda, 

engagemang samt värdegrund/kultur.   

I tabellen nedan visas medelvärden och standardavvikelser för respektive oberoende 

variabel. Minsta möjliga värde inom varje faktor var 0 och maximalt värde var 18. 

Deltagarnas resultat visade generellt på stor varians i hur de upplevde att de får 

kompetensutveckling på respektive arbetsplats. Medelvärdet för kompetensutveckling är dock 

lägst bland samtliga oberoende variabler.  Högst medelvärde fick frihet som även visade på 

minst varians.   

  

Tabell 3  

Tabellen visar på medelvärden från samtliga fem oberoende variabler och är medelvärden 

från alla fem företagen totalt.   
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Faktorer   Medelvärde  Standardavvikelse  

Ledarskap  13,68  3,42  

Företagskultur  13,38  3,54  

Frihet  13,94  2,89  

Kompetensutveckling  11,72  3,78  

Stolthet  13,33  3,59  

Not. Standardavvikelsen beskriver hur stor variansen är utifrån medelvärdet. Värdena baseras 

på N = 79, minimivärde = 0, maximivärde = 18.   

  

Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka vilka psykologiska faktorer på en arbetsplats som hade 

starkast effekt och samband med framgång, detta för att skapa stöd för HR-arbete i 

organisationer angående vilka faktorer som är av största vikt för att nå framgång.   

  

Framgång baserat på medarbetarnas upplevelse av fokus på humankapitalet Utfallet i 

modell 1 i den första regressionen där den beroende variabeln var “I vilken utsträckning 

upplever du att din arbetsgivare värderar medarbetare som den viktigaste resursen de har?” 

visade en stark korrelation med faktorn företagskultur. Kulturen i ett företag innefattar 

värderingar och normer och enligt Jonsson (2014) kan företagskulturen bidra till ett öppet 

klimat som skapar kreativitet och engagemang. Kulturen kan stå till grund för om 

medarbetaren vågar presentera och testa nya idéer samt känner sig trygg även vid 

misslyckanden. Företagskultur utgav en standardiserad beta på z = .73 vilket kan tolkas 

förklara en stor del av variansen i den beroende variabeln. Effekten kan även förklara att ett 

högt värde inom den psykologiska faktorn företagskultur i enkäten hade ett starkt positivt 

samband med högt värde inom den beroende variabeln att medarbetare upplever att deras 

arbetsgivare värderar humankapitalet som sin viktigaste resurs. Kanske kan det vara så att en 

stark företagskultur innehåller värderingar och normer som genomsyrar hela organisationen 

som i sin tur skapar en gemenskap och känsla av att varje individ är viktig? Företagskultur 

kan skapa rätt förutsättningar för att ha allt fler välmående medarbetare vilket i sin tur främjar 
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effektivitet och attraktivitet hos arbetsgivaren vilket även kan locka till sig nya medarbetare. 

Det i sig kan också tolkas som en framgång då konkurrens om kompetens på 

arbetsmarknaden idag upplevs som bristande inom vissa branscher. Oavsett kan det tolkas 

som att resultatet innefattar att en stark och levande företagskultur har en stark effekt på att 

medarbetare upplever sig vara den viktigaste resursen på ett företag. Det i sig, är i studiens 

mening, en framgång. Som Schwab (2017) beskrev så kommer medarbetarna att vara den 

största konkurrensfördelen framöver och betyda mer än hantering av fysiska tillgångar i ett 

företag. Därför kan resultatet även överensstämma med de relevanta teorier som gått att finna 

inom ämnet.   

Vidare hade det varit intressant att se till varje företags värdeord och kunna presentera 

dessa tillsammans med resultatet för att undersöka om där finns specifika värdeord som är av 

extra vikt. Vissa värdeord och normer kan skapa psykologiska aspekter som resulterar i att 

varje medarbetare upplever sig bli sedda och som en viktig resurs hos sin arbetsgivare. På 

grund av studiens omfång och tidsbegränsning har det inte varit möjligt att lägga till 

ytterligare en variabel att studera men för fortsatt forskning inom ämnet hade det varit 

intressant och givande att studera om det finns specifika värdeord och normer som är bättre än 

andra för att skapa just en känsla av betydelsefullhet. Även studiens anonymitet har fått gå 

före en möjlig presentation av företagens värderingar och ledord som möjligen hade kunnat 

stärka resultatet än mer.  

