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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra respondenter för att de tagit sig tid att svara på 

våra frågor och hjälpt oss ta studien framåt. Utan respondenterna hade det inte varit möjligt att 

genomföra studien. Vi vill även tacka vår handledare Karin Seger som var till stor hjälp från 

början till slut.  Tack för tydlig och snabb feedback, och stöd genom hela uppsatsprocessen. 

Vi vill också tacka de opponenter och övriga personer som bidragit med värdefulla 

synpunkter till studien.  
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Background and problem: It is becoming increasingly common with knowledge-intensive 

companies on the market with large share of intellectual capital. Unlike tangible assets that 

can be relatively easily applied in the valuation models, it is much more difficult to value the 

intellectual capital because there are no clear models for how to proceed. It's more about 

trying to create an understanding of the function of the intellectual capital in company, than to 

price it. Previous research in the area describes a paradox whether analysts use of the 

intellectual capital or not. The scientific community believes that the available information on 

the intellectual capital is sufficient, while some have claimed that analysts think that the 

information is inadequate.  

Purpose: The aim of this study is to investigate how business analysts had gained an 

understanding of intellectual capital and why they do what they do in the valuation. 

Method: The study was conducted through qualitative methods, including semi-structured 

interviews with four experts. 

Results and Conclusion: The analysis of the empirical material showed different ways to 

look at and evaluate intellectual capital. We analyzed our findings from the empirical material 

by sensemaking theory. It turned out that the information about the intellectual capital is 

necessary to take into account in when doing a business valuation. This led the study to 

conclude that the paradox does not exist but that more research is needed to completely 

dismiss it. 

Keywords: Sensemaking, intellectual capital, business valuation, qualitative method, 

semi-structured interviews 
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1. Problembakgrund 

Att inneha kunskap och att kunna tillämpa kunskapen på olika sätt har alltid varit värdefullt 

för organisationer. Kunskap är i grunden en filosofisk term som handlar om att veta, tillämpa, 

inneha erfarenhet om eller känna till fakta och information om exempelvis olika ting och 

ämnen. En av de största kunskapskällor som finns i det moderna samhället är från olika 

utbildningar inom skolan (Sjögren, 2015). Med lika stor utveckling och förändring om hur 

kunskap har använts hos människor har det så småningom vuxit fram organisationer som 

innehar vad som anses “unik” kunskap. Från detta växte det fram organisationer och företag 

som har kunskap som främsta tillgång. Det handlar alltså om så kallade kunskapsföretag 

(Annell och Sveiby, 1989). Kunskapsföretag klassas ofta som tjänsteföretag då de kan sälja 

tjänster genom att hjälpa personer eller organisationer med unik kunskap om olika saker, 

skeenden eller situationer. Kunskapsföretag är idag till exempel revisions – och juristbyråer, 

det vill säga konsultföretag där i stort sett alla företagets tillgångar finns hos den kompetenta 

personalen, i det så kallade intellektuella kapitalet (Annell och Sveiby, 1989). 

1.1 Intellektuellt kapital 

Det intellektuella kapitalets betydelse för företagets värdeskapande aktiviteter har ökat 

drastiskt under de senaste åren och gjort stora avtryck på kapitalmarknaden. Holland (2002) 

beskriver hur ökningen av det intellektuella kapitalet har lett till informationsasymmetri 

mellan företag och analytikerna. Ett exempel på den ökade asymmetrin är när ett företag 

innehar ett patent som ger en konkurrenskraftig produkt gentemot sina konkurrenter. Då 

ledningen på företaget är försiktiga med vilken information de ger ut offentligt leder det till en 

större osäkerhet kring värdet av företagets tillgång hos marknaden gentemot ledningen som 

sitter på all information (Holland, 2002). Inom intellektuellt kapital återfinns de delar av 

organisationens tillgångar som inte syns inom balansräkningen. Intellektuellt kapital går att 

dela upp i följande delar humankapital, strukturkapital och kundkapital. 

Vid ett företagsförvärv behöver företaget värderas inklusive sitt intellektuella kapital. Det 

intellektuella kapitalet är svårt att värdera då det kräver en modell eller strategi som ser till de 

olika delarna (materiella tillgångar och intellektuellt kapital) vid företagsförvärv. Materiella 

och fysiska tillgångar är ofta lättare att värdera med hjälp av olika modeller som utgår från 

likvidations- och substansvärdet. Till skillnad från materiella tillgångar är det svårt att värdera 

intellektuellt kapital då det handlar om att försöka värdera företagets kunder, kultur, och dess 
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kompetens (Nilsson, Isaksson och Martikainen, 2002). Under senare år har det blivit mer 

relevant att ta hänsyn till intellektuellt kapital vid värdering, då kunskap om humanstruktur, 

kundkapital och de immateriella tillgångarna blivit allt mer centralt och betydelsefullt för 

företag (Bukh, 2003). Det har dock uppstått en diskussion kring värdering av intellektuellt 

kapital då det råder delade åsikter om det är relevant att ha med det intellektuella kapitalet i en 

värdering eller inte. Detta har sedan kommit att leda till en paradox mellan analytiker och 

forskarvärlden. Analytikerna menar att den information som finns tillgänglig om det 

intellektuella kapitalet inte är tillräcklig för att göra en god analys. Forskarvärlden menar att 

informationen är tillräckligt omfattande. Analytikerna efterfrågar information som kan 

användas för att till exempel förklara varför ett företag har en konkurrensfördel eller varför ett 

företag lyckas bättre eller sämre än sina konkurrenter genom sitt intellektuella kapital. 

Analytikerna vill ha information som de kan analysera genom de utarbetade modeller de har 

medan forskarvärlden menar på att informationen finns och att det är analytikerna som inte 

lärt sig att använda den på “rätt” sätt (Bukh, 2003). 

 

1.2 Tidigare forskning och problemdiskussion 

I sin artikel diskuterar Bukh (2003) varför paradoxen mellan analytiker och forskare uppstår 

och vad som ska göras för att förändra detta. Författaren hänvisar till bland annat Cumby och 

Conrod (2001) som beskriver hur det intellektuella kapitalet fått större acceptans under de 

senaste åren, samt att det intellektuella kapitalet har fått större fokus inom företagsvärdering. 

Bukh (2003) menar på att det finns ett utbud av redovisad information av det intellektuella 

kapitalet från företag och en efterfrågan av analytiker efter likande information men att det 

uppstår ett gap mellan informationen som ges ut och den information som analytikern 

verkligen efterfrågar. Analytikerna tycker att informationen som ges ut av företagen är för 

svåranalyserad då det är problematiskt att sätta ett exakt värde på det intellektuella kapitalet. 

Av den anledningen väljer många analytiker att inte fokusera på det intellektuella kapitalet. 

Ökningen av det intellektuella kapitalet leder till en högre risk vid företagsvärdering på grund 

av en ökad osäkerhet hos analytikerna. Eftersom det finns svårigheter att sätta ett exakt pris på 

det intellektuella kapitalet blir analyserna mer svårtolkade. Däremot menar Bukh (2003) på att 

mer information bör leda till att analytikerna gör ett bättre jobb och att analyserna blir mer 

korrekta, vilket leder till att risken tillsammans med riskpremien sänks. Det gäller dock att 

försöka finna en konsensus kring vilken information företagen bör ge ut för att tillfredsställa 

analytikernas informationsbehov för att minska gapet mellan efterfrågan och utbudet av 
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information. För att finna konsensus argumenterar Bukh (2003) som delar åsikt med flertalet 

andra analytiker, att företagen behöver redovisa hur det intellektuella kapitalet fungerar som 

en integrerad del av värdeskapande processer inom företagen. Rapporterna behöver visa hur 

ledningens strategi ser ut och hur den integrerar det intellektuella kapitalet med strategin och 

företagets värdeskapande processer (värdekedja). 

 

Abhayawansa, Aleksanyan och Bahtsevanoglou (2015) kritiserar däremot tidigare forskning 

och hävdar att paradoxen inte existerar och att analytikerna, och investerare inte alls är 

negativt inställda till den information som företagen ger ut. I studien har Abhayawansa et al. 

(2015) intervjuat flera analytiker och kommit fram till att de använder sig av det intellektuella 

kapitalet och därav existerar inte paradoxen. Forskarna menar att det intellektuella kapitalet 

redan är en del av företagsvärderingen. Studien har gått igenom olika faktorer som av tidigare 

litteratur har påståtts tala för att analytikerna inte tar till sig av informationen av det 

intellektuella kapitalet. Ett exempel är att analytikerna är familjära med mer traditionell 

värdering. Ett annat är att de upplever en högre trovärdighet när de presenterar mer mätbara 

siffror som har en tydligare vetenskaplig förankring (Bukh, 2003). Ett tillväga gångsätt för att 

bemöta och se det intellektuella kapitalets värde skulle kunna vara Weicks (1995) teori om 

sensemaking vilket handlar om att försöka förstå dess handlingar och skapa mening genom 

ens tidigare erfarenheter som appliceras på nya händelser. Det kan också handla om hur ens 

agerande påverkas av omgivningen, av företagskultur och regler som delvis styr en vid arbete 

och beslutsfattande.  
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1.3 Problemformulering 

Intellektuellt kapital blir ständigt mer aktuellt och betydelsefullt för företagsvärderare och 

analytiker. Det intellektuella kapitalets betydelse för företagen ökar, men hur kan 

företagsvärderarna skapa förståelse för det? Hur kan företagsvärderare använda informationen 

som finns om intellektuellt kapital, och till vad? Det handlar bland annat om att försöka skapa 

förståelse till personalens och företagets kunskap, värdera deras patent samt förstå hur 

strukturen av företaget fungerar. Men vad finns det för svårigheter i att värdera intellektuellt 

kapital och vilka möjliga metoder använder sig analytikerna av för att tackla dessa problem? 

Avsaknaden av tydliga värderingsmodeller för intellektuellt kapital försvårar analytikernas 

arbete. De behöver därför söka på djupet, exempelvis genom sensemaking (Weick 1995) för 

att förstå hur de kan använda det intellektuella kapitalet. En analytiker och företagsvärderare 

behöver skapa sig en viss förståelse till företaget som ska värderas, på beteende och 

psykologisk grund, samt upptäcka olika mönster för att kunna identifiera de betydelsefulla 

beståndsdelarna. Detta är möjligt genom att analysera Weicks (1995) sju olika egenskaper 

inom sensemaking, bland annat identitet, sociala interaktioner och pågående processer. Det 

handlar alltså om att begrunda och sätta ett värde på något så abstrakt som olika 

beteendefaktorer, kunskap, patent och struktur vilket är möjligt genom teorin. 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att genom sensemaking undersöka hur företagsvärderare och analytiker 

går tillväga vid värdering av intellektuellt kapital samt huruvida paradoxen mellan analytiker 

och forskare existerar. 

