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Intellektuellt kapital 

 
– En kvalitativ studie om hur tillverkningsföretag respektive kunskapsföretag 

vårdar och utvecklar det intellektuella kapitalet. 

 



Sammanfattning  
 
Tidigare var ett företags värde i de flestas ögon detsamma som de finansiella tillgångarna. 
Idag har dock allt fler fått upp ögonen även för de ”mjuka” delarna av företaget såsom 
exempelvis varumärke, rykte och personalens kompetens. Detta blir speciellt tydligt i de 
företag där de huvudsakliga tillgångarna är immateriella. Företag med en låg andel fysiska 
tillgångar har ofta en stor skillnad mellan marknadsvärde och bokfört värde. Värdet på 
marknaden är ofta mycket högre än det värde som visas upp i balansräkningen. Vad är det då 
marknaden värderar förutom det faktiska värdet på de tillgångar som finns i företaget?  
 
Många menar att de dolda tillgångarna i ett företag kan sammanfattas under begreppet 
Intellektuellt kapital. Leif Edvinsson, som är en frontfigur inom ämnet, definierar 
intellektuellt kapital som kombinationen av humankapital och strukturkapital. Humankapitalet 
är kompetensen, kunskapen, kreativiteten och potentialen hos de anställda i en organisation 
medan strukturkapitalet är det som genereras av humankapitalet. Strukturkapitalet består av 
bland annat varumärken, patent, IT-system och relationen till kunderna.  
 
Utifrån ovanstående resonemang frågar vi oss hur det ser ut med intellektuellt kapital idag och 
om ett företags sätt att arbeta med det intellektuella kapitalet påverkas av deras 
tillgångssammansättning. Alltså om företag med en stor andel immateriella tillgångar vårdar 
och utvecklar det intellektuella kapitalet annorlunda än ett företag med en stor andel fysiska 
tillgångar.  
 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur de studerade kunskapsföretagen 

respektive tillverkningsföretagen vårdar och utvecklar sitt intellektuella kapital, samt även se 

till de eventuella skillnader och likheter som finns mellan de olika företagen. 

 

Vi har använt oss av ett deduktivt angreppssätt och skapat en teoretisk bas innan den 
empiriska studien tagit vid. Den teoretiska referensramen behandlar främst hur ett företag kan 
vårda, utveckla och värdera det intellektuella kapitalet. Vidare har vi genom en kvalitativ 
undersökningsmetod intervjuat fyra företag: Holmsunds Sågverk, Sävar Såg, 
Länsförsäkringar och Folksam. Dessa intervjuer har vi sedan tolkat och utvärderat från ett 
företags- och ledningsperspektiv för att skapa den förståelse vi utifrån syftet vill uppnå.  
 
Det framkommer i undersökningen att samtliga företag lägger ner resurser på att vårda och 
utveckla delar av det intellektuella kapitalet. Det saknas dock allmänt en strategi i företagen 
för att stärka och visa upp det intellektuella kapitalet som helhet. Vi kan också upptäcka vissa 
skillnader mellan företagen och då främst mellan de olika branscherna. Försäkringsbolagen 
Folksam och Länsförsäkringar anser vi har kommit lite längre i arbetet med det intellektuella 
kapitalet än tillverkningsföretagen Holmsunds sågverk och Sävar Såg. Detta visar sig bland 
annat i att Länsförsäkringar och Folksam har ett mer utarbetat mätsystem för att internt 
värdera det intellektuella kapitalet.  

 

 

 

 

 



Begreppsförklaring 
 
Intellektuellt kapital Kombinationen av humankapital och strukturkapital. Det samlade 

värdet av kunskaper i en organisation vilket bidrar till ett framtida 
värdeskapande. Intellektuellt kapital är immateriellt, något man 
inte kan ta på, men som tillsammans med materiellt kapital skapar 
ett värde i företaget.  

 
 
Kunskapsföretag Med kunskapsföretag menar vi ett kunskapsintensivt företag som 

till stor del säljer kunskap istället för en fysisk produkt. 
Kunskapsföretag karaktäriseras också av en stor andel 
immateriella tillgångar.  

 
Tillverkningsföretag  Med tillverkningsföretag menar vi ett företag som säljer en fysisk 

produkt och lever mindre på organisationens samlade kunskap. Till 
skillnad från kunskapsföretagen kännetecknas 
tillverkningsföretagen av en stor andel fysiska tillgångar.  
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1. Inledning 
I denna inledande del ger vi en introduktion till det ämne vi valt att studera. Avsikten är att ge 

läsaren en förståelse för det som utgör bakgrunden till vår problemformulering och det syfte 

vi har med studien. 

  

1.1 Problembakgrund 
 
Företag har i alla tider strävat efter maximal avkastning på investerat kapital. För att uppnå 
detta har investeringar i ny teknologi som effektiviserar produktionen länge varit det 
dominerande tankesättet inom management teorin. Det var nationalekonomen Adam Smith 
som lade grunden för detta tankesätt när han år 1776 publicerade sin bok The Wealth of 

Nations. I början på 1900-talet har framstående teoretiker inom ämnet som Frederick Taylor 
och praktikern Henry Ford omvandlat dessa teorier för att kunna använda dem i praktiken. De 
använde sig av ett styrsätt där de anställda sågs som verktyg snarare än en tänkande resurs i 
den löpande produktionen. 1 
 
Under de senaste årtiondena har dock detta synsätt börjat ifrågasättas, vilket till viss del kan 
ses som en följd av att företag blivit allt mer kunskapsintensiva. Ett antal nya teorier har växt 
fram där fokus istället ligger på förhållandet mellan individ och organisation. Dessa teorier 
går ofta under namnet human resource eller HR-perspektivet. Teorierna menar att om 
relationen mellan individ och organisation är god kommer båda parter att dra fördel av det. 
Organisationen får den kompetens och arbetsinsats som krävs medan personalen får 
meningsfulla och belönande arbetsuppgifter.2  
 
De framgångsrika företag som på senare tid vuxit fram har ofta immateriella tillgångar som 
sina främsta resurser. Innan börsen föll våren 2000 representerade till exempel Microsofts 
fysiska och finansiella tillgångar bara 10 procent av marknadsvärdet. Att företag som 
Microsoft blivit framgångsrika visar att de viktigaste resurserna inom företaget inte behöver 
vara stora produktionsanläggningar eller stort finansiellt kapital. Det kanske framförallt är 
tillgångar som personalens kompetens, patent och ett väl ansett varumärke som är de 
viktigaste verktygen för att bli ett framgångsrikt företag.3  
 
Det är alltså inte enbart storleken på investeringarna som kan vara skillnaden mellan 
framgång och misslyckande i ett företag. Företagets förmåga att hantera dessa investeringar 
spelar även in. Skillnaden mellan ett framgångsrikt företag och ett mindre framgångsrikt 
företag kan vara förmågan att motivera medarbetarna och utnyttja deras kompetens, vårda 
kundkontakter och varumärket, samt utveckla system för att lagra och sprida information.  
 
Tillverkningsföretag som traditionellt sett inte varit särskilt kunskapsintensiva har även de fått 
anpassa sig till de nya förutsättningarna för att behålla sin konkurrenskraft. Kunskap har blivit 
allt viktigare då tillverkningsprocesserna kräver en större kompetens hos den anställde. 
Dagens industriella verksamhet bygger till stor del på komplexa maskiner och processer. 
Dessa har ofta stora ekonomiska värden och kräver därför en anställd med hög kompetens och 

                                                 
1 Edvinsson, Leif. Corporate Longitude. Angered: Graphic Systems, 2002. s. 35-36 
2 Bolman, L.G, och  T.E., Deal. Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur, 1997. s. 
145 
3 Karp, Tom. ”Is Intellectual capitalism the future wealth of organisations?”. Foresight, August 2003, Volume 5, 
Issue 4, s. 20-27 
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specialistkunskaper. Gårdagens industriarbetare har gått över till att vara en 
kunskapsarbetare.4 
 
En anonym VD sa följande, vilket på ett bra sätt beskriver idén om att personalens kompetens 
är en viktig resurs även för tillverkande företag: 
 

"We finally figured out that for every pair of hands we hire, we get a brain for free. So why 

not use it?" 5 
 
De immateriella tillgångarna i ett företag brukar ofta kopplas samman med begreppet 
intellektuellt kapital. Leif Edvinsson klassificerar intellektuellt kapital som kombinationen av 
humankapital och strukturellt kapital. Humankapitalet är kunskapen, kompetensen och 
potentialen hos de anställda i en organisation medan strukturellt kapital består av kapital som 
är bundet till kunder, databaser, varumärken och IT-system. Utmaningen är enligt Edvinsson 
att omvandla humankapitalet till strukturellt kapital genom att kunskapen och kompetensen 
hos personalen utmynnar i till exempel bättre kundkontakter eller ett starkare varumärke.6 
 
Att det intellektuella kapitalet är viktigt och en stor konkurrensfördel håller nog de flesta 
företagsledningar med om. De flesta tycker förmodligen även att det behövs ett nytt system 
för att redovisa detta kapital. Att det intellektuella kapitalet ändå prioriteras ganska lågt i de 
flesta företag kan enligt Tom Karp bero på flera olika anledningar.7 En anledning kan vara att 
förtroendet för intellektuellt kapital minskat efter IT-kraschen. IT-företagen som dök upp i 
slutet på nittiotalet hade nästan inga fysiska tillgångar utan marknadsvärdet på dessa företag 
baserades helt på det intellektuella kapitalet. Detta ledde till att många av dessa företag gick i 
konkurs när marknaden märkte att det intellektuella kapitalet var övervärderat och inte skulle 
bidra med de kassaflöden som marknaden förväntat sig.8 
 