Modell 2 i första regressionen inkluderade även kompetensutveckling vilket kan tolkas 

som att medarbetarna kände sig som den viktigaste resursen om de upplevde att de hade 

möjlighet att utvecklas professionellt. Resultatet kan stärkas av Davenport et al. (1998) som 

menar att framgång i ett företag är att se till att bibehålla och utveckla den befintliga 

kompetensen som en tillgång som bör förvaltas. Caneiro (2000) lyfter också att det mänskligt 

intellektuella idag är den viktigaste faktorn för att företag ska kunna skaffa sig 

konkurrensfördelar. Vidare förklarar han att det är en vinnande strategi att se 

kompetensutveckling som en strategisk del i organisationen för att låta utveckling bli en 

kontinuerlig del av verksamheten. Schwab (2017) nämner precis som Caneiro att 

humankapitalet är ett företags största konkurrensfördel men lyfter även att det grundar sig i att 

företagsspecifik kompetens är svår att kopiera. Ett företag som väljer att prioritera sina 

medarbetare och deras behov av kompetensutveckling leder till att medarbetare upplever sig 

som viktiga för företaget. Det i sig menar Schwab leder till ekonomisk framgång. Själva 

teorierna stämmer väl överens med det statistiska resultatet och faktorerna företagskultur och 

kompetensutveckling i kombination visade på stark effekt på framgång, baserat på att 
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medarbetarna upplever sig vara arbetsgivarens viktigaste resurs. Resultatet kan tydas innebära 

att en stark och levande företagskultur som inkluderar medarbetarna, i kombination med att 

medarbetarna upplever sig få möjlighet till kompetensutveckling, skapar en känsla av att 

deras arbetsgivare ser och prioriterar dem som resurs.   

  

Framgång baserat på medarbetarnas upplevelse av framgång i jämförelse med andra 

företag i samma bransch  

Utfallet i modell 1 i den andra regressionen, där den beroende variabeln var framgång baserat 

på medarbetarnas upplevelse av framgång i jämförelse med andra företag i samma bransch, 

visade på en stark korrelation med den oberoende variabeln företagskultur. Företagskultur 

förklarade 38% av variansen i den beroende variabeln  

(Adjusted R^2  =.38). Variabeln visade även på en stark effekt utifrån standardiserade beta där 

z = .63. Resultatet visar på att medarbetare som upplever en stark och positiv företagskultur 

korrelerar med upplevelsen av att arbetsgivaren konkurrensmässigt står sig bra i jämförelse 

med andra företag inom samma bransch. I modell 2 inkluderades både företagskultur och 

frihet. Modellen visade sig förklara 46% av variansen i den beroende variabeln och hade stark 

effekt där företagskultur gav z =.39 och frihet z =.38. Modellen kan därmed tydas som att 

höga värden inom båda variablerna företagskultur och frihet hade en stark korrelation med att 

medarbetare upplever att arbetsgivaren står sig bra konkurrensmässigt mot andra företag. 

Möjligen kan det vara så att mycket frihet och en stark och levande företagskultur skapar ett 

klimat som gynnar framgång. Exakt vad medarbetarna upplever som framgång är i den här 

aspekten subjektiv och inget som studerats närmre eller reglerats. Tolkningsfriheten kan 

därmed ha påverkat vad medarbetare upplever som framgång i jämförelse med andra företag i 

branschen. Andra aspekter såsom humör eller önskvärdhets bias, att medarbetare svarat vad 

de tror är önskvärt, kan också ha kommit att påverka utfallet. Resultatet stärks av utfallet i 

Zhang och Bartols (2010) studier som kom fram till att de företag som har starka och positiva 

företagskulturer också visar på framgång. De lyfter att dessa företag ofta har lättare att 

anpassa sig och är mer förändringsbenägna vilket gör dem mer flexibla på den snabbt 

förändrade arbetsmarknaden. Företagskultur kan skapa en hög moral bland medarbetarna 

vilket också har visat sig ha ett starkt samband med välmående medarbetare och 

framgångsrika företag (Simoneaux & Stroud, 2014).  