 

- Hur går företagsvärderare och analytiker tillväga vid värdering av det intellektuella 

kapitalet? 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi presentera vår teoretiska referensram där vi utgår från 

sensemaking.  

2.1 Sensemaking 

Enligt Weick (1995) finns det sju olika egenskaper av sensemaking, nämligen identitet, 

retroperspektiv, medskapande, socialt, pågående process, hitta ledtrådar, och rimlighet över 

noggrannhet. För att analysera vårt empiriska material kommer vi att använda oss av följande 

tre egenskaper: identitet, socialt och pågående processer. Dessa egenskaper är centrala för att 

uppfylla uppsatsens syfte. Identitet handlar om hur individen upplever sig själv, medan socialt 

visar på hur samhället ser på individerna och hur individen påverkar och skapar sin egen 

omgivning. Pågående processer handlar om att individerna befinner sig i ständig rörelse men 

att de själva inte upplever det fören processen stannar upp. Sensemaking enligt Weick (1995) 

innebär att aktören tolkar sin omgivning, vilket gör tolkningen betydelsefull. Det handlar 

alltså om att skapa en förståelse över något som är obegripligt. Förståelse uppnås genom att 

studera hur någonting är relaterat till något annat. Därigenom går det att lära sig. Författaren 

menar att aktörerna inom en bransch både konstruerar och agerar utifrån den omgivning de 

befinner sig i. Vad som sedan anses som betydelsefulla variabler för omgivningen och hur de 

variablerna ska tolkas beror helt på hur aktören tyder händelseförloppens komplexitet. Därför 

menar författaren att det inte är möjligt att dra en tydlig gräns mellan en fristående omgivning 

och aktören där allt mellan tolkning, handling och produktion av verkligheten knyts samman 

(Weick, 1995).  

Weick, Obstfeld och Sutcliffe (2005) menar att sensemaking idag är en process som oftast 

innefattar följande aspekter: pågående, bidragande, social, och som tas för givet. Enligt 

författarna är begreppet sensemaking centralt då det primära är att begreppet har betydelse då 

en organisation tar sin form. Sensemaking handlar om samspelet mellan åtgärder och 

tolkningar istället för påverkan av värderingar av olika alternativ. Författarna menar på att 

tolkningar är mest betydelsefulla när man agerar i olika situationer och inte vilka olika val det 

handlar om. Vidare skriver författarna att sensemaking inte handlar om sanning eller att få det 

rätt. Det handlar mera om en fortsatt omformulering av en pågående berättelse som håller på 

att bli mer omfattande och innehåller mer specifik information och att vara mer 
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motståndskraftig mot kritik (Weick et al. 2005). Enligt Brown, Colville, Pye (2015) finns det 

ingen riktig definition av sensemaking. En sak som börjar växa fram är en gemensam bild 

över vad sensemaking egentligen är. Brown et al. (2015) beskriver detta genom att människor 

försöker att förstå sig på tvetydiga och förvirrande (ambiguitet) frågor eller händelser. När 

man talar om sensemaking använder man dessa två som synonymer i sammanhanget. Vid 

sensemaking gäller det att hålla isär dessa två begrepp då det finns en viktig skillnad mellan 

tvetydighet och ambiguitet. Där man ser att minskad ambiguitet innebär att genom handling 

kan lära sig att ta bort saker som kanske har hänt och kan räkna ut vad som händer just nu. 

Vid minskad tvetydighet anser man att handling inte hjälper till att saker att bli mer begripligt 

genom att man tar bort saker som är otydliga, men menar att handlingar klargör vad man vill 

göra och vad man gör just nu och formar vad som händer. Sensemaking kan kopplas samman 

med processer där människor utvecklar vad de har upptäckt. (Brown et al 2015) 

2.1.1 Identitet  

Identiteten uppkommer genom ett samspel av händelser i livet. Genom att tänka på olika 

händelser man varit med om ändrar man sitt sätt att se sig själv och hur man tänker. 

Författaren menar att sensemaking är som ett pågående pussel där aktören hela tiden har svårt 

att definiera sig själv och bestämma sig för hur man ska vara. Han menar att människor 

värderar olika saker på olika sätt beroende på vem man är och vad man har upplevt. Vidare 

menar han att en människas självbild i stor utsträckning är en del av sin egen utveckling. För 

att en människa ska kunna utveckla och behålla sin självkänsla genomgås detta i tre olika 

steg. Första steget är behovet av självförbättring. Detta begrundas genom att behålla en 

positiv, kognitiv och känslomässigt tillstånd till den egna personen. Det andra steget är att 

människan ska uppleva sig själv som kompetent och effektiv. Det tredje och sista steget 

handlar om att människan ska känna känslan av och sammanhållning och kontinuitet (Weick, 

1995).  

Brown et al. (2015) argumenterar för att en sammansättning av individer är ett drag i en 

sensemaking-process där individerna själva styr händelserna på ett direkt eller ett indirekt sätt. 

Författaren menar att kulturen i ett företag har stor påverkan på identiteten hos de anställda. 

Kulturen i ett företag kan sammankopplas med en människas personlighet och bli en 

permanent egenskap hos individen i fråga. Vidare har studier visat att genomföra möten på 

arbetet är en del av ett verktyg för sensemaking, då man under mötet får information av andra 

individer och hur dessa tänker (Brown et al. 2015).  
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Acosta-Prado och Longo-Sonozaxx (2013) skriver att identitet är en viktig del i hur 

människor ser sig själva i ett företag detta för att veta vilka de är och hur utomstående ska 

uppfatta företaget och de som arbetar inom företaget. Detta kan visa sig genom gemensam 

förståelse hur företaget arbetar med att lösa problem och även hur företagets verksamhet 

fungerar. Genom att definiera företagets identitet som en sammansättning av vad individer har 

upplevt innan, skapas en gemensam uppfattning om vad som är bra för företaget och hur 

individerna ska ha möjlighet att känna tillhörighet och även kunna hitta sin identitet.   

Brown och Toyoki (2013) menar att individer försöker hitta sin identitet genom sina vänner 

och bekanta men även genom det arbete som de har. Individers identiteter uppkommer genom 

hur man uppfattar sig själv gentemot andra individer. Dessa identiteter är upprättade genom 

ett synsätt som ger individen möjlighet att reflektera över sig själv. Själva identitetsarbetet 

hänvisar till liknande grundläggande processer där människan strävar efter att forma en 

sammanhängande och tydlig uppfattning om sig själva. Brown et al. (2015) skriver att 

personers sensemaking ofta är kopplat till hur företaget uppfattas och hur de arbetar inom 

företaget. En persons identitetskonstruktion kan utvecklas genom hjälp av en trygg och stabil 

arbetsgivare som skapar säkerhet hos de anställda och minskar känslor av isolering och 

personlig ansvar. 

2.1.2 Social interaktion 

Om inte mening skapas enskilt, skapas mening enligt Weick (1995) genom social interaktion 

mellan individerna. Individen påverkar och skapar den omgivning som den befinner sig i, 

både genom enskilt skapande samt skapande som uppkommer vid social interaktion mellan 

individerna. Vidare skriver Weick (1995) att beslut fattas antingen i närvaro av andra 

människor eller med vetskap att besluten kommer att genomföras av, bli förstådda av, eller 

godkända av andra. Han menar att en organisations regler, rutiner, symboler och språk har 

påverkande effekt på hur en individ agerar och att detta leder till att det skapas regler och 

manus. Han nämner också att när rutiner inte förekommer inom en organisation kan endast 

individen återkoppla till sina egna beslut (Weick, 1995).  

Brown et al. (2015) menar att när nyanställda ska ta sina första beslut grundas dessa på vad 

som sagts under tidigare möten på företaget. De lyfter fram att sensemaking är en produkt av 

en användbar verklighet, genom att säga att handling och sammanhang står för en gemensam 

utveckling och gemensamma bestämmelser där de anställda fortsättningsvis kommer att lösa 

problemen på samma sätt som förut.  
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Steigenberger (2015) menar på att en individ endast vill deltaga i en diskussion då den känner 

sig kompetent och vet att den kan påverka utfallet. Då individer inte alltid har samma 

uppfattning, uppstår det ibland motsättningar i en grupp. Vidare skriver författaren att en 

individs värdering om ett förslag är bra eller dåligt grundar sig på om en förändring är 

nödvändig, om det finns en möjlighet till att genomföra förändringen eller om utfallet av hela 

förändringen utvecklas positivt. Det som gruppen sedan kommer fram till är oftast det beslutet 

som motiverar individerna mest. Vidare skriver Stigenberger (2015) att ett personlig 

meningsskapande är en process som liknas med hur en berättelse skapas som sedan kan 

kopplas till hur gruppen utformas. Då alla individer har en egen berättelse ska detta uttryckas 

genom åsikter inom gruppen. På detta sätt skapas en egen sammansättning av olika 

erfarenheter i gruppen som kan användas för att på ett bra sätt få ihop individerna.   

Genom att tidigare anställda förmedlar sin tankar till nyanställda kan det bli så att man tänker 

på utförandet istället för på själva produkten eller tjänsten. Då kan man genom samarbete och 

överläggning se hur en grupp fungerar (Brown et al. 2015). Steigenberger (2015) skriver att 

vid skapande av nya grupper måste individer samordnas och fundera över vilken plats man 

ska ha i gruppen och hur man ska anpassa sig till detta. Individerna i en grupp uppfattar 

händelser på olika sätt beroende på vilken position individen har i gruppen och vad denne har 

upplevt tidigare. En grupps erfarenheter är en sammankoppling av vad individerna har för 

tidigare erfarenheter. Genom att individerna i gruppen för dialoger, delar tidigare erfarenheter 

och känslor med varandra kommer gruppen antingen att dela eller inte dela samma 

uppfattning av den verklighet vi lever i. Fördelen med att ha individer i en grupp som har 

liknande värderingar är att gruppen blir mer konsekvent och kan ta snabbare beslut. Med en 

grupp av individer som inte har likande värderingar blir det svårt att hitta ett gemensamt mål, 

då individerna har helt skilda erfarenheter och har uppfattar händelser på olika sätt 

(Steigenberger, 2015). 