Ett annat skäl skulle kunna vara svårigheten för ledningen att hantera det intellektuella 
kapitalet. Det blir svårare för ledningen att motivera satsningar på intellektuellt kapital om 
investeringarna inte kan mätas på ett förtjänstfullt sätt.9  
 
En tredje orsak kan vara risken att företagets investering i intellektuellt kapital går förlorad då 
företaget inte rent juridiskt äger rätten till denna investering. Detta skulle till exempel kunna 
vara personal som företaget investerat i genom utbildning. Om den anställde väljer att lämna 
företaget, försvinner samtidigt det humankapital som denna person bidrog med.10 
 
Enligt Tom Karp behöver det intellektuella kapitalet bli lättare att hantera genom att 
lagstadgare, revisorer och företagsledningar tillsammans löser de problem som idag finns med 
intellektuellt kapital. Dessa menar han främst är problemen med att mäta, redovisa och 
kontrollera det intellektuella kapitalet.11 
 

                                                 
4 Blomgren, Å och A. Kuikka. Företaget i kunskapsekonomin. Stockholm: Elanders Gotab AB, 1998. s. 10 
5 Born, Leontine och Eric Molleman. ”Empowerment in Organizations”. Journal of Empowerment in 

Organizations, January 1996, Volume 4, Issue  3, s. 30 - 33 
6 Edvinsson, Corporate Longitude, s. 24 
7 Karp, Tom. s. 20-27 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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Det intellektuella kapitalet har alltså blivit ett allt viktigare konkurrensmedel i dagens 
kunskapssamhälle. De utmaningar som detta innebär för företag har fångat vårt intresse och 
resulterat i följande forskningsfråga. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Hur arbetar kunskapsföretag respektive tillverkningsföretag med sitt intellektuella kapital? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur de studerade kunskapsföretagen 
respektive tillverkningsföretagen vårdar och utvecklar sitt intellektuella kapital, samt även se 
till de eventuella skillnader och likheter som finns mellan de olika företagen. 
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2. Teoretisk metod 
Syftet med detta avsnitt är att redogöra för de vetenskapliga tankegångar och medvetna val 

som satt sin prägel på studien.  
 
2.1 Ämnesval 
 
Vi ville hitta ett ämne som kunde vara intressant för både oss och våra läsare. Eftersom vi 
författare har ett stort intresse för redovisning och management föll valet på ett ämne som 
berör båda dessa delar av företagsekonomin.  
 
I ett tidigt skede av vår diskussion kring uppsatsämnen ställde vi oss frågan om vad som utgör 
det verkliga värdet på ett företag. Tankarna förde oss tillbaka till IT-bubblan i slutet av 90-
talet och den skillnad som fanns mellan marknadsvärdet och substansvärdet i IT-företagen. 
Intellektuellt kapital nämns ofta som det värde som utgjorde skillnaden och detta kapital stod i 
de flesta fall för det huvudsakliga värdet i dessa företag. Intellektuellt kapital som begrepp har 
också blivit mer och mer omtalat inom både forskning och näringsliv under senare år. Detta 
beror på att värdet i allt fler företag idag grundar sig på immateriella tillgångar istället för som 
tidigare de fysiska tillgångarna12. Vi började ställa oss frågan hur det ser ut idag, fem år efter 
IT-bubblans krasch. Varför har intellektuellt kapital blivit så aktuellt, vilken betydelse har det 
för företag idag och vad består egentligen intellektuellt kapital av?   
 
Detta lockade vårt intresse att vidare undersöka det intellektuella kapitalet och den aktualitet 
som begreppet fått bland forskare och företag. Konkurrensen har blivit allt hårdare på dagens 
marknader, vilket gör att företagen måste hitta nya vägar för att bättre utnyttja och visa upp 
sina resurser. Forskare inom ämnet försöker ta fram nya sätt att arbeta och mäta ett företags 
tillgångar, samtidigt som företagen experimenterar med de nya managementmetoder och 
redovisningsmetoder som utvecklats. 13 Med detta som bakgrund vill vi försöka få en djupare 
förståelse om vilka motiv företag har för att vårda och utveckla sitt intellektuella kapital. 
 
2.2 Förförståelse 
 
Under tiden vi lever och utvecklas samlar vi på oss kunskap och information om en rad olika 
ämnen. Det intresse vi har för olika ämnen styr också hur mycket vi lär oss och på vilket sätt 
vi lär oss. Vi är därför medvetna om att denna subjektiva kunskap kommer att påverka oss i 
uppsatsprocessen, vilket vi också anser vara ofrånkomligt. Vår sociala bakgrund, utbildning 
och de praktiska erfarenheter vi bär med oss är faktorer som speglar hur vi tänker och 
uppfattar olika saker. 14 Därför anser vi att det är viktigt för läsaren av denna uppsats att känna 
till vår bakgrund för att kunna bilda sig en uppfattning om hur våra val och åsikter formats.  
 
Vår sociala bakgrund är relativt likartad då vi växt upp i samma stad och område med 
liknande sociala förutsättningar. Detta gör att vi känner varandra bra och även delar många 
värderingar. Vi anser att detta kan vara en fördel då vi tänker på ett likartat sätt och strävar åt 
samma håll. Det kan dock även innebära en nackdel i den mening att vi kanske inte ser 
problemet i ett vidare perspektiv då våra åsikter kan bli för ensidiga.  

                                                 
12 Edvinsson, Leif och Joachim Camp. “Intelligent remuneration in the knowledge economy for growth of 
intellectual capital”. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 2005, Volume 9, Issue 2, s. 112-122 
13 Ibid. 
14 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 25 
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Vår teoretiska förförståelse inom ämnet har vi främst fått under vår utbildning på 
Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi studerar på civilekonomprogrammet med 
inriktning mot redovisning och har därför djupgående teoretiska kunskaper inom 
redovisningsområdet. Den kunskap som speciellt kan appliceras på detta uppsatsämne är 
studierna i hur immateriella tillgångar ska klassificeras och behandlas internt och externt. 
Managementområdet har vi inte studerat lika djupgående i vår utbildning, men vi anser oss 
ändå ha grundläggande kunskaper inom detta ämne då ett flertal av våra kurser har behandlat 
detta på ett eller annat sätt. Vår teoretiska förförståelse har underlättat i den mening att vi 
snabbt har kunnat sätta oss in i och förstå nya teorier. Dessa erfarenheter har även varit till 
hjälp när vi kritiskt granskat teorierna vi valt att använda i uppsatsen. Det som kan tänkas vara 
negativt är att vi kan ha förutfattade meningar inom de områden som berörs av vår 
förförståelse. Exempelvis kan valet av teorier, analys och slutsatser påverkas av den 
information som inhämtas under utbildningen, och då främst från föreläsningar och 
kurslitteratur15.  Att vi är medvetna om detta och hela tiden försökt inta en kritisk hållning tror 
vi har gjort detta mindre problematiskt. 
 
Att vi har spenderat ett antal år inom olika företag innan vi påbörjade vår akademiska 
utbildning tror vi även kan ha påverkat vår förförståelse. Vi har båda arbetserfarenheter från 
olika industri- och kunskapsorganisationer. Detta har vi kunnat dra nytta av då denna 
undersökning utgår från båda dessa organisationsperspektiv. Erfarenheterna har givit oss en 
inblick i samspelet mellan organisation och individ, bland annat på det sätt organisationen 
uppmärksammar individens behov och potential. Dessa infallsvinklar utgör även en central 
del av det intellektuella kapitalet. Vi har även varit hjälpta av våra tidigare arbetserfarenheter 
då det gäller att relatera teorier till verkligheten. Dessa erfarenheter representerar dock bara 
vår uppfattning av företagen vi arbetade i och går således inte att generalisera. Risken som vi 
ser med detta är att vår förförståelse från arbetslivet kan få ett för stort utrymme i studien, 
speciellt då det är relativt begränsade erfarenheter vi baserar våra åsikter på. Vi är alltså 
medvetna om detta men menar ändå att denna undersökning inte kan hållas helt fri från våra 
värderingar. Detta resonemang stämmer även väl överens med Maj-Britt Johansson-Lindfors 
beskrivning av en hermeneutisk kunskapssyn16. 
 
2.3 Kunskapssyn 
 
Synen på kunskap förklarar hur en forskare ser på verkligheten och på vilket sätt denna 
studeras17. Det är därför av stor vikt att vi förklarar för våra läsare hur vi uppfattar 
verkligheten för att de skall förstå bakgrunden till våra val och tolkningar. Vi anser oss 
tillhöra och följa en mer hermeneutisk kunskapssyn. Detta visar sig ibland annat i syftet med 
uppsatsen där vi har för avsikt att skapa förståelse för hur verkligheten ser ut, istället för att 
förklara den.  
 
Hermeneutiska forskare har som mål att förstå enskilda handlingar och företeelser som i 
kontext med andra kända förhållanden skapar en helhetsbild18. Positivismen förespråkar å 
andra sidan att helheten skall brytas ned i delar och studeras skilda från varandra19.  

                                                 
15 Bryman, Allen. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi, 2002, s. 37-38 
16 Johansson Lindfors, s. 45 
17 Ibid., s. 10 
18 Starrin, Bengt. Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur, 1994, s. 77 
19 Patel, Runa. Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 30  
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Som hermeneutiker är vår intention att studera de olika delarna av intellektuellt kapital i sitt 
sammanhang och inte var för sig. 
 