Zhang och Bartols (2010) studier resulterade även i att en känsla av frihet i 

arbetsuppgifter engagerar och ökar kreativiteten men även den inre motivationen, även här 

finner vi likheter med resultatet i denna studie. Zhang och Bartol (2010) menar på att 
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frihetskänslor frigör kreativitet och tillåter medarbetare att gå utanför ramarna vilket även kan 

leda till effektivitet. Kanske kan det därför vara trovärdigt att frihet är en faktor som påverkat 

resultatet gällande att medarbetarna upplevde sin arbetsgivare som framgångsrik i jämförelse 

med andra i branschen. Den psykologiska aspekten, att medarbetare upplever sig få bestämma 

och ha kontroll över sitt arbete, är en viktig funktion för att trivas. Om det i sin tur leder till 

effektivitet och kreativitet kan det även vara rimligt att anta att sådant företag går bättre än de 

som inte upplever sig ha frihet.  

  

Framgång baserat på personalomsättning  

I den tredje regressionen hade företagskultur en stark negativ effekt, -.53, på den beroende 

variabeln personalomsättning. I modell 1 visade sig företagskultur förklara 28% av variansen 

i personalomsättning vilket kan tolkas som starkt med tanke på hur många variabler som 

skulle kunna tänkas påverka personalomsättningen. Frågorna i enkäten rörande företagskultur 

undersökte om medarbetarna upplevde att det fanns en stark företagskultur med tydliga 

värderingar, om deltagaren själv delade företagets värderingar samt om det ansågs tillåtet att 

misslyckas i det dagliga arbetet. En stark korrelation mellan personalomsättning och 

företagskultur kan därför antas grunda sig i att företag har tydliga värderingar som efterlevs 

vilket resulterar i att medarbetare vill stanna kvar. Företagskultur kan bidra till en känsla av 

acceptans och trygghet som gör att de vågar misslyckas. Även andra aspekter, som att 

medarbetarna själva står bakom företagets värderingar, kan resultera i en lägre 

personalomsättning. Vad som är en hög respektive låg personalomsättning är beroende på 

rådande konjunkturläge, bransch samt i jämförelse med företagets tidigare 

personalomsättning. Företagen i studien kommer från tre olika branscher vilket gör det 

svårare att jämföra personalomsättning. Det har dock därför visat på hur viktigt det är att varje 

företag själva sätter upp mål och strategier för att nå en önskvärd personalomsättning. Både 

teknik- och IT-branschen upplever att det finns brist på kompetens vilket också skapar en 

enorm konkurrens om relevanta kandidater vilket skjuter personalomsättningen i höjden 

(Mynewsdesk, 2018; Mynewsdesk, 2017; Almega, 2016). Att studera personalomsättning har 

inneburit vissa svårigheter då det fanns en rad olika sätt att räkna samt tolka nyckeltalen. Det 

som bland annat har försvårat är att företag kan ha antingen en expansiv eller avvecklande 

personalomsättning. Detta då beräkningen innefattar att ta det lägsta värdet av de som börjat 

respektive slutat. Personalomsättningen kan för två företag därför vara densamma men betyda 

att en är avvecklande och en är expansiv. Dock kan en organisation som har låg 
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personalomsättning tolkas som en trygg arbetsplats med en stark företagskultur som leder till 

att anställda trivs och vill stanna kvar (Johansson & Johrén, 2017).   