2.1.3 Pågående process 

För att förstå sensemaking menar Weick (1995) att människan fördelar sekvenser ur tidigare 

sammanhängande händelser som de upplevt och med hjälp av dessa kan de sedan göra 

analyser till situationer i framtiden. Han menar att sensemaking varken har ett slut eller en 

början eftersom det är en ständigt pågående process och att individerna alltid är mitt i 

processen.  
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Eftersom människan är mitt i den ständigt pågående processen märks den knappt av, Weick 

(1995) menar att det är vid ett avbrott eller ett avslutande av något som vi känner av 

processen som mest och att människan kan bli uppspelt när ett projekt är på väg att avslutas 

eller att avbrytas. Uppspelthet har en fysiologisk och psykologisk signifikans då detta gör att 

människor förbereder sig på att reagera med kamp eller flykt. Det behöver hända något hastigt 

för att vi ska reagera och märka av skillnaden. Weber och Glynn (2006) menar att människan 

är i en ständig rörelse då man alltid är i mitten av något. Fasen blir något, när människan 

tänker tillbaka på vad som varit och hur det framkommit. Denna pågående process ses som en 

linjär modell av institutionella kognitiva begränsningar och där institutioner ses som 

sammansättningar som begränsar händelserna vid den tiden då de sker. De pågående 

processerna som innehåller olika mekanismer för institutionella sammanhang i sensemaking 

tar hänsyn till en utveckling längst en tidsaxel eftersom erfarenheter har identifierats, 

jämställas och utvärderas.  

Vidare skriver författarna att större bolag måste arbeta på att ständigt se nya 

utvecklingsmöjligheter och hela tiden överträffa sig själva. Detta gör att bolaget är i en 

ständigt pågående process som aldrig behöver avslutas (Weber och Glynn, 2006). 

Steigenberger (2015) skriver att sensemaking är en ständigt pågående process där det uppstår 

olika händelser på en och samma gång. När en känsla uppstår vet inte människan om den är 

skapad av en händelse som precis inträffat eller av en händelse som man tänkt på. Har man en 

negativ eller positiv känsla då man ska fatta ett beslut, gör ofta individen en passande 

bedömning utifrån sin sinnesstämning och från händelser den har upplevt tidigare. Enligt Pye 

(2005) är den pågående processen ett svårt område att få en tydlig uppfattning om. Då 

människan endast kan reflektera över vad som hänt vid en avslutad händelse och att livet är en 

ständigt pågående process. Författaren menar att man lever livet i en framåtgående process 

men att man förstår vilka händelser man gått igenom först när man tänker tillbaka på vad som 

har hänt. Det finns en nära koppling mellan den pågående processen och det sociala, detta kan 

man se genom ett pågående samspel mellan människor där de försöker att tolka varandra och 

miljöerna de befinner sig i just nu, för att sedan i efterhand påminna sig om vad som har hänt. 

Man kan se att samspelet mellan människorna måste finnas för att få en process att fortsätta 

framåt även om det är på en psykisk eller fysisk nivå. Bara genom att en människa känner att 

en händelse kommer leda till något bra för andra individer känns samspelet av på en fiktiv 

nivå.                      
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2.2 Intellektuellt kapital 

Humankapital är den samlade kunskapen, färdigheterna och erfarenheterna hos de anställda 

(Edvinsson, Malone och Ekberg 1998). Ett problem med värdering av humankapitalet är att 

företagen endast “hyr” det av dess anställda och om en anställd slutar på företaget försvinner 

delar av humankapitalet. Edvinsson och Sullivan (1996) förklarar i sin artikel hur 

intellektuellt kapital kan skapas genom humankapital. Det är de anställdas samlade 

kunskaper, färdigheter och erfarenheter som gör att de anställda kan leverera produkten eller 

tjänsten. Dessa tillgångar krävs för att personalen ska kunna producera företagets produkter 

eller tjänster. De anställdas ekonomiska- och marknadskunskaper behövs i företaget för att 

prissätta, marknadsföra och leverera företagets produkt till marknaden.  

 

Strukturkapital innehåller immateriella tillgångar som patent, varumärke och företagskultur. 

Dessa delar har ofta stor betydelse för värderingen av ett företag. Tillgångar som patent och 

varumärke täcks av lagar och kan lättare värderas, medan företagskulturen är svårare att sätta 

ett pris på (Edvinsson et al. 1998). Edvinsson och Sullivan (1996) menar att strukturkapitalet 

kan ses som företagets egen infrastruktur. Utan strukturkapitalet kan idéer som uppkommer 

inom humankapitalet inte förverkligas. Det behöver finnas en organisationsstruktur som 

underlättar företagens verksamhet. Författarna beskriver hur det i ett kunskapsintensivt 

företag behövs en kreativ miljö för att kunna uppnå maximal intellektuell effektivitet. 

Författarna sammanfattar strukturkapital som den del av företaget som stannar kvar när 

humankapitalet går hem för dagen t.ex. skrivbord, IT-system, kundrelationer med mera. 

 

Kundkapital, eller relationskapital som det också kallas, återfinns i kundrelationen och 

relationer med externa intressenter. Till exempel har leverantörer, intresseorganisationer, 

kommuner och stat, konkurrenter, och liknande samt kundstocken stor påverkan på ett 

företags fortsatta intjäningsförmåga (Edvinsson et al. 1998). Vid interaktioner mellan de olika 

relationerna byggs det upp ett förtroende för verksamheten vilket ofta dokumenteras för att 

djupare samspel skapas (Forslund, 2009). 
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3. Metod 

Vi har genomfört en kvalitativ analys av expertintervjuer med en semistrukturerad form som 

metod. Intervjuformen följdes efter hur Ahrne och Svensson (2011) beskriver den då 

modellen handlar om att intervjua personer med expertkompetens inom ett visst område. I det 

här fallet handlade det om personer med kompetens inom företagsvärdering. Semistrukturerad 

intervjuform innebär att samma frågor ställs till alla respondenter som deltagit i studien men 

att frågorna hade öppna svarsmöjligheter. Vi ställde frågor som influerats från studiens 

teoretiska referensram, men som gav respondenterna möjlighet att reflektera över sina svar för 

att få utförliga och analytiska svar kring studiens ämne.  

 

Vad som menas med att en forskning har hög validitet är att studien verkligen mäter det som 

ska mätas, medan reliabiliteten av undersökningen beskriver hur noggrant det mäts 

(Wästerfors och Sjöberg, 2008). I studien som genomförts arbetar deltagarna som revisorer 

och bolagsanalytiker med inriktning mot företagsvärdering. Bryman och Bell (2011) menar 

att kvalitativa studiers koppling till validitet och reliabilitet inte alltid är relevanta då det, som 

i vårt fall, ofta handlar om intervjustudier och andra personers upplevelser och erfarenheter. 

Detta tydliggjordes då erfarenheter av företagsvärdering i princip var avgörande för att kunna 

ge tillräckligt utförliga svar.  

3.1 Forskningsetik 

Den här studien tog full hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som handlar 

om att skydda respondenterna som deltog i undersökningen. Det handlar om fyra etiska 

principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman och Bell, 2011). Detta informerades också till varje respondent innan intervjun ägde 

rum. Varje respondent fick också muntligt godkänna att de hade förstått villkoren för studien 

och deltagandet. Detta för att vi ville visa respekt mot de respondenter som deltar i 

undersökningen samt reducera antalet risker och olägenheter som kan uppkomma vid 

deltagandet (Ahrne och Svensson, 2011). Vi använde oss av fiktiva namn i transkriberingarna, 

precis som resultatkapitlet för att minimera risken att kunna spåra respondenterna via 

materialet. 
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3.2 Urval 

I studien har vi använt oss av en strategisk metod för att välja personer att medverka i studien. 

Strategisk metod (Bryman och Bell 2011) handlade om att välja respondenter utifrån ett 

speciellt syfte då studien krävde svar från personer med god erfarenhet och kunskap om 

ämnet. Till viss del har vi också använt oss av vad som kallas snöbollsmetoden (Bryman och 

Bell 2011) då personer som deltagit i studien hänvisat vidare till andra personer som sedan 

deltagit i studien. Det handlade bland annat om personer som hänvisat vidare till andra som 

hade mer expertkompetens om exempelvis värderingsmetoder för kunskapsföretag, och hur 

man tar hänsyn till det intellektuella kapitalet. Eftersom vi till viss del använde oss av 

snöbollsmetoden kunde det medföra vissa risker med utfallet. Precis som Bryman och Bell 

(2011) poängterar bör man se över vilka personer som man hänvisas till från respondenterna 

eftersom det ofta blir likasinnade, vilket bland annat kan påverka utfallets subjektivitet. 

Hälften av intervjuerna skedde på respektive respondents arbetsplats och andra hälften skedde 

via telefon. Vilka fördelar och nackdelar som finns med telefonintervju diskuteras i 

metodvalsdiskussionen. 

 

Respondenterna som intervjuades en revisor och tre analytiker, vars huvudarbetsuppgifter var 

företagsvärdering och analys. Personerna som deltog i undersökningen arbetade på två olika 

platser i Sverige; Linköping och Stockholm vilket också var en av anledningarna till att vissa 

av intervjuerna gjordes över telefon. Den första intervjun som genomfördes skedde med 

Albin. Albin arbetar idag som företagsanalytiker på ett riskkapitalbolag där han analyserar 

noterade och onoterade bolag samt har en del arbete med marknadsanalyser. Han har ingen 

lång erfarenhet som företagsanalytiker, dock har han varit entreprenör inom IT-branschen i 

några år innan han började arbeta på riskkapitalbolaget som är hans arbetsplats idag. Vid den 

andra intervjun träffade vi Bo som har lång erfarenhet inom revision och företagsvärdering på 

ett av de större revisionsbolagen (The big four). Han arbetade som företagsanalytiker sina 

första år. Under dessa år hade han hand om bolag med en omsättning på över 100 miljoner. 