Hermeneutiker är generellt av den uppfattningen att förförståelsen har inverkan på 
forskningsprocessen20. Vi är eniga i att den förförståelse vi tidigare beskrivit oundvikligen 
kommer att påverka oss mer eller mindre under hela arbetets gång. Vi ser dock inte detta som 
något problem då vi är av uppfattningen att forskare inte kan hålla ett renodlat objektivt 
förhållningssätt gentemot tidigare erhållna kunskaper och erfarenheter. Detta nämner även 
Maj-Britt Johansson Lindfors som tillägger att en del hermeneutiker anser att ett helt objektivt 
förhållningssätt inte är önskvärt21. Hermeneutikerna diskuterar istället olika sätt att undvika 
spekulation och komma fram till intersubjektiva betydelser22. Denna studie speglas således av 
vår egen, men även av respondenternas subjektiva verklighetsuppfattning. Vi ser verkligheten 
subjektivt och försöker använda den kunskap och de erfarenheter vi bär med oss för att få en 
djupare förståelse för det problem vi ämnar studera. Den kunskap som uppnås i denna studie 
är enligt oss alltså ”sann” i den mening att den representerar både vår egen och våra 
respondenters verklighetsuppfattning.  
 
2.4 Perspektiv 
 
För att uppnå syftet med denna uppsats har vi valt att genomföra studien från ett 
företagsperspektiv. Detta val faller sig naturligt då syftet är att skapa förståelse för hur de 
studerade företagen vårdar och utvecklar sitt intellektuella kapital. Det hade visserligen varit 
intressant att studera företagens intellektuella kapital ur intressenternas synvinkel, exempelvis 
investerare, kunder och leverantörer. Att vi ändå valt ett företagsperspektiv beror på att vi 
främst vill förstå hur de studerade företagen internt arbetar med det intellektuella kapitalet. 
Intressenternas perspektiv är dock till viss del inkluderat i undersökningen, men är begränsat 
till hur företagen själva uppfattar de externa parternas intresse och behov av information 
gällande det intellektuella kapitalet. 
 
Vidare har vi valt att inom företagen endast använda oss av ledningens perspektiv i 
undersökningen. Tanken med detta är att ledningen kan ge en helhetsbild av hur deras 
organisation jobbar med det intellektuella kapitalets olika delar. Om vi hade inkluderat 
personalens perspektiv hade vi kunnat kontrollera hur ledningens synsätt överensstämmer 
med personalens verklighet. Vi är medvetna om att perspektiv från olika nivåer inom 
respektive företag hade kunnat ge oss en mer nyanserad bild. Utifrån problemformulering och 
syfte anser vi dock att de valda perspektiven ger oss den information vi behöver för att uppnå 
målet med studien.    
 
2.5 Angreppssätt 
 
Vi anser att syftet med denna studie bäst uppnås genom att ta hänsyn till befintlig teori. Den 
teoretiska basen menar vi ökar förståelsen för hur vi ska närma oss problemet och bidrar till 
att vi inte ”skjuter på sidan av målet”. Det vill säga att teorin hjälper oss att fokusera på det 
som är relevant inom ämnet. Att vi även kan koppla resultatet av hur de studerade företagen 
vårdar och utvecklar sitt intellektuella kapital tillbaka till vår teoretiska bas tror vi klargör och 
ökar förståelsen för oss och våra läsare.  

                                                 
20Johansson Lindfors, s. 79 
21 Ibid., s. 45 
22 Ibid., s. 45 
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Vi har inte heller för avsikt att generera några nya revolutionerande teorier. Målet är istället 
att studera hur befintliga teorier kan appliceras på företag idag. Vi vill helt enkelt undersöka 
hur de studerade företagen arbetar med det intellektuella kapitalet och hur detta 
överensstämmer med den teoretiska referensramen vi valt. Med detta vill vi dock inte påstå att 
undersökningen inte genererar något nytt, utan att målet mer ligger i att använda och utveckla 
redan existerande teori. 
 
Denna studie präglas alltså av ett deduktivt angreppssätt vilket vanligtvis förknippas med en 
kvantitativ undersökning.23 Utifrån ovanstående resonemang anser vi ändå att en kvalitativ 
undersökning tillsammans med ett deduktivt angreppssätt är att föredra. 
 
2.6 Undersökningsmetod 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i denna uppsats. Vi tycker att intervjuer 
passar vår undersökning bäst, då ambitionen är att skapa en djupare förståelse för de enskilda 
respondenternas verklighet, istället för att generalisera resultatet till andra företag och 
branscher. Som hermeneutiker menar vi att generaliserbarhet inte är det mest relevanta när det 
handlar om att skapa förståelse för den subjektiva verkligheten24.  
 
En kvalitativ metod med ett fåtal respondenter ger i vårt fall en större kunskap om de 
studerade företagens situation. Vi kommer även närmare den verklighet vi valt att studera då 
vi genom intervjuerna är närvarande som aktörer. Ett exempel på detta är möjligheten att 
undvika missförstånd genom att vi och respondenterna kan förklara och diskutera de 
otydligheter som kan framkomma under intervjun25.  
 
Vi är medvetna om att valet av en kvalitativ metod kan diskuteras. Vi hade även kunnat välja 
en kvantitativ metod där vi fått fler respondenter och på så sätt haft möjlighet att både förklara 
och generalisera resultatet. Vi är dock av uppfattningen att en kvalitativ metod är den mest 
lämpliga undersökningsmetoden för denna studie. Detta grundar vi främst på att syftet med 
uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för hur verkligheten ser ut i de studerade 
företagen. 
 
2.7 Teoriinsamling 
 
Vid insamling av data till problembakgrund och teori har vi använt oss av de sökmotorer och 
databaser som går att nå genom Umeå stadsbibliotek och Umeå universitets bibliotek. De 
mest använda sökvägarna har varit sökmotorn Album för böcker och databaserna Emarald 
och Business Source Premier för artiklar. Vi har även hittat intressant information genom att 
studera böcker och artiklars referenser. 
 
De sökord vi använt överensstämmer i stort sett med de rubriker som ingår i teorin. De 
vanligaste har dock varit intellectual capital, human capital, structural capital och human 
resource management.  
 

                                                 
23 Bryman, Allen. s. 22 
24 Johansson Lindfors, s. 59 
25 Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport. Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 72-73 
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2.8 Teorival 
 
När vi började läsa in oss på ämnet intellektuellt kapital fann vi att det teoretiska området var 
relativt smalt. De flesta teorier är inte skrivna i direkt anknytning till det intellektuella 
kapitalet, men tillsammans visar de hur det intellektuella kapitalet bör vårdas och utvecklas. 
Endast ett fåtal teoretiker har behandlat ämnet som helhet på ett mer djupgående plan, då 
främst Leif Edvinsson på Skandia. Det har därför fallit sig naturligt att vi genomgående 
använt oss av hans definitioner under studien. Edvinsson delar upp det intellektuella kapitalet 
i två huvudkategorier: humankapital och strukturkapital. Under dessa kategorier döljer sig en 
omfattande mängd teorier som behandlar frågor kring personal, kunder och 
informationshantering etc. Eftersom intellektuellt kapital bygger på synen att personalen är en 
resurs, har vi valt att utgå från ett Human Resource Management-perspektiv när vi sökt teorier 
kring humankapitalet. Utifrån Edvinssons definition av humankapital har vi valt ut de teorier 
som vi tycker bäst beskriver hur ett företag kan ta till vara på den resurs personalen utgör, i 
form av kunskap, kompetens och kreativitet. 
 
När vi valt teorier som behandlar strukturkapitalet har vi även där utgått från Edvinssons 
definition. Många teorier härstammar från artiklar som tar upp möjligheter och problem med 
informationshantering, varumärkesfrågor och kundfrågor. De valda teorierna anser vi på ett 
bra sätt beskriver hur företag kan öka strukturkapitalet.   
 
För att uppnå vårt syfte med denna studie har vi genomgående valt teorier som praktiskt 
beskriver hur företag skall arbeta med det intellektuella kapitalet. Teorimodellen vi utformat 
utgår från Edvinssons definitioner blandat med egna tolkningar av vad vi anser vara teorier 
som stöder hans resonemang. Målet med teorimodellen är att den på ett överskådligt sätt skall 
ge läsaren en helhetsbild av vad vi anser vara de viktigaste beståndsdelarna då det gäller att 
vårda och utveckla det intellektuella kapitalet.  
 
2.9 Källkritik 
 
Vid valet av de sekundära källorna har vi tagit ställning till följande förhållanden: ursprung, 
empirisk grund och aktualitet.26  
 
2.9.1 Ursprung 
 

När vi sökt lämpliga teorier har vi försökt använda oss av ursprungskällan men har i vissa fall 
varit tvungna att acceptera andrahandsinformation. Detta tycker vi inte är något stort problem 
då den teoretiska referensramen till stor del bygger på vetenskapliga artiklar som kritiskt 
granskats före publicering. Några av de böcker vi använt har förvisso inte kritiskt granskats 
före publicering men vi anser ändå att de är relevanta i denna studie. Anledningen till detta är 
att böckerna vi använt i de flesta fall är skrivna av de mest inflytelserika forskarna inom 
området och ofta refereras i de vetenskapliga artiklarna. Detta visar att teorierna är allmänt 
vedertagna och har hög trovärdighet. 
 
2.9.2 Empirisk grund 
 

Att några av de källor vi använt baserat sina resonemang på andras erfarenheter och således 
inte svarat för den empiriska grunden, kan ses som ett problem. Vi menar ändå att de källor vi 

                                                 
26 Johansson Lindfors, s. 88-89 
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använt kan anses vara tillförlitliga. Som vi tidigare beskrivit grundar vi detta på att de 
vetenskapliga artiklarna blivit kritiskt granskade, men även på att vi själva sållat bort de källor 
vi bedömt inte varit tillräckligt pålitliga. 
 