Resultatet kan även kopplas till Seppala och Camerons (2015) citat ”Wellbing comes 

from one place, and one place only – a positive culture.”. De beskriver hur lågt förtroende 

och låg lojalitet till sin arbetsgivare, på grund av en bristande företagskultur, leder till att 

medarbetarna börjar se sig om efter andra jobb. Dessutom lyfter de alla de ekonomiska 

kostnaderna som kan uppstå på grund av att de psykologiska faktorerna inte tillgodoses, som 

till exempel minskad produktivitet, fler sjukdagar samt rekryteringskostnader. Resultatet visar 

på hur viktigt det därför är att ha en levande och stark företagskultur. Detta för att lyckas 

behålla de medarbetare företaget vill ha kvar för att nå framgång i att ha en önskvärd 

personalomsättning.   

Herzbergs tvåfaktorsteori kan tolkas inkludera företagskultur som en av de inre 

psykologiska motivationsfaktorerna. Titeln på den artikel som från början inspirerade till 

studien: “A Strong Corporate Culture Is Key to Success” (Simoneux & Strouds, 2014), 

hänger samman med det resultat som framkom – att företagskultur visade på starkast 

korrelation med de tre framgångsperspektiven. En stark företagskultur som medarbetarna 

uppskattar och står bakom kan troligen skapa motivation och engagemang, vilket i sin tur kan 

leda till att medarbetare vill stanna kvar. Herzbergs teori förklarar skillnaden mellan de inre 

och yttre motivationsfaktorerna där de inre är de som skapar trivsel och gör det där lilla extra 

för att motivera medarbetaren (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Det kan härledas till resultaten då 

fokus på psykologiska faktorer i ett företag i form av att skapa en stark och levande 

företagskultur kan resultera i att nå framgång ur olika perspektiv. Företagskultur kan skapa 

trivsel – vilket i sin tur kan leda till att personalomsättningen är på en önskvärd nivå, att 

medarbetarna upplever sig vara den viktigaste resursen och att medarbetarna upplever att 

företaget står sig bra i jämförelse med andra i branschen. De inre motivationsfaktorerna är 

med andra ord centralt och där fokus bör ligga hos företag för att skapa dels trivsel dels 

framgång.  

  

Framgång baserat på ekonomisk lönsamhet  

Den fjärde och sista beroende variabeln var räntabilitet på totalt kapital. Modellen blev dock 

inte signifikant vilket gör att resultaten inte går att tolka. Det som kunde tydas var att 

variabeln hade starkast korrelation med den oberoende variabeln ledarskap. Det finns aspekter 

som kan behöva vävas in vid tolkning av räntabilitet. Till exempel om företag har investerat 
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mycket under senaste året för att kunna växa eller om branschen överlag har gått bra 

respektive dåligt. Även om det inte visade på en statistisk signifikans finns där en naturlig 

variation gällande lönsamheten i företagen. För att utveckla detta till en framtida studie hade 

det varit av stor vikt att studera företag inom en viss storlek samt inom samma bransch för att 

underlätta en jämförelse men även för att kunna generalisera resultaten.   

  

Resterande frågor från enkäten  

På frågan om vilka tre faktorer som deltagarna upplevde som viktiga för att vilja stanna på ett 

företag svarade totalt 57 frihet, 51 ledarskap, 44 företagskultur, 29 kompetensutveckling och 

23 stolthet. Viktigt att lyfta är att alla deltagare inte valde tre alternativ vilket kan ha påverkat 

utfallet. Trots det kan resultatet tolkas som att frihet, ledarskap och företagskultur är de tre 

psykologiska faktorer som är mest betydande för att behålla medarbetare i en organisation. 

Om dessa tre faktorer uppfylls kanske företaget därav har lättare att behålla medarbetare och 

kan landa på en önskvärd personalomsättning. Det kan troligen även locka till sig nya 

medarbetare med eftertraktad kompetens för att kunna växa som företag. Möjligen kan det 

även bidra till välmående medarbetare som upplever att de är den viktigaste resursen som 

företaget har.   

Totalt sett kan resultatet tolkas som att det var den oberoende variabeln företagskultur 

som hade starkast effekt på de tre beroende variabler där modellerna blev signifikanta. 

Företagskultur kan därför tolkas vara en av de viktigaste faktorerna att fundera över och jobba 

med som företag. Särskilt för att säkerställa önskvärd personalomsättning, en stark upplevelse 

av att humankapitalet är den viktigaste resursen samt att företaget upplevs stå sig bra i 

jämförelse med andra i branschen. Dock hade det varit spännande att studera fler företag för 

att se om resultatet hade blivit det samma. Det som även är intressant i studien men som det 

inte tagits i beaktning är de specifika företagens resultat. Det visade sig att enkäten blev en 

form av det som kallas att ta tempen på medarbetarna. Därför skulle även enkäten möjligtvis 

vara användbar för företag som vill studera sin organisation och hur medarbetarna upplever 

sin arbetsgivare. Detta för att företagen sedan ska kunna jobba med de psykologiska faktorer 

som visar låga siffror. Resultatet och enkäten kan därför antas vara användbart för 

HRmedarbetare. Dels som argument för att få mer stöd att utgå ifrån i sitt arbete kring att 

stärka vikten av de psykologiska faktorerna men även för att arbeta med att ta tempen på 

medarbetarna och organisationen. Det kan även skapa större förståelse hos företagsledningar 

för vad satsning på humankapital och de psykologiska faktorerna kan innebära.   
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Metoddiskussion   

Eftersom stegvis regression användes som statistik analys i samtliga tre regressioner anses 

resultatet och studien ha hög statistisk reliabilitet då analysen säkerställer en modell som 

förklarar starkast effekt. Stegvis regression har varit en effektiv och hjälpsam metod för att 

kunna utläsa, analysera och tolka resultatet. Dock har det inneburit att analysen valt bort de 

andra variablerna och inte studerat de nämnvärt vilket kan ha inneburit att något i resultaten 

missats. Det var en risk som togs för att skapa en större effektivitet samt för att möjliggöra en 

ökad reliabilitet.    

Tidsramen för studien har varit begränsad och det har därför skett en avgränsning i 

antal företag, antal deltagare samt antalet oberoende variabler. Faktorerna i sig har varit 

omfattande men har i största möjliga mån avgränsats. Detta för att välja en definition att utgå 

ifrån samt för att kunna ge läsarna en bättre förståelse. Trots det kan de oberoende 

variablernas bredd innebära att deltagarnas subjektiva tolkning har kunnat påverka svaren och 

därmed resultatet.  

De ovidkommande variabler som möjligen kan ha påverkat resultatet är det faktum att 

företagen kommer från olika branscher. Studien innefattar såväl tjänstemän som arbetare 

eftersom tillgängligheten av företag och deltagare varit återhållsam och inte gett möjlighet till 

att undersöka en specifik bransch. Deltagarnas befattning, ålder, kön samt antalet år på 

företaget visade inte ha någon större påverkan på resultatet. Angående olika branscher skulle 

företagen kunna skilja sig åt inom många olika parametrar. Vissa skulle kunna vara mer 

vinstdrivna än andra, olika branscher går olika bra samt har olika utmaningar som till exempel 

kompetensbrist inom IT och teknik. Om tidsspannet för studien varit längre hade företag inom 

en och samma bransch undersökts för att på ett bättre sätt kunna jämföra och generalisera 

resultatet. Dock har variationen bland företagen bidragit till en bredare inblick vilket varit 

intressant.   

En annan ovidkommande variabel kan vara nyligen genomförda 

organisationsförändringar som kan ha påverkat svaren både positivt och negativt beroende på 

hur medarbetarna upplevt förändringen. Bortfallet av deltagare kan också ha påverkat 

resultatet eftersom svarsfrekvensen endast hamnade på 39%. Hade fler deltagare tagit sig tid 

att svara på enkäten kunde resultatet möjligen kommit att bli annorlunda. Däremot hade det 

varit svårt att hålla deadlinen om alla svarat då det blivit en massiv datainsamling. Det hade 

dock förståtts tidigare i studien då det oftast är ett stort naturligt bortfall bland deltagare i 

studier.   
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Studien kan möjligen ha låg validitet då enkäten inte har stöd från tidigare forskning 

eller litteratur och att det därför inte kan styrkas att den mäter det som var tanken att mäta. 

Dock godkändes den i samråd med handledaren samt testades innan den skickades ut till 

deltagarna för att säkerställa att inga större fel och oklarheter fanns. Kontaktpersoner och 

deltagare har även hört av sig och gett bra feedback då de upplevt att enkäten varit av god 

kvalitet samt upplevts vara relevant. Eftersom enkäten aldrig använts tidigare öppnar det 

också upp för ett kritiskt förhållningssätt gällande dess reliabilitet. Dock besvarade deltagarna 

inom respektive företag någorlunda lika. Det skulle kunna tolkas som att de gjorde en 

likvärdig tolkning av frågorna vilket anses rimligt då de arbetade inom samma organisation.  

Viss litteratur som använts, främst gällande personalomsättning och Herzbergs 

tvåfaktorsteori, har haft några år på nacken men beräkningarna inom personalomsättning har 

inte förändrats samt att relevansen i Herzbergs teori har testats senast 2017. Bedömningen har 

gjorts att artiklarna därför, trotts åldern, är fortsatt aktuella och användbara idag.  

I framtida studier kan det vara relevant att gå djupare in på vad personalomsättning i 

olika företag innebär. Detta i form av till exempel huruvida den är expansiv eller avvecklande 

samt positiv eller negativ. Nyckeltalet personalomsättning behöver sättas in i sitt sammanhang 

för att ge en tydligare förklaring och förståelse för innebörden. I framtida studier hade det 

även varit intressant att komplettera med intervjuer för att få en djupare inblick i vad 

medarbetare personligen anser vara viktigt. Det hade också varit intresseväckande att utveckla 

modellen med fler psykologiska faktorer för att se om där är andra som skulle visa på hög 

effekt och kanske till och med konkurrera med företagskultur.   

Resultatet var tillfredställande då det gav ett svar på frågeställningen: “Vilka 

psykologiska faktorer inom humankapitalet är prediktorer för att nå framgång som företag?”. 

Företagskultur är en av de inre motivationsfaktorer som utan tvekan var den psykologiska 

faktor som visade sig ha en stark effekt på framgång i företag. Det kan därmed tolkas som att 

om det finns en stark företagskultur skapar det trivsel som gör att medarbetare vill stanna, 

arbeta effektivare, strävar framåt men även en känsla av att vara ett team där varje individ blir 

sedd och upplever att hen är viktig för företaget. Den ekonomiska aspekten av framgång 

visade inte på något signifikant resultat vilket kan ha varit på grund av många olika aspekter.  

Men är det inte intressant att det är det enda framgångsmåttet som inte blev signifikant?  

Resterande tre mått på framgång som behandlar humankapitalet blev signifikanta. Att värdera 

vikten av de psykologiska faktorer som behövs på en arbetsplats har visat sig vara svårt och 

det är inte många HR-avdelningar som gör några direkta ekonomiska utvärderingar på deras 
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arbete. Resultatet kan stärka HR-medarbetare att lyfta värdena i att fokusera på 

humankapitalet och driva utveckling av till exempel företagskultur för att nå större framgång. 

Det skulle kunna härledas till Schwabs (2017) tankar om framtidens arbetsmarknad – att 

istället för ekonomiskt kapital är fokus på humankapital den nya framgångsfaktorn.    
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7. Bilagor  

Bilaga 1 – Mail till kontaktpersonerna   

Hi,   

We are two girls who currently started our bachelor thesis. We are studying our third year at 

Personal- and Work Life Program at Linneaus University in Växjö. Our candidate thesis is 

about studying the connection between success and some specific factors in human capital. 

The reason is to give a greater understanding of how focus on human capital instead of 

financial capital can lead to success. Success will be studied from three perspectives:  

  

1. Success based on staff turnover  

2. Success based on profitability  

3. Success based on employee appreciation of the company as successful   

  

Participation is both voluntary and anonymous. We would be incredibly grateful if you have 

the opportunity to take a few minutes to answer the questionnaire, taking a maximun of 5 
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minutes. To participate, click on "Fill in the form". If you have any questions or concerns, 

you are welcome to contact us on below mentioned e-mails.  

  

ss223td@student.lnu.se  ll222zx@student.lnu.se  

  

Thanks in advance!  

Sincerely,  

Sara Sebrén & Lina Lundqvist   

  

Bilaga 2 – Enkäten   

  

Undersökning om Humankapital  

Syftet med studien är att få en tydligare bild av humankapitalets betydelse i företag. Kryssa i den 

ruta som du tycker stämmer bäst in på dig och ditt företag. För att kunna genomföra en så korrekt 

analys som möjligt ber vi dig att svara på samtliga frågor. Undersökningen är fullständigt anonym 

och resultaten kommer att hanteras enligt sekretessbelagda och etiska riktlinjer. I samband med att 

du skickar in ditt svar antas det också som ett godkännande för din medverkan i studien. All data 

samt resultatet kommer endast att användas i forsknings- och utbildningssyfte. Stort tack för ditt 

deltagande!  
  

Kön  

Kvinna  
Man  
Annat  

  

Skriv din ålder i siffror  

  

_______________  

   

Anställningstid i år på nuvarande arbetsplats (svara med heltal)  

  

_______________  

  

Yrkesbefattning  
Produktion  
Administration  
Ledning  

   

Humankapital  

I vilken utsträckning upplever du att din arbetsgivare värderar medarbetare som den viktigaste 
resursen de har?  

Inte alls      0      1      2      3      4      5      6      Väldigt mycket   

Ledarskap  

Hur skulle du skatta ledarskapet rent generellt hos din arbetsgivare?  
Inte alls bra      0      1      2      3      4      5      6      Mycket bra  
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I vilken utsträckning upplever du att din chef är lyhörd och tar till sig dina och dina kollegors 

åsikter och idéer?  
Inte alls        0      1      2      3      4      5      6      Väldigt mycket  

  

I vilken utsträckning upplever du att du får stöd och hjälp av din chef vid behov?  
Inte alls        0      1      2      3      4      5      6      Väldigt mycket  

  

Kompetensutveckling  

Vilken möjlighet har du till kompetensutveckling på din arbetsplats?  
Väldigt liten    0      1      2     3      4      5      6      Väldigt stor  

  

Upplever du att din arbetsgivare prioriterar din kompetensutveckling?  
Inte alls       0      1      2      3      4      5      6      Väldigt mycket  

  

Upplever du att ni på din arbetsplats delger varandra kunskap?  
Inte alls      0      1      2      3      4      5      6      Väldigt ofta  

  

Stolthet  

I vilken grad känner du att ditt arbete är meningsfullt?  
Inte alls      0      1      2      3      4      5      6      Väldigt mycket  

  

I vilken grad känner du tillfredsställelse över ditt arbete?  
Inte alls      0      1      2      3      4      5      6      Väldigt mycket  

  

I vilken utsträckning känner du dig stolt över din arbetsgivare?  
Inte alls      0      1      2      3      4      5      6      Väldigt mycket  

  

Företagskultur  

I vilken utsträckning upplever du att ni har en stark företagskultur och tydliga värderingar?  
Inte alls      0     1      2      3      4      5      6      Väldigt stark  

  

I vilken utsträckning upplever du att företagskulturen och dess värderingar speglar dina egna 

värderingar?  
Inte alls      0      1      2       3      4      5      6      Väldigt mycket  

  

I vilken utsträckning upplever du att det är tillåtet att misslyckas på din arbetsplats?  
Inte alls      0      1      2      3      4      5      6      Väldigt mycket  

  

  

Frihet  

I vilken utsträckning känner du att du har möjlighet att använda din kreativitet i arbetet?     
Inte alls       0      1      2      3      4      5      6      Väldigt mycket  

  

I vilken utsträckning har du möjlighet att påverka hur du organiserar ditt arbete?  
Inte alls      0      1      2      3      4      5      6      Väldigt mycket  
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I vilken utsträckning upplever du att du har tillräckligt med ansvar och befogenheter för att 

utföra ditt arbete?  
Inte alls      0      1      2      3      4      5      6      Väldigt mycket   

Framgång  

I jämförelse med andra företag i samma bransch upplever jag att vårt företag står sig..  
Inte alls bra      0      1      2      3      4      5      6      Väldigt bra  

  

Vilka faktorer värderar du högst för att du ska vilja stanna på ett företag? (Kryssa max tre) 
Ledarskapet  
Stolthet över arbetsgivaren  
Kompetensutvecklingen  
Företagskulturen  
Friheten  

  

Berätta med dina egna ord om vilka faktorer som du upplever bidrar till att skapa framgång 

hos din arbetsgivare?  

  

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

   

  

Bilaga 3 – Tabeller över Pearson Korrelation för varje enskild beroende variabel som 

blev statistisk signifikant.   

  

Tabell 1  

Pearson korrelation för den beroende variabeln “I vilken utsträckning upplever du att din 

arbetsgivare värderar medarbetare som den viktigaste resursen de har?”  

  

   
Upplevelse av fokus  

på humankapital  Ledarskap  Företagskultur  Frihet  Kompetensutv.  Stolthet  

Ledarskap   .60   .54  .37  .57  .55  

Företagskultur  .85  .54    .62  .58  .75  

Frihet  .57  .37  .62    .56  .63  

Kompetensutv.  .70  .57  .58  .56    .69  

Stolthet  .74  .55  .75  .63   .69   

Not. Tabellen visar Pearson korrelation. Korrelation mellan varje enskild oberoende variabel 

samt den beroende variabeln. Värde mellan 0–1 där 1 är starkast möjliga korrelation och 0 

ingen korrelation. Ett värde där r >.8 mellan de oberoende variablerna anses som för stark 

korrelation.  

  

Tabell 2  

Pearson korrelation för den beroende variabeln framgång i jämförelse med andra företag 

i samma bransch.  

   

Upplevelse av framgång  

i branschen  
 i jämförelse med andra  

Ledarskap  Företagskultur  Frihet  Kompetensutv.  Stolthet  
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företag  

Ledarskap   .37   .54  .37  .57  .55  

Företagskultur  .63   .54   .62  .58  .75  

Frihet  .62  .37   .62   .56  .63  

Kompetensutv.  .40  .57  .58   .56   .69  

Stolthet  .61  .55  .75  .63   .69   

Not. Tabellen visar Pearson korrelation. Korrelation mellan varje enskild oberoende variabel 

samt den beroende variabeln. Värde mellan 0–1 där 1 är starkast möjliga korrelation och 0 

ingen korrelation. Ett värde över r>.80 mellan de oberoende variablerna anses som för stark.  

  

Tabell 3   

Pearson korrelation för den beroende variabeln personalomsättning  

  

   Personalomsättning  Ledarskap  Företagskultur  Frihet  Kompetensutv.  Stolthet  

Ledarskap   .15   .54  .37  .57  .55  

Företagskultur  .53  .54    .62  .56  .75  

Frihet  .31  .37   .62   .56  .63  

Kompetensutv.  .21  .57  .56   .56   .69  

Stolthet  .32  .55  .75  .63   .69   

Not. Tabellen visar Pearson korrelation. Korrelation mellan varje enskild oberoende variabel 

samt den beroende variabeln. Värde mellan 0–1 där 1 är starkast möjliga korrelation och 0 

ingen korrelation. Ett värde över r>.80 mellan de oberoende variablerna anses som för stark.  

   
  

   