De sista åren arbetade han på en corporate financeavdelning, där han senare blev chef över en 

analysgrupp som hade hand om bolag med en omsättning på under 100 miljoner. Idag arbetar 

han som adjunkt och undervisar i finans och företagsvärdering. På den tredje intervjun hade vi 

kontakt med Cecilia. Hon arbetar idag som företagsanalytiker på ett investmentbolag där hon 

mestadels analyserar bolag som sedan används som underlag till försäljning för både köpare 

och säljare. Den fjärde och sista intervjun träffade vi Doris. Hon har lång erfarenhet av 
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företagsanalys och värdering. Genom åren har hon skaffat sig stor erfarenhet av aktieanalys, 

bland annat som portföljförvaltare på ett större finansbolag, men också arbetat med att 

analysera pensioner och försäkringar. Sedan några år tillbaka arbetar hon som fristående 

konsult och arbetar framförallt med aktiemarknadsfrågor. De respondenter som deltog 

i undersökningen satt på olika lång erfarenhet inom företagsvärdering och analys. Detta var 

ett strategiskt val som gjordes då den faktorn var viktig att ta hänsyn till eftersom olika 

erfarenheter gav olika svar och synsätt. Liksom Bryman och Bell (2011) och Andersen (1998) 

rekommenderade också vid expertintervjuer att söka sig till respondenter med olika lång 

erfarenhet för att förtydliga resultatet och lättare kunna analysera det. Det genomfördes alltså 

fyra djupintervjuer under studien. På grund av studiens begränsade tid (tio veckor) fanns det 

inte utrymme för fler intervjuer 

3.3 Operationalisering 

I operationaliseringskapitlet presenteras studiens intervjufrågor med utgångspunkt ur den 

teoretiska referensramen. I tabellen nedan presenteras tio huvudfrågor tillsammans med 

följdfrågor. Följdfrågorna togs fram tillsammans med huvudfrågorna innan intervjuerna 

eftersom vi valde att göra en semistrukturerad intervju uppkom även fler följdfrågor under 

intervjun när intressanta svar hittades hos respondenterna. 

 

Frågor: Teori: 

Vilka arbetsuppgifter har du idag? Sensemaking/ Identitet & 

Pågående process 

Vad har du för tidigare erfarenhet? Sensemaking/Pågående process  

Hur värderas kunskapsintensiva företag idag? Intellektuellt kapital 

Hur värderas intellektuellt kapital idag? Intellektuellt kapital 

Hur tar ni hänsyn till intellektuellt kapital idag? 

 Tycker du att det intellektuella kapitalet är 

mer öppet för egen tolkning än den finansiella 

delen. 

Intellektuellt kapital 

Vilka svårigheter/problem stöts på när intellektuellt 

kapital värderas? 

 Hur försöker ni förstå och bemöta problemet 

Intellektuellt kapital & 

Sensemaking/Identitet, Social 

interaktion & Pågående process 



 
 

14 

vid oklarheter? 

Är det någon skillnad och i så fall vilka när det gäller 

värdering av små och stora kunskapsföretag? 

 Hur har din förståelse för värdering 

förändrats genom åren du arbetat? 

 Hur analyseras eventuella problem? 

Intellektuellt kapital & 

Sensemaking/Social interaktion 

& Pågående process 

Hur ser informationsflödet ut? 

 Vem frågar du om du behöver hjälp med? 

 Hur pass uppdaterade är ni på nya studier, 

lagändringar osv. som kommer ut inom 

företagsvärdering? 

 Använder du dig av beprövade metoder när 

det gäller värderingsprocessen eller är du 

mottagligt för att testa nya metoder? 

 

Sensemaking/Social interaktion 

& Pågående process 
 

Hur ser kontakten ut med klienten? 

 Skiljer det beroende på om man arbetar i en 

mindre eller större stad/bolag? 

 

Sensemaking/Social interaktion 

De som arbetat som företagsvärderare, tror du att 

deras erfarenheter har någon betydelse vid värdering 

av företag? Skillnad på att ha 2 års erfarenhet jämfört 

med en som har 10 års erfarenhet. På vilket sätt kan 

detta avspegla sig i en värdering 

Sensemaking/Identitet, Social 

interaktion & Pågående process 
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3.4 Genomförande 

Ett mail skickades ut till varje deltagare där det förklarades mer ingående om studiens syfte 

och temat på frågorna som skulle komma att ställas. Detta för att förbereda respondenten så 

att den också kunde bidra med så mycket information som möjligt. Dessutom fick vi 

möjlighet att lösa eventuella oklarheter till exempel om respondenten upplevde någon fråga 

som oklar, vilket är en fördel med att föra intervjuer (Bryman och Bell 2011; Andersen 1998).  

De respondenter som deltog fick också en förfrågan huruvida de kunde rekommendera någon 

annan person som kunde tänka sig att delta i undersökningen. Detta för att finna fler personer 

med god kompetens inom företagsvärdering, så att vi kunde tillförse oss med så relevant 

information som möjligt. En av respondenterna kunde då hänvisa vidare till en annan person 

som sedan också deltog i studien. Vi ringde varje respondent för att bestämma tid och plats 

för intervju. Då vissa respondenter bodde på annan ort skedde några intervjuer över telefon 

medan några var på respondentens arbetsplats. Sedan genomfördes intervjuerna i tur och 

ordning med start i början av maj, där varje intervju tog ungefär en timme. Albin var vår 

första respondent och blev intervjuad den 4 maj över telefon, sedan intervjuade vi Bo den 7 

maj på plats i Linköping. Även Cecilia blev intervjuad på plats i Stockholm den 10 maj. Vår 

sista respondent Doris blev intervjuad över telefon den 11 maj. Därefter transkriberades 

materialet omgående då egna anteckningar och tankar från intervjun var färskt i minnet. Detta 

underlättade utformningen av resultat och analysdelen i studien. Som Andersen (1998) 

förklarar var det viktigt att som intervjuare komma påläst om ämnet och branschen för att få 

ut mer unik information eftersom detta ibland kan anses svårt vid expertintervjuer då det 

handlade om att intervjua personer som är mediavana. Intervjuerna med Bo och Cecilia 

genomfördes på respektive arbetsplats medan intervjuerna med Albin och Doris genomfördes 

via telefon, dock satt de på sina arbetsplatser vid intervjutillfället.  

 

Bryman och Bell (2011) beskriver fördelarna med att alla intervjuer att spelas in då det 

underlättade resultat - och analysarbetet eftersom all information från intervjun kom med. Då 

det bara var en intervjuare vid intervjutillfällena med Albin och Doris, var det svårt att 

anteckna egna kommentarer och tolkning. Vid intervjuerna som gjordes på respondenternas 

arbetsplats medverkade därför två intervjuare där en person hade en mer passiv roll och 

antecknade egna tolkningar och idéer medan den andra intervjuaren hade en mer aktiv roll; 

ställde frågorna och skapade en viss relation till respondenten för att få personen att känna sig 

mer bekväm och förhoppningsvis ge mer öppna svar. Intervjuerna genomfördes efter Ahrne 
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and Svensson upplägg (2011) med semistrukturerade elit – eller expertintervjuer. 

Expertintervjuer handlar oftast om att intervjua personer i en ledande ställning eller med en 

specifik kompetens inom ett område (Andersen 1998). I detta fall handlade det om 

företagsvärdering och värdering av intellektuellt kapital. Samtidigt söktes det efter mer öppna 

svar hos respondenten vilket Andersen (1998) menar ibland kan vara ett problem vid den här 

intervjuformen.  

Andersen menar på att personer i ledande ställning kan ta den ledande rollen under intervju 

och pratar gärna om det som intresserar dem själva genom att formulera om frågorna. Genom 

att hela tiden ha detta i åtanke formulerades frågorna så att respondenten fick möjlighet att 

fundera och resonera kring frågan och sitt svar men på ett sätt att det blev svårt att avvika från 

studiens ämne (se Bilaga 1).  

3.5 Analysmetod 

Studiens resultat och analysdel har tagits fram med utgångsläge från Rennstam och 

Wästerfors (2011) struktur om hur empirin kan analyseras, kodas och organiseras utan att 

förlora viktig information för studien. Metoden från författarna gjorde materialet mer 

hanterbart och underlättade den stora textmängden som kom till Rennstam och Wästerfors 

metod (2011) innefattar tre olika steg. Första steget kallas sortering och handlar om att 

strukturera upp det empiriska materialet för att få det mer överskådligt Det andra steget kallas 

reducering vilket innebär att minska och gallra ut den mest givande informationen för studien. 

Det tredje steget kallas argumentation vilket innebär att argumentera för sin tes med hjälp 

undersökningens empiri och teori. 

 

Sorteringsprocessen började med att transkribera det inspelade materialet omgående efter att 

intervjun ägt rum. De sinnesintryck som kunde urskiljas från respondenten behövde antecknas 

med empirin som gavs ut vilket då fortfarande var färskt i arbetsminnet efter intervjun. Med 

undersökningens teoretiska utgångspunkt i grunden var det nu dags att lära känna materialet 

på djupet. Vid noga läsning av transkriberingen parallellt med notering av återkommande 

uttryck vid sidan om materialet var det möjligt att precisera empirin som ett led i 

temaskapandet. Rennstam och Wästerfors (2011) pratar om öppen kodning vilket också den 

här processen kan jämföras med. Nästa steg är reducering av det sorterade materialet. 
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Reduceringsprocessen handlar om att ta fram det viktiga från resultatet. Det handlar således 

om att sålla bort överflödigt material för undersökningens syfte och gallra ut det som är mest 

meningsfullt och uppmärksamma dess innebörd (Ahrne och Svensson, 2011). Genom att 

försöka lyssna på materialets återkommande meningar och begrepp för att sedan addera ett 

eget passande bidrag kunde vi identifiera den mest lämpliga informationen vilket också blev 

än mer preciserat och förtydligat mot den teoretiska referensramen för studien.  

Mer tydligare handlade det om att finna olika mönster och relationer som också ledde det 

sorterade materialet vidare in på ett tydligare tema (Andersen, 1998). Exempelvis kunde det 

handla om huruvida vissa respondenter uppmärksammade sin expertroll vilket kan kopplas till 

identitet.   

 

Argumentationsdelen är det tredje och sista steget vilket handlar om att argumentera för 

materialets innehåll som är sammanställt av en oberoende ställning i förhållande till studiens 

teoretiska utgångspunkt (Ahrne och Svensson, 2011). Teman har kunnat skönjas genom att 

föra samman den sammanpressade empirin med den teoretiska referensram som råder. De 

temana som blev stommen för resultatet och analysdelen är nedanstående: 

- Identitet 

- Social interaktion 

- Pågående processer 

Materialet har delvis analyserats efter vad Andersen (1998) kallar för en teoretisk tolkning. 

Det vill säga att vårt material som finner sig under de olika temana analyseras utifrån en viss 

teori, som i detta fall var sensemaking. Andersen (1998) påpekar också att analys och tolkning 

av kvalitativ data kräver stor kreativitet hos studenterna eller forskarna eftersom det inte finns 

något tydligt tillväga gångsätt. Men för att ändå försöka förtydliga upplägget av vår analys 

skapade vi en så kallad rekontextualisering, vilket innebar att olika meningsgrupper samlas in 

från respondenterna för att lättare skapa ett sammanhang och bemöta det analytiska materialet 

(Andersen 1998). Under analysprocessen var vi noga med att hela tiden förhålla oss 

självkritiska till den tolkning som gjordes. Andersen (1998) menar att en forskare alltid måste 

hålla sig skeptisk till sina idéer för att undvika att mönster kommer till som egentligen inte 

finns i materialet. Det är alltid svårt att förhålla sig objektiv inom kvalitativ forskning men 

med hänsyn till detta, vår teori och att följa en tydlig struktur och röd tråd genom studien 

valde vi därför att analysera och strukturera upp vårt material efter de tre teman som sedan 

kom att användas från den teoretiska referensramen. De teman som kom till förenklade det 

något för att hålla oss så objektiva som möjligt på rätt spår (Bryman och Bell, 2011). 
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3.6 Metodvalsdiskussion  

Överlag var en kvalitativ intervjustudie ett bra val för studien då studien hade en mer 

djupgående riktning än generell. Det vill säga att vi ville gå mer in på djupet av vårt syfte 

vilket vi insåg behövde göras med en kvalitativ analysmetod, med dels stöd från Bryman och 

Bell (2011) som ser på relationen mellan teori och forskning, som lägger vikten vid ord och 

resonemang och inte vid kvantifiering, vilket också var studiens syfte.  Men också ett vidare 

stöd från Bukh (2003) som avslutar sin artikel med att fler kvalitativa studier om ämnet 

behöver göras för att förtydliga det. Bukh (2003) menar också att det redan fanns gott om 

kvantitativa studier på ett ämne som med tydlighet kan angripas mer kvalitativt och 

djupgående vilket är nödvändigt för framtiden. För att vi skulle få så bra svar som möjligt 

valde vi att använda oss av mer djupgående expertintervjuer. En enkätundersökning hade 

möjligtvis kunnat komplettera vissa svar för att undvika den så kallade intervjuareffekten, att 

respondenten svarar det som man tror att intervjuaren vill höra och för att söka mer personliga 

svar. Dock hade en enkätundersökning aldrig räckt till då flera av våra frågor inte går att 

formulera på en enkät (Se Bilaga 1), vilket också gäller fördjupningsfrågor (Bryman och Bell, 

2011). Vi ansåg att vi fick gott om information och empiri för att gå vidare med 

undersökningen för vidare analys. Nackdelen med att genomföra en intervjustudie var som 

Ahrne och Svensson (2011) varnade för; att det är tidskrävande då mycket förberedelse och 

efterarbete krävdes från varje intervju. På grund av tidsbrist skedde några av intervjuerna över 

telefon istället för på plats. Telefonintervjuer kan dock vara mer fördelaktigt enligt Bryman 

och Bell (2011). De menar att telefonintervjuer ofta går snabbare att genomföra då restiden 

försvinner. Dessutom kan det ibland ge mer personliga svar från respondenten om personen 

har möjlighet att sätta sig i egen vald miljö för intervju. Dessutom kan svaren bli mer 

trovärdiga då respondenten inte påverkas av intervjuarens fysiska närvaro. På så sätt undviks 

det att kunna påverka respondentens svar vilket ibland kan upplevs kan ske vid personliga 

intervjuer (Bryman och Bell, 2011).  

 

Efter varje intervju var det ett omfattande transkriberingsarbete som väntade med egna 

anteckningar som också skulle analyseras. Själva sorteringsarbetet för att rensa bort 

överflödig information tog också lång tid och var mycket energikrävande vilket också Ahrne 

och Svensson (2011) upplyste om. Det gällde med andra ord avgöra vad som var relevant för 

studien och inte, vilket kunde vara svårt ibland då stora mängder information tillkom om 

ämnet. 
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4. Empiri 

Under detta kapitel presenterar vi det material som framkommit från respondenterna. Som 

beskrivits tidigare var det fyra respondenter som deltog i undersökningen, med olika 

bakgrund och kunskap om företagsvärdering.  

4.1 Identitet 

Vi började alla intervjuer med att låta respondenterna förklara sin bakgrund, exempelvis 

tidigare arbetsuppgifter och hur de blev företagsvärderare och analytiker. Vi kunde med 

tydlighet se hur samtliga respondenter sken upp en aning eller lät mer intresserade och kände 

en viss stolthet när de började prata om sin studietid samt tidigare erfarenheter. De pratade 

gärna om sina studier, deras karriärstege och “viktiga” personer inom branschen som de 

arbetat med samt chefsbefattningar de haft från tidigare företag och dylikt. Bo som innehar en 

lång erfarenhet inom företagsvärdering och som suttit på högt uppsatta positioner berättar 

bland annat:  

Det finns ju en del som gör värdering till en räkneövning då lägger man inte till någon aspekt av 

det intellektuella kapitalet, det ser man exempel på i branschen men jag brukar ibland säga att då 

har man inte förstått vad värdering är, det är en bedömning.  

Bo utvecklar sitt resonemang och menar att de företagsvärderare som förstår sig på värdering 

av intellektuellt kapital arbetar på liknande sätt och genomför den mest trovärdiga analysen av 

företag. Han menar att det intellektuella kapitalet är användbart som en tolkning av företagets 

affärsmodell och att en företagsvärderare behöver använda sig av den informationen för att 

kunna göra en rimlig värdering av ett företag. Vid intervjuerna framkommer det att 

respondenterna identifierar sig som experter som förstår sig på värdering av intellektuellt 

kapital. Framförallt framstår de respondenter som har längre erfarenhet inom yrket som 

väldigt självsäkra och hos dessa personer finns en klar uppfattning om vad som är ”rätt” och 

”fel” inom företagsvärdering. Albin som har kortast erfarenhet från företagsvärdering har en 

annan uppfattning om företagsvärdering och uppträder inte lika säker på att det finns ett “rätt” 

eller “fel” sätt. Han beskriver hur det är viktigt att kunna vara flexibel och på hans arbetsplats 

lär ledningen ut vikten av att kunna ändra sin uppfattning om något. Han arbetar med företag 

inom it-sektorn som ständigt förändras och därför har hans sätt att arbeta formats efter den 

branschen där flexibilitet är en viktig nödvändighet. ”branschen är så ung och explosiv i sin 

innovation så det krävs ett väldigt flexibelt huvud för att förstå det”. 
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Respondenterna berättar att de arbetar på liknande sätt och genomför den mest trovärdiga 

analysen av företag. Det intellektuella kapitalet är enligt deras uppfattning användbart för att 

kunna göra en tolkning av företagets affärsmodell, och samtliga respondenter anger att 

företagsvärderare behöver använda sig av den informationen för att kunna göra en rimlig 

värdering av ett företag. 

Vidare berättar Bo att han ibland kallas in som oberoende part vid värderingsprocessen. Han 

beskriver sig själv som att de som önskar genomföra en värdering, vill av flera olika skäl, 

kalla in en oberoende expert som också gör en marknadsmässig värdering för att bland annat 

jämföra med parternas värderingar. 

Bo kallar sig generalist. Han menar att han är expert på att värdera företag men när det gäller 

en specifik bransch kan han ibland behöva ta hjälp av andra expert inom aktuell bransch. I 

och med det menar han att inom företagsvärdering finns olika typer av experter att ta hjälp 

ifrån. Expert inom ett visst område är nödvändigt inom företagsvärdering för ens trovärdighet. 

  

Vi frågade Bo ifall han stött på problem med någon företagsvärdering och ifall han kunde ge 

något exempel på ett problem och hur han skulle uppnå förståelse. 

Det kan vara en svår tolkad affärsmodell. Då skulle jag ta in någon slags bransch expertis. 

Exempelvis kan ett bolag i tidig fas vara oerhört svårt att värdera potentialen i, det är något av det 

mest komplicerade. Jag är ju generalist, jag är inte bra på till exempel skogsindustri utan jag kan 

lite om allt. Jag är bra på värdering och att förstå affärsmodeller. 

Cecilia och Doris visade också en väldigt självsäker sida och identifierar sig själva som 

experter på området. De visade det, liksom Bo genom att beskriva tydligt hur de byggt upp sin 

erfarenhet från tidigare studier och arbetslivserfarenheter med hänvisning till kända personer 

eller företag som de arbetat för. Exempelvis hade Doris arbetat för Fredrik Lundberg som 

portföljförvaltare vilket är en mycket välkänd person i finansvärlden. Cecilia uttrycker en 

tanke kring erfarenheter som ett visst identitetsskapande för sig själv. 

Ens tidigare erfarenheter från utbildningar, arbetsplatser osv är viktigt för att skapa sin egen 

identitet gentemot övriga aktörer. En sådan sak kan i andras ögon men också faktiskt stärka 

trovärdigheten i t ex mina analyser. 

Cecilia menar också att personer som har lång erfarenhet har en mer pragmatisk syn på 

teoretisk värdering. Hon menar också att man med tiden lär sig vilka estimat man ska använda 

sig av för att få fram en mer rimlig värdering. Cecilia förklarar det såhär.  
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Jag tror det är två saker som man ska tänka på där, det ena är att personer som har arbetat längre 

kanske har förutfattade meningar om vissa bolag. Säg att dom har gjort en transaktion i ett bolag 

inom oljesektorn och sen har det gått väldigt bra för det bolaget då kanske dom har en starkare 

åsikt att oljebolag är bättre bolag men det är klart att sådana förutfattade meningar inte är särskilt 

proportionerliga att tyda på att det är särskilt mycket skillnad.  

Avslutningsvis menar Cecilia att det i princip går att få fram vilken värdering man vill, på 

vilket bolag som helst beroende på vilka modeller man använder sig av och vilka estimat man 

använder. Hon menar alltså att detta grundar sig i tidigare erfarenheter, hur det i stora drag 

också påverkar ens beslutsfattande. 

4.2 Social interaktion 

Även om samtliga respondenter visar en stark självsäkerhet märkte vi också att 

företagsvärderare och analytiker kretsar kring ett stort socialt nätverk där de identifierar 

varandra genom olika interaktioner. Interaktionerna handlar om att det sociala och varje 

persons identitet kompletterar varandra inom nätverket för företagsvärdering och analys vilket 

också verkade vara centralt för branschen. Bland annat pratade samtliga respondenter om att 

de gärna söker sig ut till bransch media eller experter i berörda områden ifall de har något som 

de inte riktigt förstår sig på. Albin berättade om hur han brukar kontakta ledningen eller 

Investor relations på företagen för att ta reda på så mycket som möjligt från dem. Albin tog 

upp ett exempel på när han behövde hjälp.  

Dom största problemen jag stöter på när jag ska ta reda på hur mycket en tillgång är värd skulle 

jag säga är tekniken är extremt avancerad, vi pratar om avancerade radarsystem, militärsystem 

samt allt som handlar om IT-säkerhet. 

Albin har även nära kontakt med sina chefer och med ledningen och kan rådslå med dem ifall 

osäkerheter uppkommer eftersom de innehar mer tidigare erfarenhet. Bo berättar på 

liknandesätt att han kan rådslå ledningen ifall det är några osäkerheter men eftersom han 

arbetat betydligt längre än Albin och haft en hög chefsposition så har han med tiden blivit mer 

oberoende. 

Doris, som innehar längst erfarenhet kategoriserar upp resonemanget från de andra 

respondenterna och berättar att det finns officiella och inofficiella källor som man kan 

använda sig av om man behöver hjälp eller söker information om ett företag som ska 

värderas.  
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Den officiella källan i Sverige som alla har tillgång till finns bolagsverket där du kan beställa 

årsredovisningar. Är det börsnoterade bolag så kan du ju också vända dig direkt till företag, be att 

få prata med nyckelpersoner, få årsredovisningar, delårsrapporter, informationsrika hemsidor osv. 

Sedan den inofficiella handlar det ju mycket om olika egna nätverk. Det kan också handla om 

bekanta, kompisar och familj, få information om företaget på det sättet.  

Doris fyller i att även hon ofta arbetar själv med sina analyser. Men om man behöver hjälp när 

det gäller värderingsfrågor så finns det ju också instanser som FAR, Sveriges 

finansanalytikers förening som varje år ger ut en guidebok med olika typer av 

rekommendationer, hur olika saker ska värderas, modeller och formler o.s.v. Dock menar hon 

att med åren när man har god erfarenhet använder man sig inte så mycket av de modellerna 

utan mer av sitt sociala nätverk som byggts upp. Ibland kollar man igenom modellerna för att 

se eventuella förändringar (vilket det aldrig är i princip) men inte mycket mer än så. 

Likt Doris skiljer sig Cecilia något från övriga respondenterna Albin och Bo då arbetet är mer 

enskilt och inte har lika mycket kontakt med kollegor som övriga respondenter. Nedan 

berättar Cecilia hur det blir komplicerat att arbeta i grupp eftersom det kan bli svårt att förstå 

varandras modeller och tankesätt, här kan vi tolka att det finns många olika metoder att arbeta 

utifrån och att det skiljer sig åt mellan olika företagsvärderare. 

Det är ganska sällan man arbetar i grupp eftersom det blir väldigt mycket excelaktigt och det kan 

bli ganska komplicerat att få två personer att förstå en och samma modell, men däremot kan det 

vara lämpligt att man diskuterar de olika antaganden som man sätter in i modellerna med någon 

annan. 

Cecilia säger också att hon har den primära kontakten med bolagen. Ett sätt är att bolagen får 

presentera sig själva genom att de går igenom sin verksamhet där den främsta informationen 

blir hur marknaden fungerar, hur bolagets finanser ser ut, vad det finns för produkter i 

verksamheten och hur konkurrensbilden ser ut. För att sedan analysera det finansiella 

materialet och se hur liknande bolag värderas då deras affärsmodell inte är lika beprövad. 

Det är mycket större risk i mindre bolag, Stora bolag är mindre sårbara för risken att en 

nyckelperson lämnar bolaget med en betydande del av det intellektuella kapitalet. I det mindre 

bolaget är det intellektuella kapitalet mer kopplat till individen än till bolaget som kan hoppa av 

och starta eget. Ericsson har jätte mycket intellektuellt kapital men det är ju svårt för en person att 

lämna bolaget och börja konkurrera. De mindre bolagen är även svårare att värdera då.  

Bo menar på att mindre bolag i en tidig fas kan vara oerhört svåra att värdera, svårigheten 

ligger i att värdera hur affärsmodellen kommer hålla i längden. En annan risk med de mindre 
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bolagen är att det intellektuella kapitalet inte är lika hårt kopplat till företaget som hos de 

större etablerade bolagen. I det mindre bolaget finns alltid chansen att en anställd lämnar 

bolaget med betydande del av det intellektuella kapitalet för att starta eget. I ett större bolag är 

det intellektuella kapitalet mer kopplat till företaget och inte till en enskild person vilket gör 

det svårare för en person att hoppa av och konkurrera med bolaget.  

Vi kunde märka av att organisationskulturen skiljer sig från bolag till bolag där 

respondenterna arbetar eller har arbetat. Man kan även se regionala skillnader hos 

respondenterna då de arbetat i Stockholm eller i mindre orter i Sverige. Både Bo och Doris 

menar på att företagskulturen skiljer sig mycket mellan Stockholm och de mindre orterna, 

samt mellan olika företag då vi tolkat respondenternas svar som att det finns en tydligare 

karriärsambition och tävlingsanda i Stockholm.  

När vi frågade Bo ifall han trivdes bäst i Stockholm eller i Linköping berättade han: 

Det var kul att bo i Stockholm och arbeta med de stora bolagen och vara med om stora affärer, sen 

har det vart kul att arbeta i någon av de mindre orterna då det är lite mer verklighetsförankrat, den 

stora världen är lite svår att ta till sig ibland. I den mindre orten arbetade jag mot mindre bolag där 

kontakten var direkt till ägaren. I Stockholm var det mer arbete, speciellt i början av karriären, det 

var ett mer tävlingsinriktat klimat än vad det är på mindre orter, men som sagt båda har sina 

fördelar respektive nackdelar. 

Doris berättar om en liknande kultur när hon var anställd i ett stort bolag inom finans. Hon 

menar på att erfarenheten som hon fått från bland annat de större bolagen har varit värdefull 

för att få möjlighet till att driva sin egen verksamhet.  

4.3 Pågående process 

Pågående process kan kopplas till flera olika faktorer. Bland annat kan det handla om hur ens 

upplevelser och tidigare erfarenheter kombineras och hur det sedan kan påverka värdering och 

analysarbetet i framtiden. Detta märktes hos respondenterna, att det är en process som både 

sker automatiskt men som också är nödvändig eftersom marknader och samhället förändras 

hela tiden. Albin som arbetar med värdering av teknikbolag (vilket är en mycket innovativ 

bransch med ständig utveckling på flera olika sätt) säger såhär om branschens utveckling och 

dess värdering: ”branschen är så ung och explosiv i sin innovation så det krävs ett väldigt 

flexibelt huvud för att förstå det”. 
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Med det menar både Albin som även Bo kommenterar hur en företagsvärderare, speciellt de 

som arbetar mycket med intellektuellt kapital behöver vara väldigt flexibla för att kunna 

hantera den ständiga utvecklingen. Albin berättar vidare att de är väldigt flexibla på sin 

arbetsplats och tar lätt till sig nya metoder som kan användas vid värdering på en innovativ 

marknad. Vi upplevde alltså att Albin inte är rädd att ändra uppfattning om något ifall ny 

information framkommer samt hur hans förståelse har förändrats under de åren han arbetat. 

Albin berättar:  

Vi är extremt flexibla, vi diskuterade ett case för några dagar sedan då min chef sa att det aldrig är 

fel att ändra sin uppfattning om något om något nytt dyker upp. Istället för att se en uppsida i 

företaget d.v.s. hur mycket x eller y kan tjäna så tittar jag mer på hur mycket x och y kan förlora. 

Här är det tydligt att Albin har utvecklats från en mer offensiv strategi mot en mer defensiv 

strategi. Han förklarade det genom att han börjat hantera större summor pengar och att 

kapitalbevarande då får en större vikt än att maximera risk och avkastning.  

Bo beskriver vilken skillnad arbetslivserfarenheter gör i branschen samt vad som skiljer en 

person med lång erfarenhet mot till exempel en nyexaminerad kollega:  

Att vara en bra företagsvärderare är att man arbetat med det i 20 år, man blir ständigt bättre. 

Skillnaden på erfarenheten hos värderaren ligger i vad som är rimligt, vad som är ett rimligt värde 

är svårt för en nyexaminerad att ha någon uppfattning om. Erfarenheten av olika delar, fallgropar 

och vart man kan gå bort sig. 

Vi uppfattar det som att Bo menar hur han ständigt förändras och att man aldrig stannar av. 

Han menade att det inte går att bli en perfekt företagsvärderare eftersom det pågår en ständig 

förändring av både samhället, inom företagen och hos oss själva. Doris fyller i Bo 

resonemang att de tidigare erfarenheter och nätverk som kommit till kan hjälpa en att förstå 

framtiden bättre.  

Ju mer man varit med om desto mer förståelse för utveckling. Företagsvärdering är ständigt 

föränderlig eftersom vissa företag och marknader förändras hela tiden. 

Doris och Albin exemplifierar mycket till IT-branschen och andra typer av teknikföretag som 

menar att tekniken utvecklas och förändras hela tiden. Exempelvis nya IT-tjänster och mer 

smarta maskiner som blir allt mer datoriserade. Då handlar det ju mycket om att värdera 

humankapitalet som utvecklade produkten för att ställa det i relation till vad maskinen eller 

tjänsten kommer att generera i omsättning. De menar att det är något att ta hänsyn till vid 

värdering eftersom det föränderliga påverkar värderingsprocessen.  
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Doris fyllde i att man hela tiden måste vara medveten om att förändringar ständigt sker 

eftersom det ofta handlar om företag som arbetar i föränderliga miljöer. Man hänger lättare 

med i förändringsprocessen ju mer erfarenhet man innehar. 

 

Vi har ställt frågor till våra respondenter angående hur de bär sig åt för att värdera 

intellektuellt kapital vid företagsvärderingar och hur deras metoder har förändrats under deras 

karriär. Bo exemplifierar hur man kan gå tillväga när man värderar intellektuellt kapital i 

kunskapsintensiva företag.   

Analysen som vi gör vid värderingen är för att försöka förstå affärsmodellen. Det gör vi ju i alla 

bolag men speciellt i tjänsteproducerande bolagen. Vad är det som skapar värde, det är de vi tittar 

på. Hur tjänar de pengar? Sen avvänder man väl olika modeller som porter, SWOT och sådana 

analysverktyg, och sedan en finansiell analys också såklart.  

Bo menar på att det inte finns någon utarbetat metodik, i alla fall vad han kände till utan man 

börjar ganska brett och försöker förstå hur det här företaget tjänar pengar, det är topdown och 

inte tvärtom. Det intellektuella kapitalet används för att öka förståelsen för företagets 

affärsmodell och inte för att hitta ett exakt separat värde på tillgångarna. 

Man börjar inte titta på hur duktig personalen är eller hur starkt varumärket är eller hur mycket 

know how det finns. Man börjar inte i den änden utan man börjar i den andra, i topdown, hur 

företaget tjänar pengar. Sedan kan det ofta leda fram till att företaget har väldigt duktig personal. 

Även Doris berättar på liknande sätt hur det intellektuella kapitalet används för att öka 

förståelsen hur företagen tjänar pengar. När vi sedan ställde frågan om vilken vikt hon skulle 

lägga på det intellektuella kapitalet vid värdering av ett kunskapsintensivt företag svarade 

Doris att det är en svår fråga att besvara eftersom det skiljer sig mellan olika företagen, men 

hon berättar dock att båda delarna behöver finnas med i analysen.  

Har de låga utvecklings kostnader, får de hög avkastning på kapitalet så är det indikation direkt på 

att företaget har ett stort intellektuellt kapital. Det finns immateriella tillgångar som skapar värde 

det finansiella kommer också fram till det. Det är svårt att säga hur stor andel man lägger på varje, 

jag skulle inte vilja sträcka mig längre än att i alla bolag så tar man med båda delarna. 

Doris menar också att det intellektuella kapitalet spelar stor roll inom företagsvärdering men 

menar också att värderingen av det måste förankras till något mer konkret, exempelvis 

produkter som kommer till från kunskapen, vilken omsättning och vinst det gör för företagen. 

Om det handlar om börsnoterade företag kan man sedan ställa det i relation till aktiens värde. 

Doris utvecklade också sitt resonemang och sa att teorin skiljer mycket från verkligheten.  
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Om man inte förankrar det intellektuella kapitalet blir analysen dels näst intill omöjlig att 

genomföra samt subjektivt tolkad. Det blev lite osäkra svar från vår frågeställning eftersom 

det inte finns något ordentligt och konkret svar. Men vi uppfattar svaren från Albin och Doris 

att analyser och värderingar riskerar att bli för komplicerad och invecklad gentemot 

exempelvis personen som beställt företagsvärderingen. Därav blir den konkreta analysen av 

intellektuellt kapital inte lika tydlig som man önskat från teorin. 

 4.4 Sammanfattning Empiri 

Vi har sett i resultatet ett antal centrala aspekter som kommit fram från respondenterna. Från 

identitet lyftes expertis och självsäkerhet fram, kring värdering men också att andra innehar 

expertkunskap inom ämnen vilket bland annat förklaras genom att de tar hjälp av andra 

företag och personer om det behövs. I social interaktion var det sociala nätverket samt 

företagskultur och kollegor centralt. Det handlar alltså interaktion mellan olika individer och 

hur de hjälper och påverkar varandra inom värderingsprocessen. I pågående processer handlar 

det om erfarenheter och hur de formar och utvecklar en som person inom branschen. 

Exempelvis kan det handla om erfarenheter inom olika företag och organisationer samt ökad 

förståelse av intellektuellt kapital.   
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5. Analys 

I detta kapitel presenteras en vidareanalys på empirin och de material som tillkommit för att 

koppla samman det med den teoretiska referensramen. Det handlar alltså om att lyfta fram 

kontexter, undersöka hur de ser på värderingen av intellektuellt kapital och koppla det till vår 

teori om sensemaking. Genom att använda oss av sensemaking vill vi skapa förståelse 

värdering av intellektuellt kapital för att kunna avgöra huruvida paradoxen existerar eller 

inte inom Sveriges värderingssfär. 

5.1 Identitet     

Identitet som fenomen verkar vara centralt i branschen och skulle enligt Weick (1995) kunna 

bero på att individerna påverkas av sin omgivning. Det kan handla om branschens kultur men 

också genom händelser i livet. Av studiens respondenter hade tre av fyra högre 

universitetsutbildningar inom ekonomi. Utbildningarna och deras miljöer kan bidra till att 

forma en individs identitet och personens vägval men också beteende för att passa in i andra 

organisationer där ens utbildning är applicerbar (Weick 1995). 

Vad som tydligt visade sig från nästan alla respondenter var deras roll som expert inom 

företagsvärdering. Detta utmärkte sig bland annat när de skulle beskriva sina erfarenheter och 

utbildningar samt hur de tar hänsyn till det intellektuella kapitalet. Att ha en stark identitet och 

självsäkerhet förefaller vara en viktig del hos företagsvärderarna. Det anses också vara en 

specifik kunskap att kunna värdera ett företags intellektuella kapital och att veta hur det ska 

tas hänsyn till det. 

Precis som Weick (1995) menar handlar det om att individer vill känna sig kompetenta och 

effektiva för att behålla en stark självkänsla vilket byggs upp i de tre stegen som 

presenterades i teorin. Att ha en stark identitet om att de gör ett trovärdigt och gediget arbete 

känns som en nödvändighet för att bli pålitlig inom branschen. Det beror på att de också kan 

kallas in som expertrådgivare vid upphandlingar och förvärv av exempelvis företag. 

 

Hur kan deras egna identiteter påverka företagsvärderingen? Eftersom nästan samtliga av våra 

respondenter anser sig ha en expertroll inom området och väldigt självsäkra, behövdes det 

med försiktighet tolka resultatet av studien då det finns en risk att respondenternas 

självsäkerhet kan leda till modifierade svar under intervjuerna. Där respondenternas svar 

kanske inte stämmer överens med hur deras förståelse för det intellektuella kapitalet verkligen 
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ser ut. Vi ser två anledningar till varför det är så. Weick (1995) och Andersen (1998) 

beskriver att det kan vara svårt för självsäkra experter att erkänna sina begränsningar för 

personer utan samma erfarenhet (i detta fall tre studenter), att de inte kan hantera det 

intellektuella kapitalet. Den andra anledningen är att deras identitet som självsäkra experter är 

fast etablerad av både dem själva och av omgivningen att de tror att de kan hantera 

informationen fast de inte kan det. Precis som Weber (2006) nämner om identitetsskapande 

har varje individ tankar och idéer om sig själva i framtiden vilket också formar en persons 

nuvarande identitet. Det handlar också om att personer lever in i sina roller som experter, både 

privat och på arbetsplatsen vilket bidrar till identitetsskapandet som står i korrelation med 

självsäkerheten. 

 

Respondenterna menar på att intellektuellt kapital är nödvändigt att ta med i värderingen men 

att det handlar om en bedömningsfråga än att beräkna det genom konkreta metoder och 

siffror. Bedömningsförmågan får man främst genom sina erfarenheter. Med vad som sågs i 

empirin hänvisade Doris till sin egen situation och menade på att arbeta som fristående 

konsult måste man kunna visa upp tidigare bra erfarenheter och resultat från tidigare arbeten 

om man ska klara sig bra som finansanalytiker. Ett gott öga från tidigare arbetsplatser, familj 

och även vänner som talar gott om en är alltså mycket viktigt. Ytterligare en anledning till att 

det utstrålade självsäkerhet hos respondenterna skulle kunna jämföras med vad Weick (1995) 

säger om att individens självbild påverkas av den egna utvecklingen. Individen utvecklar sin 

självbild som en självsäker, kompetent expert inom området genom självförbättring och 

genom känslan av sammanhållning på arbetsplatsen. Detta är också vad Brown et al. (2015) 

menar är en del av organisationers kultur om att ha individer på arbetsplatserna som utstrålar 

självsäkerhet och trygghet eftersom det ofta handlar om att använda andra organisationers och 

individers pengar. 

 

Brown och Toyoki (2013) menar att personer söker identitet genom sina vänner, familj och 

bekanta men också genom arbete de har. Detta utmärkte sig hos respondenterna när de pratade 

om tidigare erfarenheter från sin utbildning och de första arbetsplatserna som respondenterna 

hade. Detta kom sedan att influera och forma ens identitet för arbetslivet inom ekonomi och 

finans eftersom det är en bransch med en viss kulturell norm. Brown et al. (2015) menar 

också på att branscher och arbetsplatsers kulturella normer påverkar den anställde i relativt 

hög grad, det handlar alltså om hur personens privata liv influeras av sitt arbete.  
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De gemensamma upplevelserna som finns inom företaget beskrivs ofta utåt på samma sätt, 

mot exempelvis sin familj och vänskapskrets. Det anses viktigt för företagen att de utifrån sätt 

uppfattas på “rätt” sätt. Genom att forma sina anställda formar de också sin externa bild, mot 

omgivningen för att stärka sin identitet, expertis och sitt marknadsvärde.    

   

5.2 Social interaktion 

Den sociala interaktionen mellan företagsvärderare, andra experter och kollegor visade sig 

tydlig på flera olika sätt hos två av våra respondenter. Exempelvis hade de gemensamt att när 

de fick problem under sin företagsvärdering och analys sökte de sig till andra för att hitta 

förståelse. Trots att de upplevde sig själva som självsäkra experter inom område, kunde de ta 

hjälp av andra för att förbättra och stärka sina analyser och värderingar som gjorts. Weick 

(1995) menar att mening kan både skapas av enskilda individer samt av interaktion mellan 

olika individer vilket vi såg tydlig koppling till med våra respondenters ageranden.    

 

Den sociala aspekten visade sig som ett komplement till identiteten som formas hos 

respondenterna. Weick (1995) menar på att det är ett samspel mellan de två faktorerna. Utan 

det sociala finns ingen identitet. Det sociala nätverket är alltså avgörande för respondenterna 

för att kunna genomföra bra analyser och värderingar, speciellt när det kommer till att värdera 

det intellektuella kapitalet inom specifika branscher som exempelvis IT-branschen. Hos de 

respondenter som deltog skiljde det sig i erfarenhet om hur länge de hade arbetat med 

värdering. Som nämndes tidigare var det ett strategiskt val för oss då vi kunde se skillnader i 

dels hur respondenterna arbetade, de sociala nätverket som fanns och hur det sedan kom att 

påverka värderingsprocessen. Vad som tydligt märktes av mellan respondenterna med fler 

yrkesverksamma år och de med kortare erfarenhet i branschen var att självständigheten ökade 

med åren. Precis som Steigenberger (2015) beskriver det märktes det av att de mer erfarna 

respondenterna vågade yttra sig mer självsäkert om det intellektuella kapitalets roll i 

värderingsprocessen medan de mindre erfarna visade en mer osäkerhet kring det. När de 

erfarna företagsvärderarna skulle beskriva hur de tolkade det intellektuella kapitalet var de 

väldigt självsäkra och beskrev att det finns ett “rätt” sätt medan de yngre respondenterna med 

mindre erfarenhet var öppna för flera olika tolkningar och att det inte fanns något specifikt 

sätt att tolka det intellektuella kapitalet som var överlägset. Som Steigenberg (2015) skriver 

kan det också handla om att yngre, mindre erfarna personer har ett öppet, mer flexibilitet 
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sinne när de ska bemöta sina problem. Det visade på att de vill se olika möjligheter vid 

värdering av intellektuellt kapital. Weick (1995) menade också på att erfarna personer redan 

är formade från tidigare arbetsplatser och utbildningar vilket kan påverka värderingsprocessen 

positivt eller negativt. Företagskulturen är en påtaglig faktor inom den sociala aspekten av 

sensemaking. Brown et al. (2015) menar på att företagskulturen har en stor påverkan på 

individens identitet då den skapas av de sociala interaktionerna på företaget. Företagets kultur 

kan då bli en permanent del av individens egenskaper. Samtliga respondenter har någon gång 

under sin karriär arbetat i Stockholm där de upplevt en intensiv företagskultur där karriären är 

av stor betydelse. De respondenter som både arbetat i Stockholm och på mindre orter ute på 

landet beskrev stora skillnader i kulturen. Bland annat var kontakten med företagen i de 

mindre orterna mer personlig och kunderna var ofta mindre ägarledda bolag. Exempelvis 

upplevde Bo att det var svårare att ta betalt av de mindre bolagen då kunderna upplevde att de 

betalade med sina egna pengar vilket ledningen i de större bolagen han arbetat med inte var 

lika känsliga för. Det handlade också om att det är en bra erfarenhet att först arbeta på stora 

företag med värdering då det ofta finns mer tillgång till internutbildningar och möjlighet att 

lära sig olika metoder, samt ta hjälp från fler personer om det behövs. Precis som Brown et al. 

(2015) menar handlar det om möjligheten och vikten av att föra kunskapen vidare till andra 

personer vilket förekommer mest i stora företag. De tidigare anställda som redan innehar 

erfarenhet och kunskap om värdering skapar ett samarbete och gruppdynamik med 

nyanställda som då stärker det sociala nätverket och samarbetsförmågan. Som tidigare nämnts 

lär sig alltså nyanställda att mer tänka på utförandet än själva tjänsten. 

5.3 Pågående process 

Pågående processer utmärker sig på flera olika sätt hos våra respondenter. Det kunde bland 

annat handla om att de utvecklats mycket under sina karriärer och att de fortsätter att 

utvecklas hela tiden. En förklaring var att lång erfarenhet är vad som gör skillnad i en bra 

företagsvärdering och att man ständigt utvecklas och blir bättre för varje värderingsuppdrag 

som genomförs. Vi kunde göra en signifikant koppling till Weicks (1995) diskussion om att 

människan ständigt befinner sig i pågående processer och utveckling men att det märks av i 

början eller slutet av till exempel ett projekt eller värderingsprocess. Weick (1995) menar 

också att pågående processen kan kopplas till den uppspelthet, psykologisk och fysiologiska 

signifikans som gör en medveten om processen. Vid värdering av ett bolag inom IT-

branschen beskriver Albin sin uppspelthet genom den spänning han upplever när han värderar 
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företag i den unga innovativa branschen som innefattar hög grad av intellektuellt kapital. 

Samtidigt som det också ger bra erfarenhet och kunskap om att starta upp, driva och varit med 

om en försäljning av ett bolag inom samma bransch. Detta har hjälp honom i sin utveckling 

som analytiker då det inte finns några direkta modeller, eftersom branschen är ung och i 

ständig utveckling. Inom många branscher som anses “unga” pågår processen i ett relativt 

högt tempo med kontinuerlig utveckling av produkter och tjänster från företag genom dess 

intellektuella kapital. Erfarenheter som ständigt utvecklar varje analytiker och 

företagsvärderare hjälper också en att kunna spå marknadens och intellektuella kapitalets 

framtid. Detta bekräftas från Weicks (1995) resonemang om människans fördelning av olika 

sekvenser från tidigare sammanhang. Respondenterna menade också att dessa sekvenser 

måste hela tiden beaktas och analyseras för att lättare skapa sig en förståelse för framtiden, 

speciellt inom innovativa branscher med högt intellektuellt kapital. Det handlar om att göra en 

så tydlig analys som möjligt för specifik kompetens men också se framtida 

utvecklingsmöjligheter för det. 

 

De respondenter med längst erfarenhet gav de tydligaste förklaringarna till hur man tog 

hänsyn till intellektuellt kapital vid värdering av kunskapsintensiva företag. De menade då på 

att jämföra och ställa de intellektuella kapitalet i relation till den finansiella analysen för att få 

så trovärdig information som möjligt. Vidare förklarades hur de använder intellektuella 

kapitalet för att skapa förståelse och klarhet i företagets affärsmodell för att kunna se varför 

och hur företaget tjänar pengar, vilket med tydlighet kan kopplas till Bukhs (2003) 

resonemang om att analytikerna behöver använda sig av det intellektuella kapitalet för att 

förstå sig på hur värdeskapande processerna inom företagen går till. Samtidigt såg vi att 

värderingen av det intellektuella kapitalet är begränsat i värderingsprocessen eftersom det inte 

finns tydliga modeller och siffror att applicera på intellektuellt kapital och personalens 

kunskap.  

 

Någonstans måste dock en företagsvärderare och analytiker dra gränsen för att inte riskera att 

analysera i evigheter. Vi kunde se en anledning till att företagsvärderare och analytiker 

skapade visst avstånd till forskningen. Analytiker distanserar sig från forskningen då forskare 

hela tiden söker efter en absolut sanning om vilken hänsyn man ska ta till intellektuellt 

kapital. Weick (1995) menar då att en analys måste vara rimlig med avgränsningar eftersom 

det finns oändligt med information. Det riskerar att bli en mer ineffektiv värderingsprocess 

om analytikern ska tillgodose sig med all information som finns.  
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Med det menar Weick (1995) att analytikerna behöver göra tillräckligt noggranna analyser för 

att ta rimliga beslut istället för att försöka hitta perfektion. Erfarenheter som kommer till från 

sociala processer har också visat en viss negativ effekt. I och med människans ständiga 

rörelse i tidsaxeln enligt Weber och Glynn (2006) kan ens erfarenheter och sociala omgivning 

också skapa begränsningar för framtiden. Cecilia beskriver hur hon arbetar mycket på egen 

hand och menar på att analytiker ofta har olika uppfattningar om de antaganden som sätts in i 

en redan färdig modell. Ofta uppstår dessa problem vid värderingen av det intellektuella 

kapitalet och kan då anses vara en fördel att diskutera med en kollega som har liknande 

erfarenheter. Om man tog hänsyn till andra personers antaganden riskerar det att rubba ens 

egna uppfattningar vilket kan skapa en osäkerhet hos en i värderingsprocessen. Värderingen 

riskerar dock att bli smal och än mer subjektiv om inte olika tolkningar släpps fram för 

diskussion. Weber och Glynn (2006) menar på en balans av olika analytikers tolkningar måste 

vägas mot varandra för att kunna förstå det intellektuella kapitalets värdering på ett bra sätt 
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6. Slutsats & diskussion 

 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som studien kommit fram till samt besvarar syftet och 

de frågor som legat till grund för undersökningen. Avslutningsvis läggs förslag till vidare 

forskning på områden som stötts på under studiens gång.   

  

Syftet med studien är att genom sensemaking undersöka hur företagsvärderare och analytiker 

går tillväga vid värdering av intellektuellt kapital samt huruvida paradoxen mellan analytiker 

och forskare existerar. Frågan som kom till var: 

 Hur går företagsvärderare och analytiker tillväga vid värdering av det intellektuella 

kapitalet? 

 

Ur analysen av studiens empiri visade det sig att företagsvärderare och analytiker tar hänsyn 

till intellektuellt kapital i värderingsprocessen av olika skäl. Det visar sig vara nödvändigt att 

ta hänsyn till det intellektuella kapitalet för att kunna bilda sig en uppfattning om varför 

företag tjänar pengar. Det handlar om att förstå varför ett företag har en konkurrensfördel eller 

för att få förståelse för företagets affärsmodell och dess framtida utvecklingsmöjligheter. 

Detta leder till en mer trovärdig företagsvärdering. Många analytiker har ända svårigheter att 

hitta ett konkret sätt att värdera det intellektuella kapitalet då det saknas tydliga 

värderingsmodeller eftersom det inte går att sätta ett exakt marknadsvärde på det, tillskillnad 

från materiella tillgångar. Analytikerna behöver förankra informationen mot något mer 

konkret. Exempelvis vid noterade företag kan det vara mot aktievärdet medan i onoterade 

företag kan analytikerna ställa informationen mot liknande bolag i samma bransch, mot 

tidigare prestationer och omsättning. Som företagsvärderare och analytiker handlar det alltså 

om att skapa sig en egen uppfattning med hjälp av olika hjälpmedel som erfarenheter, 

metoder och sociala kontakter för att bilda sig en någorlunda god uppfattning om det 

intellektuella kapitalets värde. Slutsatsen av vår studie stödjer inte den tidigare forskning som 

menar att paradoxen om huruvida analytikerna använder sig av det intellektuella kapitalet. 

Analysen av vårt empiriska material visar på att analytikerna vi intervjuat har goda kunskaper 

om hur de kan använda sig av det intellektuella kapitalet. Det finns inga tydliga modeller om 

hur man exakt går tillväga, däremot skapar företagsvärderare och analytiker, med hjälp av 

erfarenheter och sociala nätverk, sina egna metoder på hur man kan gå tillväga med värdering 
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av intellektuellt kapital. Vi menar på att det behövs mer forskning inom området och för att 

helt och hållet kunna avfärda paradoxens existens. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Efter avslutad uppsats anser vi att en bredare studie skulle kunna genomföras men med 

inriktning mot hur företagsvärderare arbetar med värdering av intellektuellt kapital i 

förhållande till vad forskningen säger. Ytterligare kvalitativa undersökningar inom samma 

ämne som den här studien, men med bredare inriktning av deltagande respondenter, genom att 

inrikta sig mot både analytiker, revisorer och forskare. Detta för att få en djupare men också 

än mer förståelse samt generell bild om värdering av intellektuellt kapital.    
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