2.9.3 Aktualitet 
 

Vi har försökt använda så aktuell och relevant information som möjligt i denna studie. För att 
uppnå detta har vi fått välja bort information som kanske varit relevant men inte aktuell och 
vice versa. De flesta källorna är dock relativt aktuella och är daterade från senare delen av 
1990-talet och framåt. De teorier som är äldre har vi ändå ansett vara relevanta då dagens 
forskning till stor del bygger på dessa klassiska verk. Något som visar på detta är att de flesta 
böcker och artiklar från senare tid refererar till de forskare som var pionjärer på området. De 
gamla kunskaperna är alltså fortfarande värdefulla och fyller sin funktion i dagens forskning. 
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3. Intellektuellt kapital i litteraturen 
I detta avsnitt behandlar och diskuterar vi de teorier som ligger till grund för vår studie. 

Inledningsvis presenterar vi det intellektuella kapitalet och dess grunder, för att vidare 

fördjupa oss inom de områden som utgör det intellektuella kapitalet. De huvudsakliga 

delarna i detta avsnitt handlar om hur företag kan arbeta med humankapitalet och 

strukturkapitalet för att maximalt utnyttja de intellektuella resurserna. 

 

3.1 Intellektuellt kapital 
 
3.1.1 Introduktion  
 
De materiella tillgångarna har länge betraktats som den viktigaste resursen i ett företag. Under 
första hälften av 1900-talet var det dessa tillgångar som avgjorde om ett företag var 
konkurrenskraftigt eller inte. Det var tiden då ett företags värde bestämdes utifrån värdet på 
dess fysiska kapital, såsom maskiner, fabriker och monetära medel. Från och med mitten av 
1900-talet har dock samhällsutvecklingen bidragit till att synen på vad som skapar värde i ett 
företag förändrats och en ny form av kapital har kommit att spela en allt större roll: det 
intellektuella kapitalet.27 Utifrån de nya förutsättningarna har en ny ekonomi växt fram där 
fokus inte längre ligger på vad man gör, utan hur man gör det. Vi har tagit steget in i en 
kunskapsekonomi där kunskap blivit den viktigaste tillgången för dagens företag.28  
 
Hur har då samhällsutvecklingen bidragit till att intellektuellt kapital blivit så 
uppmärksammat? 
 
Under slutet av 1900-talet startade ett paradigmskifte med betydande globala förändringar. De 
utlösande faktorerna bestod främst av informationsteknologin och den ökade 
globaliseringen.29 Globaliseringen och avregleringen av flera viktiga marknader har skapat 
nya konkurrensregler och konstellationer av företag. Det har också medfört att nationalstater 
minskat i betydelse och ekonomiska regioner blivit allt mer betydelsefulla. Genom 
handelsavtal bildar dessa regioner en global marknad.30 Detta har skapat möjligheter för 
företag i form av en större marknad, men även ett hot då antalet konkurrenter blir fler. 
 
Informationsteknologin och användandet av nätverk har revolutionerat företagens hantering 
av information, då informationskällorna numera är näst intill obegränsade. Den nya 
teknologin har medfört att de organisatoriska och politiska barriärer som funnits, brutits ned 
och öppnat upp nya möjligheter för företagen att skapa värde.31 I kunskapsekonomin finns 
information lättillgängligt för alla som har en dator och Internet. Genom elektroniska nätverk 
sprids kunskap och information blixtsnabbt, vilket gör att man hela tiden kan hålla sig 
uppdaterad. Informationsteknologin gör det idag möjligt för företag att skapa värde genom 
spridningen av kunskap.32    
 

                                                 
27 Karp, Tom. s. 20-27 
28 Kahm, Steve. “Is Your Company Undervalued?”. Licensing Journal, May 2001, Volume 27, Issue 5, s. 8 
29 Karp, Tom. s. 20-27 
30 Blomgren, Kuikka, s. 20 
31 Ibid., s. 31f 
32 Karp, Tom. s. 20-27 



INTELLEKTUELLT KAPITAL I LITTERATUREN 
 

 - 11 - 

Dessa förändringar pågår ännu idag och ingen kan nog säkert säga var vi kommer att vara om 
tio år. Att denna utveckling kommer att påverka företagens sätt att arbeta under en lång tid 
framöver står dock klart.  
 
Att dessa förändringar kommer att påverka företagens sätt att arbeta anser även Edvinsson. 
Han menar att företag hela tiden måste sträva efter att vara den intelligentaste organisationen 
med den mest effektiva verksamheten. För att uppnå och bibehålla konkurrenskraft, krävs det 
att företagen tar till vara på kompetensen, kunskapen och övriga intellektuella kapitalresurser i 
organisationen.33  
 
Att dessa intellektuella resurser blivit en allt viktigare tillgång visar inte minst de mätningar 
som gjorts av substansen i ett företags marknadsvärde. Enligt Edvinsson består 
marknadsvärdet av två delar – finansiellt kapital och intellektuellt kapital.34 På 80-talet bestod 
den relativa betydelsen av tillgångar i den genomsnittliga företagsverksamheten av 70 % 
finansiellt kapital och 30 % intellektuellt kapital. I mitten av 90-talet hade situationen vänt 
och andelen intellektuellt kapital var nu 70 % medan det finansiella kapitalet utgjorde 30 %. 
Nyligare mätningar som gjorts har visat att hela 95 % av det totala värdet av tillgångar utgörs 
av intellektuellt kapital och bara 5 % av det finansiella kapitalet.35 
 

MARKNA DSVÄ RDE

FINA NSIELLT KAPITA L INTELLEKTUELLT KAPITA L

 
Figur 3.1: Marknadsvärdets beståndsdelar

36
 

  
Ur detta resonemang mynnar svaret på frågan om varför intellektuellt kapital blivit ett så pass 
viktigt begrepp i dagens kunskapsekonomi.  
 
3.1.2 Definitioner  
 
Det finns ännu ingen klar allmän beskrivning på vad intellektuellt kapital är, då det teoretiska 
området ännu befinner sig i mognadsfasen.37 Edvinsson beskriver det intellektuella kapitalet 
som det samlade värdet av kunskaper i en organisation vilket bidrar till ett framtida 
värdeskapande.38 Intellektuellt kapital är immateriellt, något man inte kan ta på, men som 
tillsammans med materiellt kapital skapar ett värde.39 Thomas A Stewart menar helt enkelt att 
intellektuellt kapital är förpackad användbar kunskap.40 
 
Då många forskare genom åren behandlat ämnet, finns det en rad olika definitioner av 
intellektuellt kapital. Vi har dock valt att genomgående använda oss av Edvinssons 

                                                 
33 Edvinsson, L. Corporate Longitude. s. 123 
34 Grafström, Gottfrid och Leif Edvinsson. Välkommna till värdeevolutionen!: en inspirationsskrift om 

intellektuellt kapital. Stockholm: Försäkrings AB Skandia, 1998, s. 25 f. 
35 Elliot, Barry och Jamie Elliot. Financial Accounting and Reporting. Harlow: FT Prentice Hall, 2005, s. 471 
36 Grafström, Gottfrid och Leif Edvinsson. s. 25 f. 
37 Karp, Tom. s. 20-27 
38 Grafström, Gottfrid och Leif Edvinsson. s. 25 
39 Edvinsson, L. Corporate Longitude. s. 24 
40 Stewart, A, Thomas. Intellektuellt kapital. Stockholm: Nerenius & Santérus, 1999, s. 99 
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definitioner eftersom de bäst sammanfaller med vår egen uppfattning av det intellektuella 
kapitalet. Många anser även att Edvinsson är en av de främsta forskarna inom området41. 
 
Edvinsson definierar intellektuellt kapital som kombinationen av humankapital och 
strukturkapital. Humankapital är kompetensen, kunskapen, kreativiteten och potentialen i en 
organisation. Strukturkapital är resurser bundna till organisationen i form av kundrelationer, 
databaser, processer, patent, teknologi och IT-system. Målet för organisationer är att 
omvandla sitt humankapital till strukturkapital.42  

INTELLEKTUELLT KAPITAL

HUMANKAPITAL STRUKTURKAPITAL

 
Figur 3.2: Intellektuellt kapital utifrån Edvinssons definition

43
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Bontis, Nick och Danny Nikitopoulos. ”Thought leadership on intellectual capital”. Journal of Intellectual 

Capital, September 2001, Volume 2, Issue 3, s. 183-191 
42 Edvinsson, L. Corporate Longitude. s. 25 
43 Ibid. 
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3.2 Humankapital 
 
Med detta avsnitt avser vi behandla det som enligt oss utgör de viktigaste beståndsdelarna av 

humankapitalet. Vi har valt att utgå från ett Human Resource Management – perspektiv då 

detta sammanfaller väl med hur vi anser att företag på bästa sätt bör hantera den mänskliga 

resursen.   

 
3.2.1 Introduktion humankapital 
 
Förhållandet mellan individen och organisationen blir allt viktigare för företagen i dagens 
kunskapsekonomi. Många forskare menar även att personalen genom sin kompetens och 
erfarenhet är den viktigaste resursen i företaget. Företagen måste motivera och erbjuda 
utvecklingsmöjligheter för att behålla och utveckla det humankapital som personalen besitter. 
De mest framgångsrika företagen kommer troligtvis att vara de som är bäst på att ta tillvara 
och förvalta den potential som organisationen har i form av personalens kunskap, kompetens 
och kreativitet.44  
 
Edvinsson definierar ett företags humankapital som just kompetensen, kunskapen, 
kreativiteten och potentialen i en organisation.45 Värdet på humankapitalet är dock inte bara 
summan av dessa egenskaper. Det är också förmågan att förändra sig i dagens 
konkurrensutsatta situation. Personal och chefer måste hela tiden förbättra sina kunskaper 
samtidigt som nya kunskaper tillförs. Den tillgång som finns lagrad i organisationen i form av 
exempelvis erfarenheter, måste tillsammans med den nya kunskapen komma organisationen 
till del, för att humankapitalet ska utnyttjas maximalt.46 
 
Human Resource Management (HRM) bidrar med många teorier som fokuserar på hur 
organisationer på ett bättre sätt kan ta tillvara på den mänskliga resursen, det vill säga 
humankapitalet. Dessa teorier lägger upp strategier för hur bland annat de anställdas 
entusiasm, kreativitet, kompetens och moral kan stärkas genom olika organisatoriska åtgärder. 
 
3.2.2 Human resource management 
 
Rent praktiskt kan HRM sägas vara de allmänna aktiviteter som en organisation kan ta till för 
att den mänskliga resursen ska utnyttjas på bästa sätt och i slutändan gynna både 
organisationen och individen. HRM kan också ses som det specifika tillvägagångssätt som 
används vid införandet av dessa aktiviteter.47  
 
HRM fokuserar på förhållandet mellan individ och organisation. Människor och 
organisationer har behov av varandra. Människor behöver lön, karriär och 
utvecklingsmöjligheter medan organisationen behöver kreativa medarbetare med hög 
kompetens. Om passformen är bra får individen ett meningsfullt och tillfredställande arbete 
medan organisationen får den kunskap och kreativitet som krävs för att bli framgångsrikt.48 
 

                                                 
44 Blomgren, Kuikka, s. 93 
45 Edvinsson, L. Corporate Longitude. s. 24 
46 Edvinsson, Leif och Michael S. Malone. Intellectual Capital: the proven way to establish your company’s real 

value by measuring its hidden brainpower. London: Piatkus, 1998, s. 34 
47 Torrington, D., Hall, L., Tayler, S. Human Resource Management. 6: e rev. uppl. New York: FT Prentice Hall, 
2005, s. 6-14 
48Bolman, Deal. s. 125-127 
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I praktiken är det dock inte alltid lika enkelt som teorin ofta förespråkar. Organisationer och 
individer skiljer sig åt och vad som är rätt passform varierar därför mellan olika företag och 
branscher. En studie sammanställd av Stephen Gibb visar på att HRM fungerar bra i 
praktiken, men att vissa arbetsmetoder inom HRM inte alltid ger önskat resultat. I studien 
framkom att de aktiviteter som kan kopplas till HRM inte alltid fick den uppskattning hos 
personalen som ledningen förväntat sig.49  
 
Trots de svårigheter som finns med anpassningen mellan individ och organisation menar vi att 
företagen måste försöka vårda relationen till personalen för att utveckla sitt humankapital. 
HRM är enligt oss det förhållningssätt som bäst tar till vara på och utvecklar de delar som 
humankapitalet är uppbyggt av. Detta förhållningssätt bör genomsyra hela verksamheten och 
kan röra allt från hur organisationen ser på ledarskap, belöningar och utbildning till hur själva 
organisationsstrukturen är uppbyggd. Nedan kommer vi att presentera sex delar som 
tillsammans och var för sig kan stärka ett företags humankapital.  
 
3.2.3 Organisationsstruktur 
 
Organisationsstrukturen kan sägas vara det sätt som arbetsuppgifter fördelas och koordineras 
på olika enheter och roller. Arbetsfördelningen kan vara vertikal, horisontell eller en 
blandning av dessa två ytterligheter.50  
 
Enligt Mintzberg finns det fem grundformer av en organisation, vilka är: den enkla strukturen, 
maskinbyråkratin, den professionella byråkratin, divisionsorganisationen och adhocratin51. 
Lite förenklat kan den enkla strukturen och maskinbyråkratin sägas ha en mer vertikal 
struktur med mer centraliserat beslutsfattande än de tre övriga organisationsformerna. I 
maskinbyråkratin dominerar planer, regler och rutiner medan det i den enkla strukturen är den 
verkställande direktören som är centralgestalt gällande beslutsfattande och kontroll av 
verksamheten52.  
 
Den professionella byråkratin, den divisionaliserade organisationsstrukturen och adhocratin är 
mer decentraliserade. Den professionella byråkratin domineras av professionell personal med 
specialistkunskaper som inom vissa ramar är självstyrande i förhållande till ledningen. En 
divisionaliserad organisationsstruktur är uppdelad i självständiga marknadsbaserade enheter, 
som främst styrs genom prestationskontrollerande system. Adhocratin delar upp personalen i 
olika arbetslag där arbetslagets medlemmar bidrar med specialistkompetens för att komma 
fram till kreativa lösningar inom de olika projekten. Anpassning mellan gruppmedlemmarna 
genom informell kommunikation är den viktigaste samordningsmekanismen.53  
 
I en artikel av Ian Roffe finns en enklare beskrivning av hur en organisation kan vara 
uppbyggd. Han delar in organisationer i två typer: mekanisk och organisk. Den mekaniska 
organisationsstrukturen är hierarkisk och passar bra för relativt stabila förhållanden. Kunskap 
och kontroll i organisationen ligger hos ledningen medan personalen blir tilldelad specifika 
arbetsuppgifter. Den organiska strukturen passar bättre för instabila förhållanden där 
                                                 
49 Gibb, Stephen. “The state of human resource management: evidence from employees’ views of HRM systems 
and staff”. Journal of Employee Relations, 2001, Volume 23, Issue 4/5, s. 318 
50 Alvesson, Mats. Ledning av kunskapsföretag: en studie av ett datakonsultföretag. Stockholm: Norstedts 
Juridik, 2000, s. 72 
51 Mintzberg, Henry. The Structuring of Organiztions: a synthesis of the research. Englewood Cliffs, 
N.J.: Prentice-Hall, 1979, s. 307f 
52Ibid., s. 307f 
53 Ibid., s. 355f 
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problemlösning är en viktig del av verksamheten. Interaktion och kommunikation 
förekommer mellan alla nivåer inom organisationen och tyngdpunkten ligger på att ge 
personalen ökat ansvar. Den organiska strukturen bidrar till att personalen blir mer lojal 
samtidigt som de känner sig mer motiverade att jobba mot de organisationsspecifika målen.54 
 
Martins och Terblanche menar att strukturer som uppmuntrar flexibilitet, frihet och samarbete 
kommer att få en mer kreativ personal. Attribut som kontroll, ordning, förutsägbarhet och 
stabilitet vilket vanligtvis associeras med en hierarkisk struktur är hämmande för 
kreativiteten.55  
 
När företag vill få ut mer av humankapitalet i form av kunskaper, kompetens och kreativitet 
verkar en mer decentraliserad struktur vara att föredra. En struktur som stimulerar till 
kommunikation och medbestämmande ökar personalens känsla av delaktighet. När personalen 
känner att just deras kunskap är en viktig del av verksamhetens resultat kommer de också att 
vara mer villiga att dela med sig av den. De fördelar som den decentraliserade strukturen 
medför är dock beroende av att även organisationskulturen uppmuntrar till delaktighet och 
kreativitet. 
 
3.2.4 Organisationskultur 
 
Enligt Martins och Terblanche kan organisationskulturen sägas vara de normer och 
värderingar som delas av personalen inom en organisation. De gemensamma antagandena 
kvarhålls genom en kontinuerlig process av mänsklig interaktion. Rutiner, normer, 
värderingar och informella regler bildar tillsammans den organisationskultur som ska ligga till 
grund för framtida värdeskapande.56  
 
Organisationskulturen påverkar i vilken utsträckning personalen vågar ta egna initiativ. Om 
kulturen inom organisationen bygger på en viss frihet där de anställda inom vissa ramar själva 
får jobba mot de uppsatta målen, kommer deras kreativitet att stimuleras. Även det sätt på 
vilket misslyckanden hanteras påverkar föreställningen om vad som är ett accepterat 
beteende. Tolerans av misstag är väldigt viktigt när en organisationskultur som premierar 
kreativitet ska byggas upp. En framgångsrik organisation ska belöna framgång och 
uppmärksamma misslyckanden för att på så sätt förhindra att de upprepas.57  
 
Daulatram framhåller vikten av att vårda relationen till de anställda. Det blir allt svårare för 
ledningen att behålla en lojal och motiverad personal. Den mentalitet som låg till grund för 
livslånga anställningar inom samma organisation har lösts upp. Idag är det vanligare att 
personal lämnar organisationer för att söka en bättre tillvaro med nya utmaningar i andra 
organisationer. Forskning har visat att personal som är tillfreds med tillvaron i organisationen 
generellt sett har mindre frånvaro. De är även i mindre utsträckning benägna att lämna 
organisationen och kommer att rätta sig efter den gängse organisationskulturen.58  
 

                                                 
54 Roffe, Ian. “Innovation and creativity in organisations: a review of the implications for training and 
development”. Journal of European Industrial Training, June 1999, Volume 23, Issue 4/5, s. 224-241  
55 Martins, E. C. och F. Terblanche. “Building organisational culture that stimulates creativity and innovation”. 
European Journal of Innovation Management, March 2003, Volume 6, Issue 1, s. 64-74 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Daulatram B. Lund. “Organizational culture and job satisfaction”. Journal of Business & Industrial Marketing, 

June 2003, Volume 18, Issue 3, s. 219-236 
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Edvinsson menar att ansvarstagande kommer först när personalen känner att 
organisationskulturen uppmuntrar nya idéer. Det är även viktigt att det finns ett direkt 
samband mellan individens egen insats, framgången för organisationen och den belöning som 
följer av ett ökat ansvar. Det ökade ansvaret leder till högre kreativitet vilket i sin tur leder till 
att personalens kompetens tas tillvara på ett bättre sätt. 59  
 
Det som framgår tydligt i de olika teoretikernas resonemang ovan är vikten av att skapa en 
kreativ och öppen organisationskultur där personalen trivs, känner sig motiverad men 
framförallt vågar och tillåts fatta egna beslut. För att uppnå dessa egenskaper är det viktigt att 
det finns en strategi som är väl förankrad i hela organisationen och då inte minst hos 
ledningen. Ledningen måste visa att de har tilltro till personalens förmåga att fatta 
genomtänkta och korrekta beslut genom att släppa ifrån sig en del av beslutsfattandet för att 
på så sätt skapa en mer självständigt arbetande personal. 
 
3.2.5 Ledarskap 
 
Ledarskap kan definieras som en process där syftet är att uppnå gemensamma mål genom 
påverkandet av andra. Ledarskap kan också sägas vara en process där ledare och anhängare 
aktivt påverkar varandra i en speciell situation eller miljö.60 
 
En ledare måste hela tiden överväga vad som är rationellt respektive emotionellt rätt beslut i 
olika situationer61. Det vill säga konflikten som kan uppstå i situationer då ledaren måste fatta 
beslut utifrån vad som är bäst för organisationen, istället för att se till den enskilda individens 
behov.  Ledarens beslut utgår oftast från dennes karaktäristiska egenskaper. Dessa egenskaper 
är viktiga när det kommer till att motivera personalen och i slutändan uppnå de uppställda 
målen. 
 
Enligt Maslow motiveras människor av fem grundläggande behov. Dessa är fysiologiska 
behov, trygghet, tillhörighet, självkänsla och självförverkligande. När behoven på första nivån 
är tillfredställda kommer människan vilja förverkliga behoven på nästa nivå. Det är alltså först 
när de grundläggande behoven föda, trygghet och tillhörighet är uppfyllda som människans 
behov av självkänsla och viljan att utveckla sig kommer fram. 62 Det kan alltså vara viktigt för 
en ledare att veta vilka behov personalen har eftersom individer värderar olika saker och har 
olika drivkrafter.63  
 
Ledarens förväntningar kan också påverka individernas motivation. En teori som behandlar 
detta är teori X och teori Y som utgår från Maslows teori om behov. Douglas McGregor som 
var grundare av teorin argumenterade för att chefers antaganden om personalen har en tendens 
att bli självuppfyllande profetior. Teori X är antaganden om att personalen är passiva, lata, 
utan ambitioner, motståndare till förändring och att de föredrar att bli styrda genom order från 
cheferna. McGregor ansåg att de flesta ledare tillämpade antingen hårda eller mjuka versioner 
av teori X. Den hårda versionen använder sig av tvång, hård kontroll och bestraffningar 
medan man i den mjuka försöker undvika konflikter och uppfylla allas behov. Båda 
versionerna blir enligt teorin självuppfyllande. Om man behandlar människor som lata och i 
behov av ledning kommer de också att bli lata med behov av ledning. I teori Y är ledningens 

                                                 
59 Edvinsson, L. Corporate Longitude. s. 182f 
60 Hughes, R., Ginnett, R., Curphy, G. Leadership, 3: e rev. uppl., Boston: McGraw-Hill, 1999, s. 21f 
61 Ibid., s. 387f 
62 Ibid., s. 395 - 396 
63 Torrington, Hall och Tayler, s. 313 
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viktigaste uppgift att se till att förutsättningarna finns för att personalen ska kunna uppfylla 
sina behov genom att sikta in sig på de belöningar organisationen kan ge. Principer som 
egenkontroll och medansvar är centrala inom teori Y vilket kan uppnås om organisationens 
mål överensstämmer med de anställdas intressen.64 
 
Inom Human resource management är även förtroende en viktig del av ledarskapet. Ledaren 
måste lita på sin personal och visa detta genom att överlåta ansvar till de anställda. Även 
egenskaper som delaktighet och förmågan att lyssna till de anställda är viktigt. Ledare ska 
vara den drivkraft som bidrar till att personalen utvecklas och blir mer självständiga.65 När 
individerna i organisationen arbetar mer självständigt och vågar ta egna initiativ kommer 
deras kunskap och kompetens att resultera i en mer flexibel och kreativ organisation.66  
 
Den genomgående viktigaste aspekten som berörs i teorierna om ledarskap är förmågan att 
kunna se till individens behov och skapa förutsättningar för personlig utveckling. Detta kan 
uppnås genom exempelvis större individuellt ansvar. En del anställda kan dock ha svårt för att 
själva ta ett större ansvar eftersom de inte känner sig bekväma i rollen som beslutsfattare. Det 
kan även vara svårt för ledningen att släppa ifrån sig ansvar till personalen då detta samtidigt 
innebär att de tappar en del av makten. Ett bra sätt att få en mer självgående personal utan att 
delegera ut för mycket ansvar på enskilda individer, kan vara att dela upp personalen i olika 
arbetslag. Arbetslaget har egna mål och fattar de flesta besluten själva. Medlemmarna i 
arbetslaget kan då känna tryggheten av att jobba tillsammans samtidigt som de hamnar 
närmare besluten och i större utsträckning kan vara med och påverka. 
 
3.2.6 Arbetslag 
 
Organisationsstrukturen byggs idag allt mer upp kring arbetslag och ses av många som ett sätt 
att bättre ta tillvara på den kompetens som finns inom organisationen. En stor satsning på 
arbetslag kan ofta likställas med en plattare organisation som minskar skillnader i status bland 
de anställda. Dessutom blir organisationen mer självgående då personalen tar fler egna 
initiativ.67 Enligt Martins och Terblanche är arbetslag inte bara en sammansatt grupp av 
individer. Meningen med ett arbetslag är att det ska minska konkurrensen bland de anställda, 
för att istället främja samarbete och utbyte av kunskap. Medlemmarna i arbetslaget måste lita 
på och respektera varandra. De måste förstå att alla fungerar olika och har olika perspektiv, 
lösa problem genom att kommunicera och vara öppna för nya idéer. Detta ska i slutändan leda 
till att individerna tar ansvar för arbetslagets resultat istället för att framhäva den egna 
prestationen. 68 
 
Ledaren i dessa arbetslag kan vara tillsatt, växa fram eller variera beroende på den uppgift 
som skall utföras. Ordet coach är dock oftast benämningen som används för de arbetslag där 
ledarrollen är statisk. Arbetslagens roll i organisationen påverkar även chefernas betydelse i 
verksamheten. Då arbetslagen tar ansvar för de beslut som tas inom gruppen, förändras 
chefernas roll från beslutsfattare till rådgivare och coach. Chefen skall som utomstående 
kunna hjälpa arbetslaget att lösa de problem som kan finnas inom gruppen.69  
 

                                                 
64 Torrington, Hall och Tayler, s.  303-312 
65 Bolman och Deal, s. 350-351 
66 Roffe, Ian., s. 224-241   
67Torrington, Hall och Tayler, s. 279 
68 Martins och Terblanche, s. 64-74 
69 Torrington, Hall och Tayler, s. 284 - 285 
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Fördelarna med arbetslag är att det stärker de anställdas känsla av inflytande och kontroll, 
vilket i sin tur leder till en mer hängiven och kreativ personal med en högre potential.70  
 
Nackdelen kan dock vara svårigheten att återgå till det mer traditionella hierarkiska systemet 
om det skulle behövas. Detta då personalen fått uppleva fördelarna med den större frihet som 
ett arbetslag kan erbjuda.71 Enligt Brooks finns det även en risk för att individerna prioriterar 
det egna arbetslaget före organisationen i sin helhet. Detta kan skada organisationen eftersom 
vad som är bäst för arbetslaget inte alltid sammanfaller med vad som är bäst för 
organisationen.72 
 
Att anpassa sig till det större ansvar som deltagandet i ett arbetslag ofta medför, kan även det 
orsaka problem. Detta då individer som i hela sin karriär blivit delegerade arbetsuppgifter nu 
för första gången ska vara med och fatta egna beslut. Anpassningen till det nya systemet kan 
därför ta lite tid. För att anpassningen ska bli enklare är det viktigt att arbetslaget är väl 
utformat med de kunskaper, kompetenser och tekniska färdigheter som kan behövas för att 
utföra den arbetsuppgift gruppen tillsammans ska genomföra.73 
 
Att använda sig av arbetslag kan leda till en mer effektiv och kreativ organisation. 
Utmaningen ligger i att utforma och anpassa arbetslaget efter organisationen och individernas 
behov. Dessa behov kan variera, men individernas känsla av inflytande och kontroll nämns 
ofta som centralt. En annan viktig del är att organisationen på något sätt uppmuntrar såväl 
arbetslaget som de individuella prestationerna. Detta kan uppnås genom att koppla 
arbetslagets resultat till någon form av belöning. 
 
3.2.7 Belöningssystem 
 
Belöningssystem ses som en viktig metod för att motivera personalen och i slutändan 
förbättra organisationens resultat. Det finns flera olika sätt att utforma ett belöningssystem. 
Några av de vanligare belöningssystemen är resultatbaserade, prestationsbaserade, 
kunskapsbaserade och vinstbaserade.74 
 
Det resultatbaserade systemet är fortfarande vanligt inom tillverkningsföretag trots att det till 
stora delar överensstämmer med Frederick Taylors syn på hur en organisation ska styras. 
Belöningen fastställs utifrån exempelvis antalet producerade enheter eller den tid det tar att 
producera dessa enheter. Nackdelar finns dock med detta belöningssystem. Kvalitén kan bli 
lidande eftersom systemet belönar kvantitet istället för kvalitet. Även risken för stress och 
arbetsskador ökar eftersom systemet i sig utgör en kontrollfunktion för hur bra den anställde 
presterar. Verksamheten består ofta av specialiserade arbetsmoment som lämnar lite utrymme 
för flexibilitet och initiativtagande.75 
 
Born och Molleman diskuterar lösningar på hur arbetssituationen kan förbättras genom ett 
mer kunskapsbaserat belöningssystem. Om belöningssystemet inriktar sig på att belöna 
arbetare som innehar kunskaper som kan användas inom många olika delar av verksamheten, 

                                                 
70 Torrington, Hall och Tayler, s. 286  
71 Ibid., s. 287f 
72 Brooks, Gordon. “Knowledge-based structures and organisational commitment”. Management Decision, 

August 2002, Volume 40, Issue 6, s. 566-573 
73 Torrington, Hall och Tayler, s.. 286 
74 Ibid., s. 631f 
75 Torrington, Hall och Tayler, s. 635-639 
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gynnar det både organisationen och personalen. Organisationen får en buffert av kapacitet då 
anställda i större utsträckning kan sättas in där de behövs istället för att vara låsta till en 
specifik arbetsuppgift. Personalen får även en bättre insikt av hur de olika arbetsmomenten 
hör ihop, vilket kan leda till att kommunikationen mellan de olika enheterna i verksamheten 
förbättras. Fel och brister i till exempel produktionen av en vara kan upptäckas tidigt och på 
så sätt bespara företaget både tid och pengar. Arbetssituationen för personalen kommer även 
den att förbättras då de i mindre utsträckning behöver utföra ensidiga arbetsuppgifter. Även 
motivationen kommer att öka då belöningen kopplas samman med kunskap och kompetens 
istället för hur många enheter de producerar.76 
 
Prestationsbaserade systemet innehåller belöningar som är kopplade till en bedömning av 
den anställdes prestation under en viss tidsperiod. Tanken är att belöningarna ska delas ut på 
ett rättvist sätt efter den individuella prestationsnivån, samtidigt som det ska medverka till att 
hela organisationens prestationsnivå ökar. Det hjälper ledningen att få organisationens 
prioritet att bli individens prioritet. Den kritik som riktats mot detta system är bland annat att 
anställda tenderar att fokusera på de delar av verksamheten som de tror kommer leda till 
belöningar. Systemet underminerar även samarbete mellan anställda då individerna istället 
fokuserar på den egna prestationen istället för det lagarbete som annars kanske hade varit bäst 
för hela organisationens resultat. Svårigheten med en rättvis bedömning av de anställdas 
prestation och komplikationerna av detta är också problem som diskuterats.77 
 
Kerrin och Oliver resonerar kring samarbetsproblem mellan anställda som kan uppstå då 
belöningar enbart baseras på de individuella prestationerna. Individer väljer att inte dela med 
sig av idéer, kunskaper och kompetens i tron att det ska minska deras chans att erhålla 
belöningar. Detta kan ha en hämmande effekt och då speciellt där arbetslag utgör en viktig del 
av organisationsstrukturen. Kommunikation mellan anställda är grundläggande för en kreativ 
arbetsmiljö i dessa organisationer. Att rikta in belöningar enbart på de prestationer som utförs 
av arbetslaget kan även medföra problem. Individer kan ha svårt att se hur deras egna 
prestationer överförs till arbetslagets resultat. De enskilda medlemmarna kan även känna en 
minskad motivation då de inte blir uppmärksammade för den prestation de utfört. En lösning 
på detta problem kan vara att inte enbart dela ut individuella belöningar utan att systemet 
belönar såväl arbetslag som individer.78 
 
Att genom ett vinstbaserat belöningssystem dela på de eventuella vinster som verksamheten 
genererar är också ett sätt att belöna personalen. Det kan vara till exempel procent av vinsten, 
utdelning av aktier i företaget eller belöning av förslag och idéer som lett till en ökad vinst. 
Att personalen får del av vinsten i form av en procentsats eller utdelning av aktier tror många 
motiverar personalen att arbeta hårdare. Den kritik som finns gäller framförallt de nackdelar 
detta system har för de anställda. Dels kan belöningen utebli helt om företaget inte gör någon 
vinst och dels kan aktien förlora i värde. Företagets lönsamhet beror på många både interna 
och externa faktorer och behöver inte nödvändigtvis bero på de anställdas arbetsinsats. Med 
detta som bakgrund kan frågan ställas om dessa belöningssystem har någon stor inverkan som 
motivationshöjare.79  
 

                                                 
76 Born och Molleman., s. 30-33 
77 Torrington, Hall och Tayler, s. 639-643 
78 Kerrin, Máire och Nick Oliver. ”Collective and individual improvement activities: the role of reward 
systems”. Personell Review, June 2002, Volume 31, Issue 3, s. 320-337 
79 Torrington, Hall och Tayler, s. 645 - 646 



INTELLEKTUELLT KAPITAL I LITTERATUREN 
 

 - 20 - 

Kerrin och Oliver behandlar frågan om och hur belöningar ska hanteras för vinster som 
uppkommer till följd av ett arbetslag eller en individs idé eller förslag. Vissa företag väljer att 
inte dela ut sådana belöningar då de anser att nya idéer och förslag ingår i personalens 
arbetsuppgifter. Andra företag anser dock att belöningar av detta slag är viktiga då de ökar 
kreativiteten i organisationen. 80  
 
Hur än företag väljer att motivera personalen är det viktigt att anpassa belöningssystemen 
efter den egna organisationen. Belöningar kan dock vara verkningslöst eller till och med 
hämmande för en organisation om det inte konstrueras och anpassas på rätt sätt. Ett väl avvägt 
belöningssystem kan verka för en ökad kreativitet och ett bättre utnyttjande av personalens 
kunskaper och kompetens.  
 
3.2.8 Kompetensutveckling 
 
En kontinuerlig utveckling av ett företags intellektuella resurser är ett måste för att behålla 
konkurrenskraften. Utbildning av personalen utgör där en viktig del. Utbildning innebär dock 
en hög kostnad och är därför ofta en aktivitet som det sparas in på för att göra kortsiktiga 
vinster. Företagsledare som bara ser utbildning som ett snabbt sätt att lösa problem kommer 
även ha svårt att få en personal med den kompetens företaget behöver.81 Det är därför viktigt 
att ha klart för sig hur utbildningen ska kopplas samman med företagets mål och strategi.82  
 
Om utbildningen används på rätt sätt kan den ge upphov till ökade kunskaper, förändrade 
attityder och nya idéer, vilket i slutändan leder till en bättre passform mellan personal och 
organisation. Sharon Daniels menar att företag måste fundera över ett antal frågor innan de 
bestämmer sig för vilken typ av utbildning de ska satsa på. Först måste företaget identifiera 
vilket utbildningsbehov de har.83  
 
Företaget kan använda sig av olika angreppssätt där de mest traditionella är problemcentrering 
och matchningen mellan individens kompetens och jobbeskrivningen. Problemcentreringen 
fokuserar på om en individs prestationsproblem kan relateras till brist på kunskap. 
Fokuseringen på hur matchningen ser ut mellan kompetens och jobbeskrivning är kanske mest 
vanligt vid nyrekrytering men kan också användas då en individs arbetsuppgifter förändras av 
någon anledning.84 
 
När företaget har identifierat vilka utbildningsbehov som finns måste ledningen bestämma 
vilka anställda som ska beröras av utbildningen. Om målet med utbildningen är att förändra 
hela organisationens sätt att arbeta måste också större delen av personalen delta. Det är viktigt 
att alla är på samma våglängd och jobbar mot gemensamma mål för att den önskade effekten 
ska uppnås. Det är även viktigt att ledningen deltar i utbildningen för att de på så sätt ska 
förstå och uppmuntra de nya kunskaper som utbildningen genererat.85  
 
Genomförandet av utbildningen kan ske på många olika sätt beroende på företagets behov. 
Företaget kan välja att själva genomföra utbildningen internt om de besitter den kompetens 
                                                 
80 Kerrin och Oliver., s. 320-337 
81 Daniels, Sharon. “Employee training: a strategic approach to better return on investment”. Journal of Business 

Strategy. October 2003, Volume 24, Issue 5, s. 39-42   
82 McPhail, Irving Pressley. “New trends in training and education” Benefits & Compensation Digest, September 
2005, Volume 42, Issue 9, s. 26-29 
83 Ibid. 
84 Torrington, Hall och Tayler, s. 390-392 
85 Daniels, Sharon., s. 39-42  
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som behövs. Om företaget är i behov av nya kunskaper kan det vara en fördel att köpa 
utbildningen externt för att på så sätt ta del av nya infallsvinklar. Ibland kan en blandning av 
intern och extern utbildning vara det mest idealiska. Nyckelpersoner kan skickas på extern 
utbildning för att sedan sprida de nya kunskaperna vidare i företaget. Detta kan i många fall 
vara den mest kostnadseffektiva lösningen. Det är även viktigt att anpassa utbildningen till 
individerna i företaget då olika anställda har olika inlärningssätt. En diskussion med de 
berörda individerna om vilken typ av utbildning som passar deras behov kan göra 
utbildningen mer effektiv.86 
 
Den kanske viktigaste delen att ta hänsyn till är kopplingen mellan utbildningen och den 
dagliga verksamheten. Detta är speciellt betydelsefullt då utbildningen bedrivs av en extern 
part.87  Ett sätt att koppla utbildning till den dagliga verksamheten är att genom olika case 
testa de nya kunskaperna på verkliga problem. En kreativ organisationsmiljö som uppmuntrar 
lärande är också en förutsättning när nya kunskaper ska implementeras.88 
 
Att utvärdera utbildning är väsentligt för att se vilka effekter den haft för företaget och vilka 
eventuella förändringar som måste till. Både ledningen och de som deltagit i utbildningen bör 
vara involverade i utvärderingen. Detta för att förankra och understryka meningen med 
utbildningen och vilka effekter den haft på företagets verksamhet.  
 
Hamblin tar upp fem steg som kan användas för att utvärdera utbildningens effekter. Det 
första steget är att deltagarna själva får utvärdera utbildningen som helhet och lämna 
synpunkter på vad som varit bra och vad som varit mindre bra. Det andra steget blir 
ledningens jobb att värdera hur de som fått utbildningen agerar på arbetsplatsen. Nästa steg 
handlar om hur de anställdas arbetsprestationer har förändrats efter utbildningen. I de två sista 
stegen värderas huruvida organisationen dragit nytta av den nytillförda kunskapen och hur 
organisationen har förändrats av utbildningen i ett bredare perspektiv.89 
 
Avslutningsvis är kompetensutveckling inte lösningen på alla problem i ett företag, men kan 
ge konkurrensfördelar i form av ett högre utnyttjande av varje individs kunskap och 
kompetens. Kompetensutveckling bör ses som en investering i företagets strategi som på 
längre sikt kan göra företaget mer konkurrenskraftigt. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
86 Daniels, Sharon., s. 39-42 
87 Torrington, Hall och Tayler, s. 392-393 
88 Daniels, Sharon., s. 39-42 
89 Torrington, Hall och Tayler, s. 402 
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Figur 3.3: Humankapitalets delar utifrån ett HRM-perspektiv 
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3.3 Strukturkapital 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva den del av det intellektuella kapitalet som genereras av 

humankapitalet. Det vill säga det kapital som kan utvinnas av de mänskliga resurserna och 

samtidigt bindas till företaget. Vi kommer till sist att visa på de fördelar som företaget kan 

uppnå genom att omvandla den mänskliga resursen till ett bestående värde i form av 

strukturkapitalets olika beståndsdelar.  

 
3.3.1 Introduktion strukturkapital 
 
Strukturkapitalet kan beskrivas som det samlade värde humankapitalet genererar till 
organisationens verksamhet. Som vi tidigare nämnt är målet med intellektuellt kapital att 
omvandla humankapital till strukturkapital. Detta kan uppnås genom att materialisera, 
strukturera och förvalta humankapitalet så att det kan göras tillgängligt för företaget90. Det 
handlar om att stärka och effektivisera företaget genom att ta till vara på och ”lagra” den 
kunskap, kompetens och potential varje anställd har. Edvinssons definition på strukturkapital 
är det kapital som stannar kvar i företaget då personalen går hem för dagen91.  
 
Edvinsson delar upp strukturkapitalet i tre typer: Organisationskapital, Innovationskapital och 
Processkapital92.  
 
Organisationskapitalet utgörs av investeringar i IT-system, databaser och andra teknologiska 
hjälpmedel som underlättar och effektiviserar spridningen av kunskap och information, både 
inom och utom företaget93. Youndt och Snell menar att det är svårt att vårda och utveckla 
strukturkapitalet utan att ha en välgrundad infrastruktur som underlättar spridningen av 
information och kunskap. I den nya ekonomin har informationsteknologin blivit den primära 
källan för kunskapsspridning.94  
 
Innovationskapitalet är summan av organisationens förmåga att ständigt förnya sig och 
resultatet av innovationer som lett till varumärken, patent och andra legalt skyddade 
rättigheter.95 Edvinsson menar att företag måste vara kreativa och skapa innovationer för att 
överleva i den nya ekonomin.96 Innovationer är det som skapar konkurrensfördelar och 
bibehåller konkurrenskraften enligt Malewicki och Sivakumar.97  
 
Processkapital är den tredje typen av strukturkapital. Processkapitalet är förmågan att 
omvandla personalens praktiska kunskaper till ett kontinuerligt värdeskapande i 
verksamheten. Här ingår kundrelationer, arbetsprocesser och övriga kompetenshöjande 
åtgärder som effektiviserar produktionen och förbättrar personalens servicetänkande.98  

                                                 
90 Edvinsson och Malone., s. 35 
91 Edvinsson, Corporate Longitude, s. 22-24 
92 Edvinsson och Malone., s.. 35 - 36 
93 Ibid. 
94 Snell, Scott A. och Mark A. Youndt. “Human Resource Configurations, Intellectual Capital, and 
Organizational Preformance”. Journal of Managerial Issues, 2004, Volume 16, Issue 3, s. 337-360  
95 Ibid. 
96 Edvinsson, Corporate Longitude, s. 173 
97 Malewicki, Debra och K. Sivakumar. ”Patents and product development strategies: a model of antecedents and 
consequencens of patent value”. European Journal of Innovation Management, March  2004, Volume 7, Issue 1, 
s. 5-22 
98 Edvinsson och Malone., s. 36 
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3.3.2 Organisationskapital 
 
Företag i dagens ekonomi investerar enorma belopp i systemverktyg och teknologiska system. 
Dessa hjälpmedels funktion är att skapa ordning i en komplex och ofta kaotisk 
organisationsmiljö. De bidrar till att organisera, sortera och göra information lättillgänglig för 
alla användare inom organisationen.99  
 
Webbsidor, servrar, databaser och intranät används i syfte att göra information lättillgänglig 
och ständigt hålla personalen uppdaterad. Om en fråga dyker upp, kan personalen snabbt söka 
reda på relevant information i databasen. Databaser kan även innehålla direktlänkar till 
webbsidor där den senaste informationen finns tillgänglig.100 
 
Användningen av bland annat intranät och databaser kan ge många fördelar för 
organisationen. Intranät och databaser gör informationen lättillgänglig samtidigt som företaget 
sparar både tid och pengar. Detta då kunskap på ett enklare och snabbare sätt kan spridas 
bland de anställda. Dubbelarbete är också något som kan undvikas då personalen kan söka i 
databasen efter tidigare erfarenheter från verksamheten, exempelvis arbetsmanualer. När 
organisationen omsätter personal eller expanderar, kan de nyanställda snabbare ta del av den 
samlade kunskapen i företaget. Att samla kunskaper i databaser är således ett exempel på hur 
strukturkapitalet i en organisation kan reproduceras och delas internt mellan alla anställda.101 
 
Det krävs dock att de anställda har den motivation och kunskap som behövs för att använda 
sig av IT-systemen. Trots att informationssystemen underlättar spridningen av kunskap, 
menar Dougherty att det i slutändan är människans fria vilja som avgör om databaser ska 
fungera effektivt.102   
 
IT-system används inte bara i syfte att sprida kunskap internt. Underleverantörer och andra 
intressenter kan även de ha tillgång till en organisations databas i syfte att underlätta 
kommunikationen dem emellan103. Om leverantören har en större förståelse för företagets 
verksamhet, är det troligare att den levererade produkten överensstämmer med företagets 
önskemål. 
 
3.3.3 Innovationskapital 
 
Varumärket och övriga skyddade rättigheter utgör ofta en stor del av det intellektuella 
kapitalet och är många gånger de viktigaste tillgångarna för ett företag. Flera av våra största 
och mest framgångsrika företag existerar delvis på grund av att de skyddat sina intellektuella 
rättigheter.104 Värdet på dessa företag ligger inte i de fysiska tillgångarna utan i det 
intellektuella kapitalet. Ett bra exempel är det framgångsrika IT-företaget Microsoft. Enbart 
deras varumärke var 2004 värderat till 463 miljarder kronor105.  
 

                                                 
99 Boughman, Valerie. “An IT system that pulls staff together”. Nursing Homes: Long Term Care Management, 
January 2003, Volume 52, Issue 1, s. 18  
100 Ibid. 
101 Stewart, A, Thomas., s. 150ff 
102 Knowledge is about people, not databases. Artikel. Vicky Dougherty. 1999 
103 Edvinsson och Malone., s. 35 - 36 
104 Kham, Steve., s. 8-12 
105http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2004%5c07%5
c23%5c112124 2006-04-12, 14:38 
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Varumärket är mer än bara en logo. En logo blir ett varumärke då kunder och intressenter 
associerar företagets produkter och service med värderingar. Bakom varumärket döljer sig en 
rad av intellektuella rättigheter såsom domännamn, copyrights, paketering, och 
produktdesign. Alla dessa kan registreras och skyddas legalt mot användning av andra. 
Intellektuella rättigheter är också bakomliggande faktorer för att skapa ett starkt varumärke. 
Dessa kan vara processer som t ex organisationsmodeller, distributionskedjor och 
tillverkningstekniker. Andra immateriella tillgångar som spelar in kan vara marknadsposition, 
patent, licenser, kontrakt, produktionskvoter och andra skyddade rättigheter som stärker 
varumärket.106   
 
Varumärket bidrar inte bara med en lojal kundbas. Även anställda, leverantörer, 
riskkapitalister och handelspartners påverkas av ett starkt varumärke som kan generera stora 
vinster. Ett starkt varumärke drar till sig kvalificerade anställda då företaget blir en mer 
attraktiv arbetsgivare. Det kan också leda till förbättrade lånevillkor, rabatter och lägre 
kostnader för organisationen.107 
 
3.3.4 Processkapital 
 
Varje företag med kunder har ett värde i form av kundkapital. Kundkapitalet är summan av ett 
företags tidigare förhållande till sina kunder och den arbetsprocess som finns för att bidra till 
ett framtida värdeskapande.108 Kundkapitalet är kanske den viktigaste delen av 
strukturkapitalet. Det är trots allt kunderna som i slutändan betalar alla fakturor, menar Hubert 
Saint-Onge. Kundkapitalet är dessutom relativt lätt att följa upp och mäta till skillnad från 
andra delar av strukturkapitalet. Typiska mått på kundkapital kan vara lönsamheten per kund, 
marknadsandel, kundlojalitet och hur många kunder som lämnar företaget.109 
 
I dagens ekonomi är konkurrensen om kunderna hård. Företagen lever på mindre marginaler, 
kostnader för marknadsföring är höga och produkternas livscykler är korta. Därför måste 
företagen satsa på att generera vinster med hjälp av att stärka sitt kundkapital. