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Abstract 
Background: The background for this paper is to address the problems of the valuation of 
intangible assets, in particular intellectual capital (IC) in knowledge-based companies. The 
problem is how company leaders evaluate the companies’ IC. IC assets are generally not 
allowed in the annual accounts, and this is why it is important to understand how business 
leaders handle IC.  
Purpose: The purpose is to create understanding on how business leaders valuate their IC and 
to understand what role IC plays in the valuation process of a company. The study aims to 
understand what factors of the IC-model that affect a company’s own valuation. 
Methodology: This study uses four semi- structured interviews with a company leader. The 
interviews have centered on the IC-model. The answers are coded by different factors and 
analyzed by a model based on previous research on IC. 
Results: The study shows that the problem with evaluating IC is that a non-constant asset in 
and of itself is of no value. It is first when the factors in the IC-model are put together the true 
value can be established. The different factors affect each other as do time and the company’s 
position. 
Conclusion: Companies that score high on human and relation capital have a lot to win by 
building up their structural capital. This will ensure that companies can sustain the knowledge 
that exists in the companies and make sure not to lose the important contacts that been built 
up.  
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1 Inledning 
Detta kapitel ämnar att fördjupa läsaren i den svenska marknadens utveckling av tjänsteföretag 
och högkunskapsföretag samt en presentation av tidigare forskning. I detta kapitel presenteras 
olika immateriella tillgångar som goodwill, forskning och utveckling samt intellektuellt kapital. 
De är de mest synliga och mest omdiskuterade immateriella tillgångarna i dagens läge. Vi 
avslutar kapitlet med en problemdiskussion som mynnar ut i en forskningsfråga och ett syfte 
för uppsatsen. 
	  
1.1 Bakgrund 
Hur värderar företagsledare sina företag och vilka faktorer är det som ligger till grund när ett 
företag ska värderas? Hur företag ska värderas har länge varit ett diskuterat område. Den 
underliggande frågan är vad är det som egentligen värderas? Vid förvärv av företag köps eget 
kapital och tillgångar till realisationspris. Hur värderas då företagen som inte besitter några 
materiella tillgångar? Företag kan vara högt värderade utan att egentligen ha något materiellt 
värde. När ett företag säljs uppstår ofta goodwill som är ett slags överpris av vad företaget är 
värderat till enligt lagliga värderingsprinciper. I årsredovisningslagen benämns goodwill som 
”Den del av skillnadsbeloppet som inte kan hänföras till något särskilt slag av tillgång, 
avsättning eller skuld skall därvid anses som goodwill” (7 kap. 26 § ÅRL). I BFNAR 2012:1 
kapitel 18.3 kommentar 2 stycket	  definieras goodwill på detta sätt: ”Goodwill är en immateriell 
tillgång som inte är identifierbar” (FAR:s samlingsvolym redovisning, 2015). Frågan är om 
det verkligen är sant att det finns investerare som skulle gå med på att betala för tillgångar som 
de inte kan identifiera eller härleda till något slags värde? Det är i värdering av immateriella 
tillgångar problematiken uppstår. 

Tjänsteföretagen växer och är numera den största sektorn i Sverige. Sedan 70-talet har 
tjänsteföretagen ökat med 11 procentenheter (SCB, 2014). Problematiken med tjänsteföretag är 
att många av deras tillgångar är immateriella, det vill säga en ”icke monetär tillgång utan 
substans” (BFN RR 15, 2000). Problematiken ligger då i hur dessa ska värderas och hanteras 
vid redovisning. Tjänsteföretagens immateriella tillgångar är dessutom intellektuellt kapital 
(IC), vilket är en sammansättning av fyra faktorer: humankapital, strukturellt kapital, 
relationskapital, och affärskoncept (som beskrivs vidare i den teoretiska referensramen) 
(Jacobsen, Hofman-Bang, Reidar, 2005). Företagen ”äger” inte t.ex. humankapitalet och kan 
därför inte ta upp det som en tillgång samtidigt som det kan vara den största tillgång som finns 
i företagen. I denna studie är det företagens egen värdering av sitt företags intellektuella kapital 
som kommer studeras och inte hur de presenterar sitt värde i de finansiella rapporterna.  

Högkunskapsföretag definieras i denna studie som ett företag som har sin personals kompetens 
som grund för att företaget ska fortleva och utvecklas. Det är personalens kompetens som är 
det viktiga och som leder till att bra produkter kan skapas och säljas.  

Ett exempel på hur viktigt IC kan vara kan observeras från Strandbergs (2009, 13 januari) artikel 
i Dagens Industri om Taura Energy AB som blev listade som ett av 30 hetaste företagen i den 
amerikanska tidskriften Biofuels Digest, där ett av de starkare kriterierna var kvaliteten på det 
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intellektuella kapitalet som ledde till att aktievärdet steg med över 400 % på mindre än två 
veckor. Detta är ett starkt exempel på hur intressenter ser på IC, men det är svårt att förhålla sig 
till hur företaget självt skulle värdera den här ”kunskapen”. Jacobsen et. al (2005) skriver att 
IC-modeller är användbara i en situation när ett företag skall införskaffas eller säljas. 
 
I Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005)s studie, konstateras det att Sverige i jämförelse 
med Storbritannien och Nederländerna var det land som var bäst på att redovisa intellektuellt 
kapital. I deras studie är Sverige det land som redovisade mest IC över de tre åren, 1998, 2000, 
2002 trots en liten nedgång mellan åren 2000 och 2002. Gemensamt för alla tre länderna är att 
de redovisade 40 procent extern struktur och därefter 30 procent vardera på intern struktur och 
humankapital. M'Pherson, Stephen, (2001), Tayles, Pike och Sofian (2006), Giuliani och 
Marasca (2011), menar att det finns stor relevans och värde i att redovisa intellektuellt kapital. 
Dels för att kunna ta reda på var det finns brister i IC-processen och även vart de värdebringande 
egenskaperna i företaget finns. Även om den i sig inte får redovisas monetärt i årsredovisningar. 
Shabann och Kavida (2013), visar på en positiv relation mellan ett företags prestation och dess 
intellektuella kapital. Sigrén och Blomdahl, (2015) har genomfört en studie om bankernas 
värdering av intellektuellt kapital vid kreditgivning. För att kunna särskilja sig från den studien 
riktar vi in oss mot att förstå hur företagen själva värderar sitt egna intellektuella kapital. 
Bankperspektivet har till stor del motiverats genom att banker är den största långivaren och 
finansiären till företag i Sverige (Burns, Fletcher, 2008), vilket kan ses som en anledning till 
varför just mycket forskning har gjorts på bankernas syn på IC. 
 
De flesta studier som gjorts inom ämnet IC är gällande hur börsnoterade företag redovisar sitt 
IC (Engen, Higashida, 2014). Viktigt att belysa är att det finns två stycken större fält inom 
forskningen, där det ena fältet belyser korrelation mellan IC och avkastning av olika slag. Samt 
det andra fältet som studerar hur och varför värdering av IC ska göras. Denna studie utgår delvis 
från Jacobsen et. al (2005) studie om hur värdering av IC går till. Modellen i deras studie är i 
sin tur en utveckling av Navigatorn som utvecklades främst på Skandia av Leif Edvinsson i 
början av 1990-talet. Edvinsson var en av de första att skapa hanterliga system för att värdera 
IC, de flesta modeller som skapas för att analysera IC bygger på Edvinssons modell (Edvinsson 
& Malone, 1997).  
	  
Trots att balansräkningar produceras redovisningsmässigt har de aldrig konstruerats med syftet 
att ge ett nuvarande “verkligt värde” av företag för investerare. Företag som redovisar stora 
mängder immateriella tillgångar möter ofta kritik, redovisningen anses inte återspegla det 
korrekta värdet av de immateriella tillgångarna. Dessa balansrapporter förser ofta intressenter 
med potentiellt vilseledande information om det sanna värdet av bolaget (Lhaopadchan, 2010). 
Redovisningsstandarder har förändrats i riktning med att gå mot verkligt värde över det senaste 
decenniet från det historiska anskaffningsvärdet. Tillförlitligheten och relevansen av 
redovisningssiffrorna i verkligt värde optimeras om tillgången aktivt handlas med på en 
flytande marknad. Därför är redovisning till verkligt värde i stort sett begränsat till tillgångar 
som finns på en marknad där de är tillgängliga för försäljning, där marknadspriser är lätta att 
observera (Lhaopadchan, 2010).	  
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I början av 2000-talet var tjänstesektorn lika stor procentuellt som jordbrukssektorn var under 
1870-talet i Sverige. Under 1990-talet var det framför allt den privata sektorn som stod för den 
största expansionen, medan det under 70-talet var den offentliga sektorn (Lagerqvist, 2012). 
Siffor visar att 3 av 4 personer idag jobbar med någon form av tjänsteproduktion i Sverige. 80 
% av företagen som startas idag är tjänsteföretag och den privata sektorn av tjänsteföretagen 
motsvarar halva Sveriges BNP (Almega, 2015). Då större delen av de svenska företagen enligt 
Svenskt näringsliv (2014) är små och medelstora företag 99,9% (0-249 anställda) riktas denna 
studie mot just dessa företag. Nedan följer en sammanställning av företagens storlek grundad 
på statistik från Statistiska centralbyrån.  

	   	  
Figur	  1.	   SCB	   fördelning	  av	  Små-‐stora	   företag	   i	   Sverige	   (2014)	   .	   Egenföretag;	   företag	   som	  drivs	  av	  ägaren	  utan	  anställda,	  
Mikroföretag;	  Företag	  med	  1-‐9	  anställda,	  Små	  företag;	  10-‐49	  anställda,	  Medelstora	  företag;	  50-‐199	  anställda,	  Storföretag	  
200<.	  Siffrorna	  om	  storleksfördelningen	  skiljer	  sig	  åt	  då	  SCBs	  nivåer	  för	  storleksindelning	  skiljer	  sig	  från	  svenskt	  näringsliv. 

Vandemaele et.al (2005) nämner i sin studie att Sverige är ett av de länder som är bäst på att 
redovisa IC, det vill säga sådant som är viktigt vid värdering av ett företag, men som inte får 
eller kan presenteras i en balansrapport. Då 80 % av företagen som startas idag är tjänsteföretag 
som inte besitter stora mängder materiella tillgångar blir tjänsteföretagen högst relevanta att 
studera. Många av dessa har ett stort IC som de enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
K3 (BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning) inte får redovisa i sina 
balansräkningar. Det blir då svårt att värdera tjänsteföretag när man inte kan utgå från de 
finansiella rapporterna. Att bara utgå från ett tjänsteföretags balansräkning kan därför vara för 
”enkelt” för att bestämma ett företags värde. Om tjänsteföretag säljs bör det skapa goodwill 
vilket bör kunna ses som ett mer precist värde av IC, som inte får lyftas i årsredovisningen. 
Värderingen av IC är dock problematisk då IC är en subjektiv bedömning och som då försvårar 
prissättning. Ett företags IC kan vara obetydligt för andra företag, om ett välkänt och etablerat 
företag köper ett oetablerat företag som producerar en vara eller tjänst som de vill åt bör det 
uppköpta företagets existerande nätverk sjunka i värde. Samma problematik råder kring 
värdering och redovisning av andra immateriella tillgångar, förutom Forskning och Utveckling 
(FoU) som i form av patent och utveckling av produkter kan komma att generera inflöde av 
kapital (de är även en del av IC-modellen). Med tydligare regler om hur immateriella tillgångar 

73,6%

22,6%

3,1% 0,5% 0,2%

Storleksfördlening	   av	  svenska	   företag

Egenföretag Microföretag Småföretag Medelstora	  företag Storaföretag
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ska redovisas skulle jämförbarheten underlättas. Om en modell skapas som är tillräckligt bra, 
tydlig och lätthanterlig bör problematiken med att värdera immateriella tillgångar minska.  
 
Som nämnts ovan är det flera forskare som har studerat IC och de anser att det finns en stor vikt 
i att redovisa immateriella tillgångar som inte får tas upp i balansräkningen. Tidigare studier 
påvisar relevans av IC-redovisning, detta för att det underlättar vid värdering av företag. Detta 
ligger som grund för varför studier kring IC är av intresse. Utifrån den tidigare forskning som 
påvisar att Sverige är ett av de länder som redovisar mest IC, är det av den anledningen 
intressant att studera just svenska företag och se hur de värderar sina egna immateriella 
tillgångar så som IC.  
1.2 Problemformulering 

•   Hur värderar en företagsledare sitt intellektuella kapital?  

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur en företagsledare värderar sitt intellektuella 
kapital, samt förstå vilken roll IC kan ha på värderingen av företaget. Studien vill komma till 
grund med att förstå vilken eller vilka av faktorerna i IC-modellen som påverkar företagets egen 
värdering.  

2 Teoretisk referensram 
Här följer en presentation av immateriella tillgångar och en djupare definition av värde, 
immateriella tillgångar och IC modellen ”The IC Rating TM” som skapats av Intellectual Capital 
Sweden. Som ligger till grund för analysen. 	  
 
2.1 Värde 
Det finns egenskaper som är viktiga att beakta när man diskuterar om tillfört värde. Andrews 
(2013) definierar värdet av personal i sin artikel. Det viktigaste att ta i beaktning är att kunna 
särskilja vad det är som personen i fråga tillför som är bättre än någon annan. Vad gör man som 
är bättre än de andra i företaget? Klarar man inte av att särskilja sig kommer man att fastna i 
det medelmåttiga. Allt som är bättre än normalt kan därför användas som adderande värde. 
Denna logik borde därför kunna tillämpas på hela företag.  
	  
2.2 Immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar är saker som inte finns i fysisk form. Man kan äga en idé i form av 
patent. Det finns immateriella tillgångar som får tas upp i balansräkningen och de som inte fås 
tas upp i balansräkningen. Exempelvis på immateriella tillgångar som inte fås tas upp i 
balansräkningen kan vara kompetens, eftersom företaget inte äger en persons kompetens. För 
att en immateriell tillgång ska få tas upp i balansrapporten måste den uppfylla följande krav 
enligt BFN (2000): 
“En immateriell tillgång är en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som 
innehas för att användas i produktionen eller för att tillhandahålla varor eller tjänster, för 
uthyrning till andra eller i administrativt syfte. En tillgång är en resurs 

•   över vilken ett företag har kontroll till följd av inträffade händelser och 



5	  
	  

•   som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden.” 

Goodwill är en immateriell tillgång som uppstår vid förvärv av företag och är ett komplext 
värde som enklast kan beskrivas som mellanskillnaden på värdet på tillgångarna du köper och 
priset du betalar för anskaffningen (Lhaopadchan, 2010). Varför goodwill får lyftas som en 
immateriell tillgång är då svårt att se eftersom det är ett värde som företaget inte har kontroll 
över. Då det varken är identifierbart eller förväntas ge ekonomiska positiva fördelar i framtiden.  

Goodwill ska redovisas till verkligt värde. Värdet på goodwill är lätt att observera vid 
anskaffningen av en tillgång men förändringar i goodwillvärdet är betydligt svårare att 
observera efter inköpet. Goodwill ska värderas till anskaffningsvärde första året och skrivas av. 
Nästkommande år värderas goodwill till verkligt för att sedan skrivas av. Viktigt är dock att 
goodwill aldrig får värderas upp utan endast skrivas ner (FAR, 2015).  Det “årliga” testet för 
att analysera om goodwillvärdet har minskat, ger chefer en stor grad av handlingsfrihet när det 
gäller att rapportera hur mycket goodwillvärdet har minskat. I sin tur borde det ge ledningen 
stora möjligheter till att korrigera resultat (Lhaopadchan, 2010).  

I takt med att BFNAR 2012:1 (K3) antogs i den svenska lagen har det gett företag stor möjlighet 
att värdera om goodwill. Immateriella tillgångar som till exempel goodwill har sedan EU:s 
införande av IAS medfört att de ska värderas till verkligt värde. En förutsättning för att värdera 
dessa poster till verkligt värde är bakomliggande antaganden om att redovisningen av 
tillgångsvärden är i linje med marknadsvärdet. Då ökar relevansen och användbarheten av den 
finansiella rapporten för bokslutets användare. Tillförlitligheten av verkligt värde har varit 
föremål för en stor mängd kritik, som även nämnts ovan är detta särskilt sant när det gäller 
immateriella tillgångar (Lhaopadchan, 2010). Även internt upparbetade immateriella tillgångar 
ska på balansdagen värderas om till verkligt värde efter första balansåret då de aktiverats. Detta 
har medfört samma problematik som för goodwill men kan vara lättare att knyta an till verkliga 
händelser som fakturor och andra inkomstbringande källor. Vilket kan medföra att de lättare 
kan värderas till verkligt värde. 
 
En annan immateriell tillgång är FoU. Det är nedlagda resurser på att antingen försöka utveckla 
nya eller gamla produkter eller tjänstesystem som senare i ledet aktiveras som tillgångar. En 
intressent utifrån som vill investera i aktier i företaget eller liknande, kan få väldigt svårt att 
avgöra vad dessa egentligen är värda då många företag har egna sätt att ta upp FoU och egna 
formler på hur mycket av utgifterna som aktiveras som tillgångar. Det står i ÅRL (1995:1554) 
4 kap 2§ att ”Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av 
väsentligt värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell 
anläggningstillgång.” Det blir extra intressant när man tar an de högkunskapsintensiva 
företagen. Där det är viktigt att vara tidigt ute på marknaden med sina produkter för att skapa 
sig en så stor fördel som möjligt mot de andra företagen (Jacobsen et. al 2005). Vad är det 
egentliga värdet på FoU, är det de nedlagda kostnaderna som har aktiverats som tillgång eller 
är det de framtida möjliga intäkterna som är anknutna till utgiften? Exempel på andra 
immateriella tillgångar är ”utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter 
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och liknande rättigheter och tillgångar” (ÅRL 4 kap 2§). Kopplingen mellan värde och 
immateriella tillgångar blir således att de är en del av det totala värdet på företaget.	   

	  
Figur	  2	  visualisering	  av	  värde	  (J.	  Grufman,	  F.	  Matthiessen)	  Egenkonstruerad	  modell. 

 
2.3 Intellektuellt Kapital 
Edvinsson är Skandianavigatorns skapare, som är ursprungsmodellen för att värdera 
intellektuellt kapital (IC). Edvinsson skapade faktorer som fokus skulle ligga på. Dessa var 
finansiell-, kund-, process-, förnyelse och utvecklingsfokus och tillsammans hade de alla fyra 
en gemensam faktor, nämligen humankapitalet. För att kunna mäta de olika faktorerna i Skandia 
delade han upp varje kategori på flertalet faktorer (Edvinsson, L, Malone, M.S, 1997).  
 
Det finns olika benämningar på IC men definitionen av IC i denna uppsats är alla de faktorer 
som är kritiska för en organisations framgång och som inte finns med i den traditionella 
balansrapporten (Jacobsen, Hofman-Bang, Nordby Jr, 2005). Det är alltså immateriella 
tillgångar som till största delen inte får tas med på balansrapporten. IC kommer från en 
framarbetad modell som först utvecklades på Skandia i början på 1990-talet av Leif Edvinsson. 
Modellen är uppdelad i tre huvudområden 1; humankapital, som är kunskapen inom företaget 
ex arbetarnas skicklighet eller kunnande. 2; strukturellt kapital företagets förmåga att binda 
humankapitalet inom företaget och hur företagets interna processer ser ut och fungerar. 3; 
relationskapital, hur företagets relationer utåt är med kunder återförsäljare, tillverkare o.s.v. I 
Jacobsens et. al. (2005) modell använder de sig av en fjärde faktor som heter ”Business Recipe”, 
affärskoncept. Det som är viktigt att ha i åtanke när man studerar faktorer från IC modellen är 
att den försöker bilda en blick framåt istället för klassisk redovisning som skapar en återblick. 
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2.3.1 Humankapital 
Humankapital är kärnan i IC modellen. I den kunskapsbaserade ekonomin blir denna 
immateriella tillgång allt mer viktig för många företag. Värden kopplade till humankapital är 
personalens- kunskap, förmåga, innovation och erfarenhet (Jacobsen et. al 2005). Utmaningen 
blir att fånga personalens kunnande i företaget som övergår till företagets strukturella kapital. 
Detta för att företaget ska bli mindre känsligt för om personen som sitter på kunskapen skulle 
sluta.  IC-modellen delar upp humankapital i två delar, en managementroll och en personalroll, 
vilket det finns två anledningar till: 
 

1.   Om man tror att IC optimerar företagets framtida prestationer så blir ledarens roll att 
förbättra företagets IC. Den anställdes roll blir då att bidra till att IC växer. Forskning 
inom IC menar att 70 % av företagens förmåga att behålla nyckelpersoner i företagen 
kan spåras till ledarskap och anställdas tillgivenhet. 

2.   Erfarenhet från att jobba med IC-gradering har visat att ledarskapet har en betydande 
roll för företagets framgång (Jacobsen et. al 2005). 

 
2.3.2 Strukturellt kapital 
Även om företag har rätt humankapital kommer företaget inte drivas med större framgång om 
det inte finns tillgång till rätt strukturellt kapital. Om kunskapsöverföringsmetoder och 
processystem inom företaget inte finns har företaget bara individuell kunskap. Denna kunskap 
kan då inte återskapas i företaget, utan kunskapen måste dokumenteras för att bli 
återskapningsbar. Det blir också svårt att lyckas med de externa relationerna utan att ha ett bra 
stöd från företaget (Jacobsen et. al 2005). Internt strukturellt kapital delas upp i två delar. 

 
1.   De intellektuella egenskaperna består av patent, licenser, och varumärken osv. Dessa 

saker kan förse företaget med tillfälligt monopol och ge företagen ett väldigt bra resultat 
för ett tag framåt.  

2.   Processkapitalet är kanske den mest omfattande delen av IC modellen. Den består av 
alla interna processer (rekryteringsprocessen, marknadsföringsprocessen, osv) alla 
modeller (projektmodeller osv) samt IT system och dokumentation. Här visar modellen 
om företaget har de mest effektiva metoderna och verktygen. Om alla processer är 
strukturerade och dokumenterade och i vilken grad dokumentation och processerna 
efterföljs. 

 
Processen att omvandla humankapital till strukturellt kapital kan vara ett företags viktigaste 
tillgång då strukturellt kapital ägs av företaget. Samtidigt som man ökar det strukturella 
kapitalet blir företaget mindre beroende av humankapital. Det är fortfarande viktigt att ha ett 
starkt humankapital eftersom den mesta kontakten med kunder sker via mänsklig kontakt 
(Jacobsen et. al 2005). 
 
2.3.3 Relationskapital 
Relationskapital består av ett företags externa relationer. 
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1.   Företagets nätverk: distributörer, leverantörer lobbande organisationer o.s.v. Finns 
kontaktnätet som behövs för att kunna driva företaget med framgång? Om så, används 
nätverket till sin fulla potential? 

2.   Varumärket: hur uppfattas varumärket av andra? Vad finns det för attityder, preferenser, 
rykte osv, är företaget välkänt? Har målgruppen tillit till företaget? Finns det en 
betydande konkurrensfördel som utstrålas av varumärket? 

3.   Kunderna: hur uppfattas företaget av kunderna? Det är här intäkterna genereras och 
kanske en av de viktigaste aspekterna att ta in. Ses man som en bra strategisk leverantör? 
En partner? Är dina kunder trendsättande (följer andra dina kunder i deras 
inköpsvanor)? Är kunderna lojala? Har företaget en nära relation till kunderna? Desto 
närmare man står sin kund och ju mer man vet om varandra desto svårare blir det att 
byta leverantörer. 

 
Humankapital, strukturellt kapital och relationskapital är delarna i IC modellen som kan slås 
samman som ”operationell effektivitet”. Gör man dessa saker bra betyder det inte per automatik 
att det går bra. Ett företag kan vara bra på vad de gör men de kanske inte gör rätt sak. Dessa tre 
kategorier måste därför sättas in i ett strategiskt koncept (Jacobsen et. al. 2005). 
 
2.3.4 Företagets koncept 
Oftast uttrycks företagets strategiska koncept i deras affärsidé och strategi, som valts i syfte att 
kunna förverkliga sin idé. Företag som har en tydligt utformad vision och en tydlig strategi har 
större möjlighet att välja vilken roll IC ska spela i företaget för att förverkliga sin affärsidé. 
Rollen som IC får i företaget beror främst på vilket sorts företag det är, dess vision och 
affärsstrategi. (Harrison, Sullivan, 2000) 
I Jacobsen et. al. (2005) modell består företagets recept av främst tre delar: 
 

1.   Visionen, och affärsidén: visionen återspeglar företagets långt satta mål och det framtida 
önskvärda sätt som företaget vill bli sett som. Visionen är oftast satt av företagets 
ledning och hur företaget ska utvecklas i framtiden. Affärsidén är en mer detaljerad 
beskrivning av visionen. Affärsidén fokuserar på möjligheterna som finns inom 
företaget och vad som särskiljer sig från konkurrenterna. Den ger också en noggrann 
bild av vad företaget vill göra kortsiktigt, samt långsiktigt.  

2.   Affärsstrategin: är en vidare operationalisering av affärsidén. Vad är företagets planer 
för att kunna nå sin vision och strategi?  

3.   I vilken omgivning finns företaget? Hur ser omvärlden ut som företaget existerar i och 
vad har den för effekter på företaget?  
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2.4 Analysmodell 

	  
Figur	  3.	  Jacobsen	  et.	  al.	  (2005)	  Variabler	  som	  används	  för	  att	  utvärdera	  företags	  IC. 

Figuren förklarar hur och vad som behövs för att olika slags IC ska skapas. IC har här delats 
upp till fyra underliggande delar: affärskoncept, strukturellt kapital, humankapital och 
relationskapital. Dessa har sedan delats upp i undergrupper förutom affärskonceptet. Där sista 
steget varit att lokalisera de underliggande faktorerna till vad som skapar just den sortens IC. 
Exempelvis är strukturellt kapital fördelat på intellektuellt ägande och processer. Processer kan 
analyseras efter strukturerad dokumentation och kunskap, vilket kan vara arbetsmetoder, rutiner 
och system som tillämpas. 
 
Key issues – Nyckelbegrepp 
För att kunna dela upp modellen så har vissa begrepp skapats, så kallade nycklar, för att kunna 
analysera vad man gör och inte gör. Detta för att kunna analysera informationen som fås i 
empirin. Här kommer en genomgång av de viktiga begreppen, som delats upp inom varje 
kategori de tillhör. Nyckelbegreppen som följer är hämtade från Jacobsen et al. (2005). 
 
Humankapital 
Ledningen Internt ledarskap, är det som analyseras om hur ledningen jobbar för att kunna 
skapa en lojal personal då Jacobsen härleder 70 % av all lojal personal till ledarskap och 
anställdas tillgivenhet. Affärsrelaterad kompetens är kunskap om hur man bedriver 
företagsverksamhet samt kunskap om vad företaget gör och inte gör.  
Personalen Företagsspecifik kompetens är om personalen anses ha rätt kompetens och kunskap 
för att kunna utföra arbetet som ska göras. Generell kompetens är kompetens som ligger utanför 
de specifika uppgifterna som arbetet innefattar. Personalens bidrag till att utveckla det 
strukturella kapitalet handlar om vad de anställda gör för att öka det strukturella kapitalet i 
företaget. 
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Strukturellt kapital  
Intellektuellt ägda tillgångar Förmåga att behålla personal handlar om hur företaget jobbar 
för att behålla personal. Patent, varumärkesskydd med mera, företagets patent och 
varumärkesskydd för att produkterna de tillverkar ska vara skyddade och unika.  
Processer Strukturerad och dokumenterad kunskap, företagets förmåga att skriva ner och fånga 
de olika processerna i företaget för att kunskapen hos personalen ska behållas i företaget även 
om personen som besitter kunskapen slutar.  
 
Relationskapital 
Nätverk Företagskritiska nätverk, hur företaget jobbar med distributörer, leverantörer och 
lobbande organisationer. 
Varumärke Rykte, hur uppfattas varumärket av andra, vad finns det för attityder och 
preferenser. Konkurrensfördel, hur särskiljer sig företagets varumärke mot konkurrenter.  
Kunder Lojalitet, lojalitet hos företagets kunder, finns det återkommande kunder. 
Trendsättande kunder, har företaget trendsättande kunder, har företaget kunder som får andra 
att följa deras köpbeteenden.  
 
Affärskoncept  
Omgivning, hur medvetet är företaget om konkurrens, regler och lagar, sociala kulturer med 
mera som företaget måste ta hänsyn till. Affärsidé, finns det en utvecklad affärsidé och efterföljs 
den. Strategi, hur jobbar företaget för att nå sin affärsidé. Vision, företagets önskvärda position 
inom 3-5 år.  
 
Modellen kommer att tillämpas för att kunna lokalisera vilka sorters IC som existerar i bolaget. 
Därefter för att analysera hur de arbetar med de olika delarna inom IC. Sedan ska man kunna 
reda ut hur ledaren i företaget förhåller sig till de olika områdena inom IC för att sedan kunna 
dra slutsatser om vilka värden som företagsledaren förknippar till olika delar av IC-modellen. 
Analysen kommer ske i följande steg 1; vilka sorters IC existerar i företaget à 2; på vilket sätt 
jobbar de inom företaget med de olika delarna av IC-modellen. à 3; vilka värden fäster 
företagsledaren på de olika delarna av IC-modellen. 

3 Metod 
I det här kapitlet presenteras tillvägagångssätt, urval, och datainsamling m.m. för att kunna 
stärka studien.  
 
3.1 Studiens upplägg 
Studien började med intresset kring hur immateriella tillgångar som inte finns redovisade i 
årsredovisningar hanteras av företag vid en eventuell försäljning. Tidigare forskning 
undersöktes därefter för att undvika att studera något som eventuellt redan hade studerats. För 
att göra en unik studie valdes därför att studera ett litet högkunskapsintensivt företag. Studien 
bygger på fyra stycken intervjuer med verkställande direktören (Vd:n) i ett högkunskapsföretag. 
Svaren analyseras genom att kodas och kategoriseras i fyra huvudkategorier. Svaren på frågorna 
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tolkas och ställs sedan mot empirin. Därför är studien en kvalitativ studie med deduktiv ansats 
(Bryman & Bell, 2013). Deduktiv ansats betyder att empirin förklaras utifrån teorin (Bryman 
& Bell, 2013). 
 
3.2 Urval och undersökningsobjekt 
De kriterier som fanns vid urvalet var att det skulle vara ett litet tjänste- eller 
högkunskapsföretag. Då kunskapsföretag jobbar på liknande sätt som tjänsteföretag utan 
mycket materiella tillgångar, personalens kompetens är det centrala för att företaget ska lyckas.  
 Vid val av företag gjordes ett bekvämlighetsurval, företaget valdes p.g.a. tidigare kontakt 
(Bryman & Bell, 2013).  För studien valdes att göra en fallstudie, det vill säga en detaljerad och 
ingående studie av ett enda fall (Bryman & Bell, 2013). Intervjupersonen som valdes ut, i detta 
fall Vd:n, grundades på att det skulle vara en person med stor insikt i företagets alla delar. 
Intervjupersonen kontaktades via telefon där det frågades om Vd:n ville ställa upp i den här 
studien.  
 
3.3 Datainsamling  
För att hitta information om ämnet samt få en blick i tidigare forskning användes Summon, en 
databas för vetenskapliga artiklar vid universitetsbiblioteket på Örebro universitetet och Google 
Scholar som även den är en databas för artiklar. En bok som berör ämnet, Det intellektuella 
kapitalet (Edvinsson & Malone, 1997), har studerats och även den fanns på 
universitetsbiblioteket i Örebro.  
 
Intervjuguiden (Bilaga 1) utformades efter fyra kategorier där varje kategori fick representera 
en intervju. Uppdelningen baserades på kategorierna i studiens modell. Intervjuerna utformades 
som semistrukturerade intervjuer där berörda områden skulle besvaras. Av frågornas öppna 
karaktär krävdes följdfrågor för att få djupare förståelse av svaren (Bryman & Bell, 2013). 
Ordningsföljden på frågorna var inriktade efter det kodningsschema som använts för att hantera 
svaren på frågorna och koppla dem till de olika kategorierna inom studiens modell. Intervjun 
ägde rum via Skype, det vill säga genom ett telefonsamtal där man kan se varandra. På detta 
sätt kunde intervjun genomföras så likt en personlig intervju som möjligt, fast respondenten 
befann sig på annan ort. Totalt genomfördes fyra intervjuer med Vd:n, de två första 
genomfördes under samma dag med cirka femton minuters mellanrum och de två avslutande 
intervjuerna genomfördes nästkommande dag, även där var det cirka femton minuter mellan 
intervjuerna. Under samtliga intervjuer var båda frågeställande personerna i studien delaktiga 
medan endast den ena ställde frågorna för att undvika en rörig intervju. Intervjuerna spelades 
in och efteråt transkriberades dessa så fort som möjligt för att minnet från intervjuerna skulle 
vara färskt. Intervjuerna spelades in för att kunna lyssnas på igen samt för att kunna transkribera 
empirin och på så vis underlätta framställningen av informationen som uppkom från 
intervjuerna.  
 
För att öka studiens pålitlighet redogörs alla val under metodkapitlet. Intervjuerna har spelats 
in med godkännande från respondenten, transkriberats och finns således i nedskriven form. 
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Studien bör kunna återupprepas i andra företag som liknar det undersökta både i storlek och 
utveckling.  
 
I största möjliga mån har personliga värderingar uteslutits vid utformningen av intervjuguiden 
för att inte styra respondenten. Frågorna har därför varit så neutrala som möjligt. Dock har 
tidigare erfarenheter kommit att påverka studien. Detta på både gott och ont.  
Intervjun går inte att generalisera vilket är vanligt vid kvalitativa studier. Detta på grund av att 
studierna ofta är små och är riktade till ett visst område på vilket det kan vara svårt att dra 
generella slutsatser, detta gäller även för denna studie (Bryman & Bell, 2013). 
 
3.4 Analysmetod och kodning 
För att kunna analysera intervjuerna skapades ett kodningsschema där intervjusvaren delades 
upp i olika kategorier beroende på olika begrepp. Första steget av kodningen gick ut på att hitta 
begrepp som gick att leda till våra huvudkategorier i teorin. Därefter fördelades begrepp på 
underkategorier. I vissa fall behövdes ännu en kodning av begrepp ske. Därför föll det sig 
naturligt att analysera intervjuerna efter denna metod.  För hela kodningsschemat se Bilaga 3 
 
Steg	  1	   Humankapital	  
Steg	  2	   Ledingen	   Personal	  

Steg	  3	  
Erfarenhet	  	  
av	  IC	   Kompetens	   Kunskap/erfarenhet	  

lojal	  
personal	  

Figur 4 (Jacobsen et. al. 2005) egenkonstruerad operationaliseringsmodell exempel för hur intervjuerna har brutits ner innan analysen (för att 
se hela schemat se bilaga 3). 
 

3.5 Källkritik 
De artiklar som använts i studien är funna via databaser på universitetsbiblioteket i Örebros 
hemsida. Dessa artiklar är pålitliga då de är granskade av flertalet forskare innan de har 
publicerats. Även den fysiska litteraturen som använts är funnen vid samma bibliotek och är av 
den anledningen trovärdig. Den bok (Edvinsson & Malone, 1997) som använts är något äldre 
än de artiklar som funnits inom ämnet, dock är den aktuell i dagsläget då grunden till de artiklar 
som använts i studien till stor del grundar sig på informationen i boken. 
 
3.6 Etik 
För att få bedriva forskning krävs att vissa krav är uppfyllda, vetenskapsrådet (2002) har 
sammanställt fyra krav. Följande är informationskravet, det vill säga att intervjupersonen är 
informerad om projektet samt att denne fått information om dennes villkor för deltagandet. Det 
är viktigt att informationen om att medverkan är frivillig och att medverkan kan avbrytas när 
som helst utan att det blir några negativa konsekvenser, har nått respondenten. Om det finns 
annan information som är väsentligt för personens val att delta ska även detta informeras om. 
Samtyckeskrav är också viktigt, det måste framgå att personen i fråga samtycker till att delta i 
studien. Det bör inte råda någon form av beroende mellan de som forskar och dem de studerar 
och inga påtryckningar för att delta eller avbryta får ske (vetenskapsrådet, 2002). 
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I transkriberingarna av intervjuerna har företagsnamn samt personalens namn strukits på grund 
av att bibehålla anonymitet. 
 
3.7 Metodreflektion 
Valet av tillvägagångssätt grundade sig i att vi ville analysera och tolka respondentens svar. 
Alternativ metod hade kunnat vara ett kvantitativt angreppsätt där andra typer av frågor kunnat 
ställas samt att svarsalternativen skulle kunna ha varit utformade som rankingallternativ. Valet 
av teori och analysmodell medförde att valet av en kvalitativ studie var det mest lämpade. Valet 
av intervjuutformning grundade sig på att respondenten befann sig på annan ort.  Videointervju 
var smidigaste och snabbaste alternativet för båda parter. Vi hade säkert kunnat få bättre 
personlig kontakt med respondenten om vi hade genomfört intervjuerna på samma ställe som 
respondenten, det vill säga om vi suttit ansikte mot ansikte. Det för att ännu lättare ha kunnat 
känna av stämningen och kroppsspråket då inte hela personen syns i bild vid en 
videokonversation. Då detta alternativ säkerligen hade varit mer tidskrävande för både oss och 
respondenten, ansåg vi att den bästa lösningen var att ha intervjuerna över videolänk. Att det 
inte blev en telefonintervju grundade sig på att vi ville se respondenten och vi antog att detta 
även skulle inge respondenten mer förtroende för oss. Valet av semistrukturerade intervjuer 
grundade sig på att vi ville att vissa specifika kategorier skulle beröras samtidigt som önskan 
om frågorna av öppen karaktär var viktig för att inte få för allt styrda frågor. Under intervjun 
tillkom följdfrågor som var mer specifika än de som ställdes i intervjuguiden för att få något 
djupare svar på vissa frågor. 
	  
Det ligger en viss problematik i att det bara genomfördes intervju med företagets VD. Nog för 
att det bara krävs en intervju för att göra en analys av ett företag men det hade varit intressant 
om studien hade kunnat genomföras på fler företag och att vi därefter hade kunnat se skillnader 
och likheter mellan företagen.  
 
Problematik som kan uppstå vid analys av kvalitativ data är bland annat vid tolkning av 
respondents svar. På så vis kan det betyda att vi i vissa fall missuppfattat vad personen i fråga 
har sagt egentligen. Ett annat problem ligger i att när intervjuerna analyseras kan delar av svaren 
lyftas ur sin kontext vilket medför att svaren lyfts ur sitt sammanhang och fragmenteras 
(Bryman & Bell, 2013) 
 
En anledning till att vi bara har använt oss en respondent i studien, beror på att det viktigaste 
med IC-studier enligt Jacobsen et al (2005) är att de som har mest information är de som ska 
svara på frågorna. Detta beror bland annat på att om flera olika personers perspektiv hade vägts 
in hade undersökningen försvårats. Då företaget är litet och Vd:n, som är respondent, delvis är 
ägare av företaget, bedöms Vd:n som den person som har mest information om företaget. Hade 
flera olika personer i företaget intervjuats hade problematik uppstått kring att alla ser på 
situationer olika. Studien är ur ett ledarperspektiv och av den anledningen är företagets 
personals åsikter irrelevanta.  
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Då Leif Edvinsson är grundaren av Skandias IC-modell föll det sig naturligt att bygga delar av 
teorin på hans idé. Då alla IC-modeller vi har hittat har sin grund i Skandias IC-modell. 
Jacobsen et al (2005) har även de grundat sin teori på Edvinssons IC-modell. För att inte koppla 
in för många teorier som är snarlika valde vi Jacobsens et al (2005) då vi ansåg att den övergrep 
det vi ville studera. De övriga studier vi valt att ta med i teorin bygger på problematiken kring 
IC och goodwill. Då IC är en stor del av goodwill passade dessa i vår studie. 
 
Respondenten fick information i förväg om vad intervjuerna skulle handla om och hur just den 
här IC-modellen var utformad. Vilket kan ha styrt respondentens svar för att passa in i studien.  
 

4 Empiri 
I empirikapitlet presenteras sammanfattningar av intervjuerna samt en beskrivning av företaget 
som är studiens fallobjekt. Intervjuerna har som tidigare nämnts delats i kategorier och kommer 
därför fortsättningsvis i detta kapitel presenteras på samma sätt.  
 
4.1 Företagsbeskrivning 
Förtaget grundades 2005 av en innovatör på den svenska marknaden och företaget bedrivs med 
affärsidén att utveckla och tillverka smarta mobila verktyg till idrottsdomare under sitt eget 
varumärke. Produkterna var i början främst riktade mot fotboll och utvecklades i nära samarbete 
med Svenska fotbollförbundet samt domare på både nationell och internationell nivå. Företaget 
har varit aktivt i 10 år och arbetar fortfarande efter samma affärsidé. De senaste åren har 
företaget redovisat förlustresultat och 2014 års resultat motsvarade en förlust på ca 2 miljoner 
kronor. Företaget har än så länge inte redovisat några positiva årsrapporter under sin 
verksamhetstid. Företaget har dock för avsikt att under det kommande räkenskapsåret gå med 
vinst och det med hjälp av investeringar på nya marknader i nya länder. Företaget bedriver 
försäljning både nationellt och internationellt. Då företaget är av det mindre slaget faller det 
under kategorin mikroföretag. I början av år 2015 var det två stycken anställda och i slutet av 
2015 var det fyra stycken anställda i företaget. Företaget redovisar främst efter K3 (BFNAR 
2012:1) som är en utveckling/förenkling av IFRS/IAS standarder som finns för att lättare kunna 
användas av företag i Sverige. Alla personer som sitter i styrelsen är delägare i företaget, 
förutom en person som företräder ett annat bolags intresse i företaget. Vd:n själv är delägare av 
företaget.  
 
4.2 Humankapital 
Humankapitalet kommer att presenteras i övergripande form från ledningens sida där 
erfarenheter av IC vägs in samt ledningens egen kompetens att driva företag tas upp. 
Personalens betydelse bedöms utifrån Vd:ns uppfattning av vad personalen har för kompetens 
och hur pass lojal personal de har.  
 
Ledingen i form av sin VD har viss erfarenhet av att jobba med IC, dock ej i samverkan med 
IC-modeller, utan i form av att utvärdera och bygga matriser som utvärderar och undersöker 
om personal som arbetar med uppgifter har rätt kompetens och kunskap för sitt arbete. Det 
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arbetet gjordes utifrån Edvinssons modell. Detta arbete utfördes på Vd:ns förra arbete. Vd:n 
lyfter att resurserna som krävs för att utvärdera personal i dagsläget är större än vad företaget i 
dagsläget kan avvara. Vd:n anser att utvärderingar är tillräckliga i den mån de kommer i 
löneutvecklingssamtal som hålls med personalen årligen. Vd:n utrycker att eftersom företaget 
har få anställda, behövs inga större personalinventeringar göras eftersom det i dagsläget går att 
håla koll på all personal i huvudet. Vd:n själv har tidigare erfarenheter från ledarskap inom 
tillväxtföretag som Vd:n beskriver som företag som växer fort och är i behov av ny personal. 
En av uppgifterna där var att utvärdera om personal hade rätt kunskaper och kompetens för att 
klara av arbetet.   
 
En åtgärd företaget gör för att behålla personal som de vill ha kvar är att erbjuda personalen 
optioner i företaget som kan lösas in mot aktier när helst personalen vill. Det innebär att man 
ger sin personal rätt till att köpa en viss mängd aktier om företaget skulle skjuta iväg rent 
ekonomisk. Vd:n börjar med att beskriva hur de arbetar för att skapa lojal personal och hur 
risken beskrivs för att tappa kompetent personal. ”Ja men det är ju en jättestor risk såklart. 
Speciellt när du inte kan betala marknadsmässiga löner. Det bygger på att jag entusiasmerar 
dom och att det tycker att det är väldigt kul att jobba med mig. Det sättet vi löst det på är att vi 
har jobbat med personaloptioner. […]det har vi gjort med nästan alla personer som vi vill ha 
kvar och som varit aktiva är nu också delägare.” Vidare beskriver han genom ett exempel hur 
de faktiskt har lyckats med att knyta sin kunskap utan att ha sin ”personal” på rullande avlöning, 
utan använder den när de behövs. ”t.ex. han som utvecklar mjukvaran för vår handdator är 
konsult men han är också delägare. Det är på det viset vi har knutit kompetens till bolaget. 
Hela styrelsen är uppbyggd på samma sätt, de får inget arvode. Vi har en tung styrelse som 
också jobbar aktivt. Men de har också fått möjligheten att köpa in sig och vara delägare.” 
 
Detta system har lett till att personal som tidigare bara var personal nu sitter med i styrelsen och 
på så sätt finns deras kunskap förankrad i företaget så länge företaget finns kvar och de fortsätter 
att äga sina aktier. Det senaste är denna person är som konsult istället för anställd.  
 
När det kommer till personalen finns det en omfattande kunskap om vad personalen kan och 
inte kan. Dels beskriver Vd:n sin nyanställda försäljare som en säljare som har goda kunskaper 
av att sälja business to business, dock finns en avsaknad med försäljning direkt till slutkund. Så 
här beskriver Vd:n sin säljare som de har anställt. ”J är säljare eller exportchef eller 
sportsäljare eller vad man ska kalla honom. Vi kallar honom global marketing and sales 
manager. Han har jobbat med försäljning internationellt i 10 år. Rest runt i världen 
demonstrerat och sålt produkter. Han har en teknisk bakgrund så han har rätt kompetens för 
sitt jobb så att säga. Han pratar flytande engelska och delvis lite tyska.” Personen J har blivit 
rekryterad från ett företag som sålde komponenter som sitter i vissa av deras produkter och är 
teknisk kunnig inom området. Vd:n lyfter ett problemområde som finns inom företaget, att både 
Vd:n och J har liten erfarenhet av försäljning till slutkund i form av att sälja till individer. Det 
som den anställde säljaren ska rikta sitt fokus mot är således förbund. Under tiden som han varit 
anställd har försäljaren hunnit kontakta snart 200 fotbollsförbund runt om i världen för att 
komma in på deras marknader. Vidare för att beskriva ytterligare en nyligen anställd person 
som ska jobba med ”Backoffice”-hantering och marknadsföring på sociala medier: ”P ska vara 
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spindeln i nätet hon ska jobba med både ekonomi, sociala medier och support mot kunder, P 
har vi precis rekryterat och jag tycker hon också har perfekt kompentens för sitt jobb. Men det 
blir så här när man är ett litet bolag, alla gör väldigt många saker.” P har själv jobbat med 
marknadsföring på sociala medier tidigare för ett elitidrottsförbund i Sverige. Då handlade 
jobbet mycket om att rapportera fakta från olika händelser i matcher och diverse saker som 
hörde till sportens elitsida, som matchreferat och skador mm. För tillfället håller en modell på 
att skapas för hur företaget ska föra sig på sociala medier, uttrycker Vd:n. 
 
I den mån respondenten redogör för lojal personal är det inget de har haft problem med förut, 
då de fortsätter att jobba med personer som har varit med sedan företaget startades. De har haft 
hjälp av en lokal elitdomare som dömt på högsta världsnivån som var avlönad anställd i början. 
Nu har domaren bytt till att komma in som konsult när den här personens kompetens behövs. 
Kompentensen finns fortfarande kvar inom räckhåll men den finns inte inom företaget. 
 
På frågan om hur företagets särskiljer sig från sina konkurrenter, svarar Vd:n att: ”det skulle 
vara tufft eller rent sagt omöjligt att säga att företaget har mer eller bättre personal” än sina 
konkurrenter. De konkurrerar med företag i miljardklassen på vissa produkter, speciellt på 
klockorna. Vd:n lyfter både att de har större organisationer och fler personer som kan användas 
när det kommer till produktutveckling, försäljning osv. Respondenten påpekar att eftersom de 
är ett litet företag så har de en större möjlighet att vara flexibla och mer anpassa sig själva till 
kunderna. Detta på grund av att de inte bedriver massproduktion på samma sätt.  
 
Den viktigaste kompetensen hos personalen enligt Vd:n är för tillfället 
försäljningskompetensen. För tillfället tar det bara åt sig utvecklingsuppdrag om en externpart 
är villig att betala för utvecklingen av en ny produkt. Annars går i stort sett alla resurser åt till 
försäljning. Han förklarar vidare att företaget utvecklat en produkt till ett amerikanskt 
försäljningsföretag som säljer domarprodukter till amerikanskafotbollsligor. Den externa 
parten betalade för att utveckla en redan existerande produkt för att bli kompatibel med just 
amerikansk fotboll. 
 
Vd:n går vidare i intervjun och försöker förklara hur de går till väga när de anställer personal 
till företaget. Företaget har inte tagit fram några matriser för hur personalens kunskap ska vara 
eller skapat modeller för var man ska passa in med den här kunskapen. Vd:n fortsätter dock 
förklara att det ändå finns tre stycken kriterier som personal bedöms utifrån. Den första är 
kompetens, den andra är om den här personen är rätt person för företaget och den tredje är ifall 
personen fungerar bra ihop med resterande del av företagets team. Det sista kriteriet förklarar 
Vd:n är viktigt eftersom det är ett litet företag måste alla klara av att arbeta tillsammans på ett 
effektivt sätt. I kriteriet om man är rätt person för företaget måste den tilltänkta förstå sig på 
idrotten eftersom det är den kulturen som företaget jobbar direkt emot och även samarbetar 
med. 
 
På frågorna om hur det önskvärda läget i företaget skulle vara om fem år börjar Vd:n med att 
påpeka att de kommer nog aldrig bli ett jättestort företag eftersom deras affärsmodell är upplagd 
på ett sådant sätt att tillverkning och lagerhantering sköts av externa parter. Den största 
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skillnaden i bolaget skulle vara, förutom den försäljaren de har anställt i dagsläget, att gärna se 
två stycken säljare till och minst en till som gör det arbetet som P gör. Särskilt 
marknadsföringen behöver förstärkning då P i dagsläget bara jobbar 25 % med att marknadsföra 
produkter och företaget och resten med Backoffice. Önskvärt vore ett par utvecklare till som 
jobbar heltid med enbart utveckling av nya produkter. Vd:n påpekar att det är viktigt att lyckas 
komma ut på nischade bloggar och diskussionsforum eftersom personer på dessa områden kan 
vara kritiska till försäljning och att man inom några år löst ett sätt att komma åt de forumen. 
 
4.3 Strukturellt kapital 
Företaget innehar patent på sina produkter och har även licenser (”uthyrda”). I den traditionella 
redovisningen presenteras under patent de kostnader som uppkommit kring patent under 
redovisningsåret. Det vill säga de har lyft de kostnaderna som direkt kan hänföras till patenten. 
Företaget innehar även varumärken och har även i det fallet lyft de kostnader som är direkt 
hänförda till varumärkena. Vid egenvärderingen av företaget har de valt att värdera just patent 
och varumärken lite högre än vid den traditionella redovisningen (årsredovisningen). För att 
räkna ut företagets värde vid en eventuell nyemission har de räknat på hur företaget såg ut senast 
vid värdering och vilka skillnader som hänt sedan sist och därefter värderat det som tillförts till 
företaget som ökat värde. Däri ligger bland annat patent, licenser och varumärken. Patenten är 
dock belånade hos banken, men Vd:n vet inte alls vad de är värderade till där. Vd:n säger ”det 
är som att äga en bostadsrätt, vi är bara vaktmästare”. I delen som räknas in till ökat värde 
inför nyemission finns även uppnådda mål och delmål, som kommer från deras långsiktiga 
planering. Vd:n menar att om företaget lyckats med att uppnå mål av olika slag har företaget 
utvecklats och borde därför öka i värde. 
 
Företaget har produktnamn som är varumärkesskyddade. Vd:n tycker att en del av goodwill 
som uppstår i företag vid en eventuell försäljning bland annat beror på patent, licenser och 
varumärket. Licenser som företaget har ”uthyrda” är till ett Japanskt bolag som inom en snar 
framtid kommer att sälja produkter med företagets varumärke på, diverse textilier så som 
sportkläder, skor, huvudbonader med mera. Distributörerna får däremot använda företagets 
varumärke som de vill. De regler som finns står i avtalet mellan distributörerna och företaget 
och de reglerar allt från varumärket till hur de ska jobba med marknadsföring, försäljning och 
support. Vd:n tror att varumärket är ungefär av samma värde som hela företaget. Respondenten 
säger att det är svårt att värdera sitt varumärke om man inte sålt sitt företag och fått ett faktiskt 
värde på det. Men visst ligger det mycket värde i varumärket. De skyddar sitt varumärke och 
sina produkter främst för att ingen annan ska ta idén och namnen men även för att det skapar 
ett visst värde av den anledningen att andra tror att det finns något att stjäla.  
 
När frågorna i intervjun gick in på delen om processer blev det lite svårare då företaget över 
lag inte för någon dokumentation över de processer som sker i företaget. En del aktiviteter och 
mål för företaget finns nedskrivet i affärsplanen. Men det är inga rena processer. Företagets 
marknadsföringsprocess till exempel är under uppbyggnad. Processen kring rekryteringen är 
inte dokumenterad, däremot är det Vd:n som bestämmer vem som ska anställas. Det är ett litet 
företag därför är det viktigt att alla i företaget trivs med varandra och därför får de nya 
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personerna träffa de gamla innan en anställning sker och efter det görs en check med de 
anställda för att se om de anser att den nya personen verkar lämplig.  
 
Arbetsprocessen för personen som jobbar med försäljning bygger till stor del på att söka fram 
föreningar och förbund, oftast via internet och tar sedan kontakt med dessa. Vd:n har genom 
detta byggt en ”prospect list” som bearbetas med hjälp av både mail, brev och 
telefonuppföljning. De har byggt ett Exceldokument där företagen är värderade utifrån storlek 
samt sannolikheten för kommande affärer. Detta är en process som Vd:n och säljaren kommit 
överens om och som de ska prova i fyra månader, men processen finns inte nedskriven 
någonstans. Även försäljningsprocessen är under uppbyggnad. Funkar inte den här taktiken får 
dem prova någon annan taktik.  
 
När det kommer till leverantörerna har de precis kommit i kontakt med några nya tillverkare 
som ska börja producera några nya produkter. En av styrelseledarmötena har fått i uppgift att 
ta fram en process där certifieringskrav, olika behov på olika marknader, testprotokoll, 
reklamation och kvalitén mot tillverkarna dokumenteras. Det är ett tremånadersprojekt som 
påbörjades i mitten på december.  Överlag är företaget inte alls bra på att dokumentera sina 
processer och det beror till stor del på att de prioriterar andra saker i dagsläget. Att dokumentera 
tar tid, nu läggs tiden på marknadsföring och försäljning istället. Samt att få ordning på 
Backoffice. De har alldeles nyligen anställt en person på Backofficepositionen och där måste 
det läggas mycket tid för att få personen insatt i företaget och alla arbetsuppgifter det innebär. 
Däremot är en tanke de har att de ska börja dokumentera sina processer när de har växt som 
företag. Dels för att effektivisera samt för att få ner den kunskapen som personalen besitter. 
Som det ser ut nu har de andra strategier för att få personalen att stanna i företaget. Dels 
prioriterar de att vara en attraktiv arbetsplats och att alla har arbetsuppgifter de trivs med, men 
de ser även till att de flesta anställda även blir delägare. På så vis behåller de kunskapen inom 
företaget. 
 
De är inne i en fas där de provar sig fram och sen när de känner att de har hittat rätt inom mångt 
och mycket, anser Vd:n att det är dags att börja dokumentera på riktigt. Även när det gäller de 
olika försäljningsprocesserna. De säljer dels till återförsäljare, dels direkt till slutkund via deras 
egen hemsida men även till diverse olika förbund. När de har hittat rätt kommer de att börja 
dokumentera för att effektivisera och på så vis tjäna mer pengar.  
 
När frågan kommer om hur de skiljer sig från konkurrenterna kommenterar Vd:n att de har hög 
kvalitet på sin produkter ”Så fort en domare har testat den inser dom eller säger dom att det 
här är det bästa som finns på marknaden. Och det är inget skryt så är det.” De har produkter 
som passar elitdomarnas ekonomi men det gäller även att ha en breddprodukt för att domare i 
lägre divisioner ska ha råd att köpa produkterna. Viktigt är dock att breddprodukterna ska hålla 
hög kvalitet inom sin ram. Det är en av de största orsakerna till att de skiljer sig från 
konkurrenterna.  
 
Vid frågan om hur företagets affärsmodell skiljer sig mot andra tror Vd:n att det inte är någon 
specifik skillnad. Det kan vara så att andra företag kan erbjuda annan support och eventuella 
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avbetalningar men annars tror Vd:n att de har rätt lika modeller. När många av produkterna är 
klara för tillverkning har företaget redan nya idéer på nya produkter, det sker en ständig 
breddning och utveckling av produkter i företaget.  
	  
4.4 Relationskapital 
Det studerade företaget har mellan 30 och 35 olika distributörer som säljer företagets produkter. 
Vd:n uttrycker att vissa säljer mer och andra säljer mindre, det är en startsträcka innan 
återförsäljarna kommer igång ordentligt, de som lyckas sälja bäst är de som har konkurrens. 
Företaget är inne i fas just nu där de försöker få återförsäljarna att öka försäljningen. Företaget 
letar ständigt efter nya återförsäljare som kan tänkas sälja deras produkter. Det företaget gjort 
under året är att de testat en ny återförsäljare. En stor sportkedja som finns i hela världen till 
skillnad mot de andra återförsäljarna som är rätt nischade mot fotbolls- och idrottsdomare. Det 
har fungerat bra med sportkedjan, företaget funderar på att eventuellt bredda sig mer.  
 
I Japan har de helt andra avtal, till exempel säljs företagets sportklockor i vanliga klockaffärer, 
men även i elektronikbutiker och sportaffärer. Potential finns det i världen, i Sverige kan det 
vara tio procent av domarna som köpt produkter från företaget medan på andra länders 
marknader knappt uppgår till en procent av domarna. Där går det att jobba mer med distributörer 
och återförsäljare. Företagets fokus är att få de befintliga återförsäljarna och distributörerna att 
öka sin försäljning och fokusera på merförsäljning.  
	  
Bolaget har allt vad gäller leverantörer outsourcat, där produktionen ligger ute på olika 
leverantörer och lagret med produkterna ligger i Tyskland. De har precis flyttat en av 
produktionerna från Sverige till Lettland. På sikt önskar Vd:n att de kommer att ha en leverantör 
som tillverkar alla produkter, på så vis kan man förhandla fram bättre priser då inköp av stora 
volymer ofta kan pressa ner priset.  
 
Företaget har ett antal olika idrottsdomare som de arbetar med och de samarbetar även med 
Svenska fotbollförbundet. De är inte lobbande organisationer men de är bra referenser för 
företaget. Några domare, både i Sverige och utomlands, har de nära kontakt med, de får prova 
nya produkter och företaget får input och feedback från dem. ”vi får feedback tillbaks från dom, 
och dom blir någon form av informella ambassadörer för våra produkter det har vi jobbat aktivt 
med”. Vd:n ser gärna att de skulle ha fler idrottsdomare som representanter för produkterna 
men problematiken ligger i att aktiva domare hittills inte har fått promotat produkter och 
domare som lagt ner sin karriär känns inte aktuellt ”efter karriären går det bra men då är det 
inte lika kul för att då blir det en föredetting som tycker”. Men de arbetar med att hitta några 
idrottsdomare utomlands som skulle kunna vara någon form av ambassadörer för produkterna.  
 
Företaget gjorde en undersökning för några år sedan där de skickade ut en enkät till alla som 
någon gång hade köpt en viss produkt från företaget. Det var ca 600 kunder i Sverige. Frågorna 
handlade om vad kunderna var nöjda med och vad de önskade kunde utvecklas. Men det var en 
engångsgrej, de har inte gjort någon mer undersökning sen dess. Däremot har de på bland annat 
Gothia Cup stått inför 450 domare och frågat hur många som är bekanta med deras produkter 



20	  
	  

och då var det enbart ett fåtal av domarna som inte kände till företaget. Men de har inte någon 
bra extern och objektiv bild av hur det ser ut annars. Attityden de märker från kunderna är att 
de är glada och tacksamma över att det tillverkas produkter just för domare. ”vi är ett av få 
bolag som bara jobbar med idrottsdomare som marknad och försöker vara domarens bästa vän 
på ett eller annat sätt, som hjälper domare med smarta produkter för att göra sitt jobb lite 
enklare”. Domarna får annars köpa produkter som är för alla i sportbranschen. Där märker 
företaget en positiv attityd gentemot företaget. Vd:n säger att de har fått störst slagkraft på den 
svenska marknaden, vilket inte är konstigt, det är lättare att slå igenom på hemmaplan. Vilket 
även beror på att de funnits längre på den svenska marknaden. Det tar ett tag att bygga upp ett 
varumärke. Vd:n upplever att de flesta kunderna är nöjda med produkterna men självklart finns 
det kunder som inte anser att produkterna håller vad de lovar, men överlag får de positiv 
respons. De är ett kvalitetsvarumärke och Vd:n upplever att det är så de uppfattas av kunderna 
också. Det gäller i alla fall på den svenska marknaden, det är där de har störts insikt och närmare 
kontakt med kunderna. På frågan om de lyckats bygga upp konkurrensfördelar med sitt 
varumärke på den svenska marknaden svarar Vd:n att det tycker han att de har. De har 
samarbetat med svenska fotbollförbundet i omkring sju år nu och att de som nämnt är domarnas 
bästa vän när det kommer till produkterna eftersom de tillverkar produkter med dem och för 
dem. Vd:n säger att de domare som företaget inte kan nå fram till med sina produkter är de som 
är sponsrade av andra märken. Ibland är vissa ligor helt sponsrade även om företaget har de 
bästa produkterna, når de ändå inte alla. Sponsring i den utsträckningen som hela ligor har 
företaget inte råd med. Men när det gäller sponsring av enskilda domare har de gett produkter 
till vissa utvalda domare. De har dock aldrig sponsrat i form av rena pengar. Att vissa domare 
väljer andra produkter än företagets kan bero på att de anser att andra produkter har ett starkare 
varumärke eller att det är mer känt.  
 
Företaget delar in kunderna i tre kategorier, det är dels de enskilda domarna som handlar via 
företagets e-handel. Sen är det de enskilda kunderna som handlar via återförsäljare, det gäller 
främst utomlands och den tredje är förbunden. Med Svenska fotbollförbundet har de dessutom 
en väldigt nära relation, företaget får nämligen använda fotbollförbundets logotype på sina 
produkter och vice versa. Företaget har märkt att kunderna som handlar via e-handeln är en del 
återkommande kunder. Företaget arbetar snabbt med support och hantering av reklamationer.  
Vd:n säger att det är viktigt att ha starka och nära band med sina kunder, det är så de blir 
återkommande och lojala. Då behöver man inte heller hålla på att jaga nya kunder vilket spar 
både tid och pengar. Många av kunderna är återkommande och de börjar ofta med en produkt 
därefter kompletterar de med flera produkter och system. Produkterna håller i flera år därmed 
är det är svårt att veta vilka kunder som är återkommande då de inte behöver köpa nya produkter 
ofta. På frågan om hur de lyckats bygga upp den nära kontakten med kunderna svarar Vd:n att 
de ser support som viktig, inte krångla vid reklamationer utan vara hjälpsamma och effektiva. 
De byter ut trasiga produkter utan problem så länge kunderna har kvitto. Det gäller även om 
det skulle vara ett handhavandefel. Men de gör ingen uppföljning av kundernas köp annars, 
utan kunderna kontaktar företaget vid eventuella fel eller frågor. Eftersom de är ett litet företag 
kan de vara snabba och flexibla och vid kontakt med kunder svarar de oftast inom 24 timmar 
men senast inom 48 timmar. Företaget har en Facebooksida som de kollar kontinuerligt och 
svarar så fort som möjligt. Där skrivs alltifrån hur nöjda kunderna är med produkten till frågor 
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om hur en viss produkt ska användas. Det är väldigt sällan någon kund skriver något negativt 
där. Däremot har de desto mindre koll på hur mycket och vad det skrivs om företaget på andra 
ställen än deras egen Facebooksida. De har nära relationer till både domare, förbund och 
återförsäljare. Många av domarna har de träffat så många gånger att de byggt upp en privat 
relation till dessa och de har även lärt känna förbundets representanter.  
 
Vd:n anser att de har en hel del trendsättande kunder, många som köper produkterna ”early 
adapters”.  Det handlar om hur kända domarna är, idolskap. Vd:n säger även, med ett skratt, 
”det kan även vara nördarna som köper dom och hur vidare dom är trendsättare eller inte.”  
 
4.4 Affärskoncept 
Affärskonceptet delas upp i tre delar vision affärsidé och omgivning. Företagets affärskoncept 
bifogas i Bilaga 2 som har legat delvis till grund för den avslutande intervjun, för att mer aktivt 
undersöka hur företaget använder sig av sitt affärskoncept. Där företaget benämns med fet stil 
innebär det ändringar i citatet för att skydda företagets identitet. 
 
Företagets vision utrycks på detta sätt i affärsplanen: ”Företaget är det ledande företaget i 
världen på smarta mobila verktyg till idrottsdomare. Styrelsens bedömning är att vi inom 3 år 
tillsammans med idrottsförbund utvecklat nya tjänster till media, spelbolag och privatpersoner 
som genererar löpande intäkter till bolaget” (bilaga 2). Inom Sverige menar Vd:n att de redan 
är ”världskända” och fortsätter beskriva det som att visionen bryts ner i mindre mål som sedan 
presenteras mer konkret för hur de ska gå nå fram till sin vision. Företaget är det ledande 
företaget inom den här marknaden i Sverige. Nästa mål är just nu är att jobba in sig på den 
Europeiska marknaden. Som för tillfälligt är nästa mål för att nå visionen att vara ett ledande 
företag i världen på sin marknad. Ett mer konkret exempel som är uppsatt är att de jobbar mot 
att 70 % av sina återförsäljare ska aktivt marknadsföra och sälja hela företagets sortiment.  
 
Företaget beskriver sitt syfte för att finnas och existera med dessa ord: ”Utveckla idrotten, i 
första hand fotbollen, med hjälp av ny teknik”(bilaga 2). Det är här de kan tillföra och bidra till 
idrotten. Syftet genomsyrar alla projekt som företaget tar sig an. Vd:n fortsätter att beskriva en 
produkt som de utvecklat nyligen åt amerikansk fotboll som hjälper att spelet flyter smidigare, 
produkten ger domare och coacher en enkel lösning för att dela information mellan de två 
parterna utan att de måste prata med varandra och skapa avbrott i spelet. Det har hjälpt att föra 
sporten framåt. Vd:n fortsätter vidare att reflektera över syftet med företaget på följande sätt: 
”jag reflekterar inte ens över det längre utan det är naturligt, det är det som är vår grej.” 
 
Företagets affärsidé beskrivs här: ”Utveckla smarta, enkla och säkra verktyg som säljs via 
distributörer world wide till idrottsdomare. På skandinaviska marknaden sälja både egna 
produkter och övrig domarutrustning (fullsortiment) direkt till idrottsdomare” (bilaga 2). 
Under intervjun om affärskonceptet ställdes frågan om Vd:n anser att företagets affärsidé är 
tillräckligt utstuderad och stark för att kunna ta företaget från dagsläget till den önskvärda 
positionen som satts av visionen. På det var svaret koncist och kort att ”den är nog stark nog 
för att kunna bära hela vägen.” Dock påpekar Vd:n att den är levande eftersom affärsidén och 
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konceptet utvärderas varje år. Ledningen av företaget träffas en gång varje år under några dagar 
och utvärderar och omprövar hela affärsplanen.  
 
I företagets affärsmodell står det: ”Receptet för att tjäna pengar är i dagsläget att sälja 
Företagets produkter, därtill kringutrustning och övrig domarutrustning direkt till 
idrottsförbund/ligor, till distributörer eller direkt till idrottsdomare. När PDA integreras med 
idrottsförbunds databas får enskilda domare teckna och årsvis betala abonnemang för den 
tjänsten. När PDA paketerats med tjänster baserade på matchhändelser i realtid öppnas nya 
affärsmöjligheter för de nationella fotbollsförbunden som tillsammans med oss kan lansera nya 
tjänster, vilket genererar löpande intäkter.”(bilaga 2). Företaget har i dagsläget avgränsat sig 
till smarta och mobila lösningar som domaren kan bära med sig. Vd:n fortsätter beskriva vikten 
av att produkterna inte får vara för avancerade att använda. Vd:n hänvisar till företagets 
handdator som de utvecklat för domare, den ska kunna ersätta papper och penna, därav måste 
den vara lika effektiv och lättanvänd, samt erbjuda bra lösningar utöver det.  
 
På frågan om hur företagets affärskoncept skiljer sig från sina konkurrenter var svaret att den 
antagligen inte skiljer sig mycket. Eftersom alla de konkurrerande företagen håller på med 
liknande verksamhet. Vd:n fortsätter att beskriva att på det ställena där det kan skilja sig är det 
teknikaliteter av och andra tjänster som pris, support, leasing, eller olika sorter av avbetalning 
och han menar att det är inte så mycket affärsplaner som särskiljs utan mer runtomtjänster för 
att underlätta försäljningen av produkterna.  
 
På frågorna om hur pass medvetna deras anställda är om affärskonceptet svarar Vd:n att 
speciellt J är väl insatt med vart företaget vill och vad det står för. Lite mindre klart var det för 
P som är väldigt nyanställd och bara jobbat för företaget i några veckor. Vd:n förklarar att 
affärsplanen just nu är att köra på med försäljning i 6-18 månader innan det är dags att utveckla 
nya produkter. I form av domarklockor finns det redan klara produkter som är redo att lanseras. 
Men de produkter som finns måste först dra in pengar innan företaget kan börja satsa på att 
tillverka nya produkter. Vd:n säger att de redan framtagna produkterna måste utvärderas först 
och analyseras för att sedan kunna välja vilka klockor som ska satsas på i framtiden. Vd:n 
poängterar att det som är viktigt för produktutvecklingsföretag är att pengar måste in på något 
sätt för att det ska finnas kapital till vidare utveckling. Sen fortsätter Vd:n, för att kunna se vilka 
klockor som ska utvecklas vidare måste man analysera vilka som säljer och fortsätta utveckla 
de klockor som har stadig försäljning.  
 
På frågan om hur konkurrensen påverkar företaget blir det spridning på svaren beroende på 
vilken produkt företaget relaterar till. När det kommer till handdatorn finns det ingen 
konkurrens alls på världsmarknaden då företaget har utvecklat och producerat den själv. Detta 
beskriver Vd:n lite problematiskt för deras situation då företaget själv måste bära 
marknadsföringen av produkten. På frågorna om företaget är oroliga för att konkurrensen 
kommer att vakna till liv om deras produkt slår igenom svarar Vd:n, ”ja det är ett litet 
orosmoment som säkert kommer att ske. […] ”Men samtidigt kan aldrig ett företag ta ifrån oss 
att vi var först på marknaden med produkten”. På så sätt kommer man alltid fortsätta vara 
”originalet.” Gällande klockor och andra produkter finns det andra bolag som är med och slåss 
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om marknaden. Därför behövs inte samma marknadsföring för att få igång försäljningen. 
Eftersom det finns flera produkter att välja på hos återförsäljarna från olika märken undersöker 
kunderna skillnaderna mellan produkterna själva när de ser att det finns ett urval att välja på. 
Vd:n uttrycker sig på följande vis ”finns det konkurrens, så finns det en marknad.” Vd:ns syn 
på detta fenomen återges ”jämför man då oss med en annan klocka och har vi en bättre klocka 
som är dyrare men som har smarta funktioner, ja då kanske man vill köpa den.” 
 
För att vidare fortsätta prata om värde lyfter Vd:n, i dagsläget är våra strakaste och viktigaste 
värden vår personal och produkterna vi säljer. Han lyfter dock problematiken att värde är något 
som är subjektivt. ”Vid ett tillfälle kan jag värdera personalen och produkterna högst för att 
vid nästa tillfälle kan det vara någonting helt annat som kan vara av största värde för 
företaget.” 
 
På frågorna om hur omvärlden påverkar företaget är det mest olika länders lagar och regler 
påverkar. Där det uppstår mest problemen är främst kommunikationssystemen som de säljer 
och utvecklar, på grund av olika radiodirektiv i kombination med certifikatsmärkningar som 
krävs för att produkterna ska få säljas i respektive land. Ett exempel är CE märkningen som 
krävs i Europa. Vd:n fortsätter att det gäller att analysera hur stor marknad det finns i ett land 
och sen ställa det mot kostnaden för att få tillståndet att sälja produkten. Vd:n tar Sydkorea 
som exempel, där det är väldigt hårt reglerat om hur radiokommunikation får användas och 
säljas. Ett sådant tillstånd är väldigt kostsamt då produkten kräver att den testas i Sydkoreas 
laboratorier och sedan får den produkten bara säljas inom den marknaden som den är testad 
för. Då produkterna är CE-märkta får de säljas inom EU. Vd:n lyfter igen Sydkorea som 
exempel och förklarar att kostnaden för att få en produkt godkänd för försäljning kan 
likaställas med kostnaden för att få sälja i hela EU.  Vd:n säger att det finns ett radiodirektiv 
som gäller för hela EU klarar produkterna testerna öppnas marknaden i hela EU. Företaget ser 
för tillfället över möjligheterna att träda in på den amerikanska marknaden, då krävs det att 
produkterna får en FCC märkning som betyder att produkten uppfyller kraven för att få säljas 
i USA.  
 
Ledaren gör ett försök i att besvara vilka som är det viktigaste och tyngsta tillgångarna inom 
företaget där han avslutar intervjun med sin syn på frågan: ”Det är väl någon slags kombination 
av mellan produkterna och människorna i bolaget och dom som tar fram produkterna. Och nu 
också de som försöker sälja produkterna, jag tror inte det går att säga etta nolla där utan en 
mix av alltihopa.” 
 

5 Analys 
I analysen kommer det som togs upp i empirin kopplas ihop med teori och analysmetod. Det 
som framställs är det som tydligt kan kopplas ihop med värdepåverkan i deras IC. Det vill säga 
de aktiviteter som utförs i företaget och hur de kopplas ihop med teori. Även det som inte 
passade in i teorin kommer att lyftas in i analysen. 
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Förmågan att behålla kompetent personal är en stark del som företaget lyckats med, vilket 
betyder att ledningen i sig bedriver en verksamhet som de anställda trivs med. Det Jacobsen et. 
al. (2005) menar att nästan 70 % av all lojal personal stannar kvar, kan spåras till att personalen 
är nöjd med ledarskapet och att de har en stor tillgivenhet till företaget. Vd:ns tidigare kunskaper 
om att jobba med humankapital kan ses som en värdeindikation utifrån Jacobsens teori om att 
tidigare erfarenheter styrker företagets förmåga att ta hand om sin personal. Vd:n sitter själv på 
mycket kunskap om personalen, hur och vad de jobbar med, därmed kan Vd:ns egna 
humankapital ses som väldigt stor och är till värde för företaget, den kunskapen finns dock inte 
dokumenterad. Idén om att erbjuda kompetent personal obligationer i företaget är en stark 
indikation för att de vill behålla personal vilket kan leda till att personalen känner större 
tillgivenhet till företaget. Att de på något sätt lyckats ha kompetent personal utan att erbjuda 
marknadsmässiga löner är också ett bevis på att ledningen lyckats stimulera sin personal på 
annat sätt och lyckats behålla personal och kompetens.  
 
För att fånga sin personals kompetens har företaget erbjudit personalen obligationsrätter till att 
köpa aktier i företaget. Därav har företaget gett sig själv en kompetent styrelse. Personerna i 
styrelsen är inte avlönad utan de betalas endast med konsultarvode när de aktivt utvecklar 
produkter i projekt för företaget. Ledningen har på ett kostnadseffektivt sätt lyckats binda 
kompetens utan att behöva erbjuda monetärt utflöde från företaget. Personalen måste först köpa 
sig in i företaget innan de kan få tillgång till monetära bonusar i form av utdelning. 
 
Ledaren själv uttrycker att de viktigaste humankapitalet vi har för dagsläget är vår säljande 
personal. Det kan ställas mot behovet av att dra in pengar och de tidigare årens negativa resultat. 
Vilket tyder på att behov skapar värde av vissa resurser.  
 
Det finns ett stort kunnande om företagets produkter då styrelsen jobbar aktivt med företaget 
och själva har varit med och utvecklat produkterna som säljs. Vd:n själv har goda kunskaper 
om produkterna och företaget vilket underlättar vid en uppstartsperiod för nyanställd personal, 
då de får jobba aktivt ihop med en person som har god kunskap om hela företaget.  
 
Jacobsen (2005) anser att personalen måste ha rätt kunskap för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. Det är något som Vd:n anser att personalen har, ”person P är helt rätt för 
företaget.” Personen i fråga har redan erfarenhet av att jobba med liknande uppgifter och även 
inom samma bransch. J bedöms på samma sätt av Vd:n efter sina erfarenheter av långvarigt 
arbete av internationell försäljning vilket ses som meriterande och korrekt kunskap för sin 
arbetsuppgift.  
 
Kompetens från försäljning och marknadsföring kommer från de två anställda i företaget medan 
produktkompetens och kompetens om att driva företaget kommer uppifrån styrelsen och 
ledningen. Jacobsen (2005) anser att detta är värdehöjande för ett företags IC när det kommer 
till generell kunskap. 
 
Bidragen till att utveckla strukturellt kapital är den del där det finns mest oklarheter inom 
företaget. Det som personalen själv bidrar med är svårt att lokalisera då väldigt få 
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arbetsprocesser dokumenteras. Företaget jobbar mer efter en ”trial and error”-filosofi tills det 
har hittat något som funkar för att då skriva ner och möjligen skapa modeller. Från empirin 
finns det inga indikationer på att personalen i sig själv bidrar till att öka det strukturella 
kapitalet. Förutom i de aspekterna där det handlar om utvecklingen av produkter. Det är i främst 
produktutvecklingen som man ser att arbetsprocesserna fungerar, då i form av att de som jobbar 
har god kunskap om deras produkter. Det svåra är att se hur kunskapen överförs, om det är via 
kommunikation eller via befintlig dokumentation. Det framgår inte i intervjuerna om det är 
ledningen eller personalen som sprider kunskapen om produkterna. 
 
Företaget har skyddat sig och sina produkter med hjälp av patent och varumärkesskydd. De har 
produkter av mycket god kvalitet och handdatorn är de ensamma om att tillverka. Enligt 
Jacobsen et al (2005) är det viktigt att ha produkter som är attraktiva för kunder och anställda. 
De är bara några få anställda var av en är den som startade företaget och som utvecklar 
produkterna. De anställda i bolaget erbjuds delägarskap och de flesta är delägare. Det tyder på 
att personalen tror på företaget och produkterna de tillverkar. Kunderna till företaget har stor 
tillförlitlighet till att de levererar det de lovar och många som provat produkterna anser att de 
är de bästa produkterna på marknaden. Därför är produkterna av mycket stort värde för 
företaget. De arbetar med högteknologi och de har varit noggranna med att varumärkesskydda 
sig och ta patent på produkterna. Tack vare att de har skaffat dessa former av skydd försvinner 
risken att något annat företag tar och tillverka likadana produkter och på så vis konkurrera med 
företaget.  
 
Den största delen inom strukturellt kapital är enligt Jacobsen et al (2005) strukturerad och 
dokumenterad kunskap i företaget. Företaget i studien hade dåligt med dokumenterad kunskap. 
Nästintill inget dokumenteras mer än själva affärsplanen. På så vis är det enligt Jacobsen et al 
(2005) svårt att behålla personalens kunskap. Problematiken kring detta i dagsläget ligger i att 
skulle en person sluta tar den kunskapen med sig. Vd:n är dock medveten om problematiken 
kring att processerna i företaget inte dokumenteras, men Vd:n anser inte att företaget i dagsläget 
har de resurser som krävs att lägga på dokumentationen. Dock såg Vd:n fördelarna med att 
dokumentera processerna, framförallt för att effektivisera företaget. När de växer och blir större 
är tanken att de processer som sker i företaget ska dokumenteras. Istället för att behålla 
kunskapen i företaget med hjälp av dokumentation har de gått till väga som nämnts att de låter 
personalen bli delägare. Att humankapitalet och kunskapen de besitter bevaras i företaget ökar 
värdet på så vis att beroendet företaget har till den specifika personalen försvinner. Likaså 
underlättar det om processer finns dokumenterade om företaget skulle säljas. På så vis vet nya 
ägaren/ägarna hur processerna går till. Det är något som är av värde vid en eventuell försäljning.  
	  
Företaget har ett nätverk som består av 30 till 35 olika distributörer och återförsäljare som de 
har en nära relation till. Företaget har även ett nära samarbete med Svenska fotbollförbundet. 
Fotbollförbundet får till exempel trycka företagets logga på sina saker samt vice versa. De har 
även flera leverantörer som de har en nära relation till. Företaget har dessutom flyttat 
produktionen av en produkt till ett företag i Lettland och på sikt hoppas företaget att de ska 
kunna samla all tillverkning hos ett företag för att på så vis kunna pressa ner 
tillverkningskostnaderna.  Enligt Jacobsen et al (2005) är det viktigt att man har det kontaktnät 
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som önskas och att det används till sin fulla potential. De ser till att ändra på det som de inte är 
nöjda med. Till exempel är en drömbild av återförsäljarna att de ska öka sin försäljning rejält 
samt marknadsföra företagets produkter, vilket är något som företaget arbetar aktivt med i 
dagsläget. Detta lyfts även i företagskonceptet. De vill som nämnts även samla all tillverkning 
hos en enda tillverkare vilket inom en snar framtid ser ut att bli verklighet. Det vill säga, lever 
de inte upp till sin drömbild för stunden, ser de till att skapa den.  
 
Jacobsen et al (2005) menar att det är viktigt att företagets varumärke är välkänt och att de har 
ett gott rykte. På så vis skapas ett positivt värde för företaget. Det är också viktigt att skilja sig 
från konkurrenterna, har man ett varumärke och en affärsidé som skiljer sig är man unik. På så 
vis skapas det också värde. Företaget i studien har ett varumärke som är känt bland domarna i 
Sverige, i en spontan utfrågning på en cup var nästintill alla bekanta med företaget. Företagets 
rykte är bra, de som har provat företagets produkter säger att de är de bästa på marknaden.  
Det som skiljer dem mest från konkurrenter är att de har hög kvalitet på produkterna. 
 
Jacobsen et al (2005) skriver i sin studie att ju närmare och bättre relation företag har med sina 
kunder desto svårare är det för kunden att byta leverantör. 
De enskilda kunderna som handlar via e-handeln har de svårt att hålla koll på om de är lojala 
men vissa kunder har de sett som återkommande i alla fall. Det är flera förbund som börjar med 
en produkt och sen köper till fler produkter i efterhand och som kompletterar med nya system 
med mera. De har dessutom en handdator som inte finns någon annanstans, vill kunderna ha en 
sådan är det via företaget de måste köpa den. 
 
De letar för närvarande nya återförsäljare och på så vis kommer de få nya kunder. Potential 
finns, framförallt utomlands, där de är inte lika etablerade där som i Sverige med tanke på att 
företaget har funnits i Sverige längre. De letar dessutom efter internationella domare att 
samarbeta med, på så vis får säkerligen fler domare utomlands upp ögonen för företaget. Vilket 
kan kopplas ihop med Jacobsen (2005) teori om att det är viktigt att ha trendsättande kunder. 
De kunderna som företaget har idag har förtroende för att företaget levererar och håller vad de 
lovar, i alla fall enligt Vd:n. Men med tanke på det icke existerande kundundersökningarna är 
det svårt att veta om det är så, men med tanke på att företaget har en hel del återkommande 
kunder styrker det påståendet.  
  
Företagets affärskoncept är genomarbetat och välplanerat. Det finns en tydlig och enkel vision 
som är genomtänkt, visionen delas upp i tydliga strategiska delmål.  Företaget arbetar succesivt 
för att nå upp till varje utsatt mål som sedan ska leda till att visionen ska förvekligas. Företaget 
har också lyckats redogöra varför företaget ska bedriva verksamheten som kan ses som att gå 
ett steg längre än vad IC-modellen kräver. Affärsidén följs strategiskt och kan också kopplas 
ihop med Vd:ns tankar om att inte eftersträva storlek inom företaget. Att låta varje lands 
marknad skötas av egna återförsäljare. Det finns även en affärsmodell som är en tydliggörande 
av affärsidén samt vision om hur vissa av produkterna kan dra in mer pengar när de väl kommit 
ut på marknaden. Den delen beskrivs som en vision av affärsidén. Att man har ett välgrundat 
affärskoncept som företaget utgår och agerar efter är en viktig del för att kunna höja ett företags 
IC (Jacobsen et al, 2005). Vilket detta företag har och jobbar efter. 
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I Jacobsens (2005) IC-modell är det viktigt att vara medveten om företagets omvärld och hur 
man för sig i den omvärlden. Företaget utgår från Sverige men existerar på en världsmarknad. 
Företaget påverkas mest av olika regler och certifikat som krävs för att få sälja produkter på 
olika länders marknader. Företaget påverkas mest positivt av konkurrens i att då slipper de 
aktivt marknadsföra att de finns produkter med smarta lösningar. Kunderna söker upp 
återförsäljare och hittar produkterna själva. Där får de hjälp av de andra företagens 
marknadsföring eftersom återförsäljarna ofta säljer olika märken av liknande produkter. Det 
finns dock en produkt som de är ensamma om, handdatorn, där de inte riktigt lyckats få igång 
försäljningen på grund av att de inte klarar av att marknadsföra produkten själva på ett effektivt 
sätt än.  
 
Sammanfattningsvis går det att se att företaget har ett omfattande intellektuellt kapital, de har 
affärsmål och visioner de jobbar på och personalen har den kompetens som krävs. Produkterna 
de tillverkar är av hög kvalitet och kunderna är nöjda samt att de har lyckats skapa samarbeten 
med förbund, något som hjälper dem i sin marknadsföring. Den största bristen i företagets IC 
ligger i det strukturella kapitalet. Det vill säga den bristfälliga dokumentationen kring processer 
och kunskapsöverförande medel. Företaget har försökt lösa den problematiken med hjälp av 
delägarskap i företaget. Vid en eventuell försäljning kan kunskapen som i dagsläget finns hos 
varje enskild individ gå förlorad. Mycket av IC-värdet i företaget kommer då försvinna, 
kunskapen för att utveckla existerande och nya produkter går förlorad. De kontakter och 
relationer de anställda skapat och bibehållit kan komma att gå förlorade om det inte finns 
dokumentationer kring detta.  
 

6 Slutsatser 
Hur värderar en företagsledare sitt intellektuella kapital? Det som kan urskiljas är att denna 
företagsledare för tillfället värderar IC i form av humankapital och dels sin personals kompetens 
om säljande, högt. Detta kan kopplas till att företaget är i behov av högre omsättning för att 
täcka sina kostnader och för att kunna vända de senaste årens negativa trend i form av dåliga 
resultat. 
  
Fastän företagsledaren inte aktivt jobbar med IC-modeller poängterar Vd:n på samma sätt som 
modellen visar, att IC-värdet är en kombination av alla kategorier. Allt hänger samman, det 
strukturella kapitalet är beroende av humankapitalet och relationskapitalet är beroende av det 
strukturella kapitalet och humankapitalet osv. Problematiken med IC-modeller är att det inte 
går att värdera en/några kategorier högre än andra men i slutändan blir det en värdering av 
helheten då delarna i IC modellen är beroende av varandra. Det fungerar inte att bara prata om 
humankapital utan att ta det strukturella kapitalet i beaktning. Företaget kan ha personal med 
världens bästa kompetens men som förhindras att utföra arbetsuppgifter, eller att arbetet 
bromsas ner på grund av att det strukturella kapitalet är dåligt konstruerat. 

I dagsläget värderar Vd:n den starkaste delen av IC i det humankapital som finns i företaget. 
Samtidigt är detta också det mest rörliga kapitalet, då personal och ledare kan försvinna på olika 
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sätt, i form av att man slutar, blir sjuk osv. Då uppstår problemet med att personalens kompetens 
inte har överförts till strukturellt kapital. Till exempel kan vi ta försäljaren själv som inte tydligt 
dokumenterat hur arbetet med olika kontakter genomförts. Om försäljaren skulle sluta blir det 
nästintill omöjligt att ta över hans arbetsuppgifter utan nästkommande person måste börja om 
från början med att bygga upp ett nytt kontaktnät och skapa nya arbetssätt för hur man ska ta 
tillvara på relationerna som byggts upp med tiden. Vikten av att lyckas med detta beskrivs just 
i det strukturella kapitalet (Jacobsen et. al. 2005). 

Vid en försäljning av företag blir mellanskillnaden mellan företagets tillgångar och det pris som 
betalas goodwill (Lhaopadchan, 2010). Det IC som finns i företaget får inte tas upp som en 
tillgång och bli på så vis goodwill. Hade företaget i detta fall sålts hade ett överpris d.v.s. 
goodwill betalats för det IC som finns i företaget. I detta fall har företaget för sin nuvarande 
storlek ett starkt nätverk och en lovande affärsplan med uppnåbara mål. Affärsplanen har delats 
upp i delmål som prickas av allteftersom. Personalstyrkan är stabil och kunskapen hos 
personalen stämmer överens med det som krävs av företaget. Svagheten i nulägen hos företaget 
är deras förmåga att inte anteckna och dokumentera processer och få ner den individuella 
kunskapen till kunskap som ägs av företaget. Helhetsvärdet på företaget blir ändå starkt då 
humankapitalet är delen som binder de andra delarna samman (Edvinsson, Malone, 1997). 
Företaget har ett starkt humankapital med rätt person på rätt plats. Då P och J är någorlunda 
nyanställda kommer företaget troligen inom en snar framtid att vända sina negativa siffror till 
positiva och på så vis ökar företagets värde ännu mer både i form av de positiva 
försäljningssiffrorna men även i IC då det är en kombination av humankapital och produkter 
som gör att företaget utvecklas. Då företaget har gjort nyemissioner förut har de som nämnts 
redan värderat företaget tidigare med just uppfyllda mål från affärsplanen. De har med andra 
ord sedan tidigare värderat in IC i sin värderingsprocess utan att aktivt jobba med IC-modeller 
av något slag.  

Sammanfattningsvis bör företaget, för att ytterligare höja sitt IC, satsa mer på att binda sitt 
humankapital till strukturellt företag för att skydda sig mot förlorad individuell kunskap. Ett 
bra strukturellt kapital som lyckas binda personalens kompetens underlättar för företaget då 
vem som helst i företaget ska kunna utföra alla arbetsuppgifter oavsett vems uppgifter det var 
från början. Även relationskapitalet kan stärkas genom dokumentation om hur och varför vissa 
kontakter tagits. Detta för att säkerställa att oavsett vem i företaget som kontaktar företag eller 
kunder i nätverket ska kommunikationen ske på samma sätt. 

7 Diskussion 
Det är känt sedan ett tag sen att IC-modeller även kan användas till ekonomistyrning och 
liknande sätt för att lokalisera förbättringsområden (Jacobsen, 2005). Detta är något vi även ser 
i vår studie, att det blir tydligt vilka områden som är i behov av förbättring för att värderingen 
av företag ska bli så hög som möjligt.  
 
Studiens största bidrag är att den påvisar att fastän inte företag aktivt arbetar med IC-modeller, 
jobbar företag efter olika sätt att fånga sitt IC och skapar egna sätt att värdera IC. Den påvisar 
att det finns en medvetenhet från företagsledare om att IC har blivit allt viktigare för att 
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företagen ska kunna utvärderas och för att på något sätt kunna fastställa ett totalt värde på 
företaget. Vd:n beskriver att när de värderar för nyemission används IC för att kunna öka värdet 
på företaget och binda mer kapital till företaget. Om företag som aktivt tillämpar IC för att binda 
mer kapital genom nyemissioner i form av IC borde inte IC hamna under formen goodwill om 
företaget skulle säljas, utan i eget kapital. Om det går att bevisa eller inte är en helt annan fråga. 
 
Förslag på vidare forskning om företag ska köpa eller säljas kan vara  

•   Hur värderar företagsledare IC i företag som skall köpas upp? 
•   Hur värderar företagsledare IC i icke tillverkande företag?  
•   Hur byggs det strukturella kapitalet upp hos små och medelstora företag? 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Intervju 1 
Inledande frågor 
Hur värderar du ditt företag? 
Varför?  
Frågor om Humankapital 
Har du någon erfarenhet av att jobba med IC?  
Hur har du erfarenhet att jobba med IC? 
Hur relevant är din personals utbildning?  
Besitter din personal rätt kompentens på vilket sätt? 
Fortbildar ni er personal på arbetsplatsen och på vilket sätt i så fall? 
Hur många års erfarenhet har din personal av det här och liknande arbete?  
Har du rätt personer på rätt plats inom företaget? 
Hur länge har din personal jobbar på den här arbetsplatsen? 
Inkomstbringande personal hur ser du på den? 
Vilka av de här faktorerna om någon anser du vara värdeökande för ditt företag och varför? 
 
Intervju 2 
Frågor om Strukturellt kapital 
Besitter ni patent? Och hur värderas dessa?  
Licenser, varumärken o.s.v. 
Hur ser er marknadsföringsprocess ut? Och hur skulle du vilja att den såg ut? 
Hur ser er rekryteringsprocess ut? Och hur skulle du vilja att den såg ut?  
Hur ser arbetsprocesserna ut?  
Dokumenteras arbetsprocesser och utförande i den grad du skulle vilja göra det?  
Uppföljning av arbeten? 
Hur ser era ordersystem ut? Hur kulle du vilja att de såg ut?  
Har ni processer och system som finns för att försöka fånga kunskap och göra det 
återupprepningsbar? 
Om sådana här processer finns hur pass bra efterföljs dessa?  
Vilka av de här faktorerna om någon anser du vara värdeökande för ditt företag och varför? 
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Intervju 3 
Frågor om Relationskapital 
Distributörer hur ser nätverket med distributörer ut och används det till sin fulla potential och 
hur skulle du vilja att ert nätverk såg ut? 
Leverantörer hur ser nätverket med leverantörer ut och används det till sin fulla potential och 
hur skulle du vilja att ert nätverk såg ut? 
Lobbande organisationer hur ser nätverket med lobbande organisationer ut och används det 
till sin fulla potential och hur skulle du vilja att ert nätverk såg ut? 
Hur uppfattas varumärket av andra? 
Vad finns det för attityder preferenser och rykte kring varumärket  
Är företaget välkänt på sin marknad? 
Har era kunder stor tillit till att företaget levererar det som lovas? 
Utstrålar varumärket konkurrensfördelar? 
Hur uppfattas företaget av kunderna?  
Har ni lojala kunder?  
Återkommande kunder? 
Talar kunderna gott om er på sociala medier?  
Har ni en nära relation till era kunder?  
Har ni trendsättande kunder? 
Följer ni upp efter att kunder köpt produkter? 
Hur mycket vet ni om er kunder?  
 
Intervju 4 
Frågor om affärskonceptet 
I vilken mån återspeglar företagets mål företagets framtida önskvärda position? 
Vilken mån avspeglas företagets vision företagets framtida önskvärda position? 
Klarar er affärsidé av att ta er till företagets önskvärda position? 
Hur särskiljer ni er från konkurrensen?  
Jobbar personalen efter vision och de uppsatta målen och klarar personalen av att driva 
affärsidén? 
Hur ser omvärlden runt som företaget existerar i och vad har det för effekter på företaget?  
Hur påverkas ni av er omgivning? 
Ni säljer i olika länder hur påverkas ni av försäljningslagar i de olika länderna?  
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Bilaga 2 Affärskoncept 

1.1 Mission 

Utveckla idrotten, i första hand fotbollen, med hjälp av ny teknik. 

1.2 Vision 
Företaget är det ledande företaget i världen på smarta mobila verktyg till idrottsdomare. 
Styrelsens bedömning är att vi inom 3 år tillsammans med idrottsförbund utvecklat nya 
tjänster till media, spelbolag och privatpersoner som genererar löpande intäkter till bolaget. 

1.3 Affärsidé 
Utveckla smarta, enkla och säkra verktyg som säljs via distributörer world wide till 
idrottsdomare. På skandinaviska marknaden sälja både egna produkter och övrig 
domarutrustning (fullsortiment) direkt till idrottsdomare. 

1.4 Affärsmodell 
Receptet för att tjäna pengar är i dagsläget att sälja Företagets produkter, därtill 
kringutrustning och övrig domarutrustning direkt till idrottsförbund/ligor, till distributörer 
eller direkt till idrottsdomare. När PDA integreras med idrottsförbunds databas får enskilda 
domare teckna och årsvis betala abonnemang för den tjänsten. När PDA paketerats med 
tjänster baserade på matchhändelser i realtid öppnas nya affärsmöjligheter för de nationella 
fotbollsförbunden som tillsammans med oss kan lansera nya tjänster, vilket genererar löpande 
intäkter. 
 

Affärssystem 

Kärnverksamhet är kundstyrd FoU/produktutveckling, marknadsföring tillsammans med 
kontrakterade importörer/distributörer/återförsäljare, service samt första support till 
distributör och andra support till slutkund. Försäljning via distributörer/återförsäljare sker 
främst via onlineshop men även butiksförsäljning förekommer. I Japan har vi en annans setup 
där en importör tar ansvar för marknadsföring, lager, support och service och i sin tur säljer 
till klock, elektronik, sport och fotbolls butiker som säljer till slutkund. I Sverige och på 
marknader där vi ännu inte har en distributör sker försäljning i egen regi. 
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Bilaga 3 Kodningsschema 

	  
	  


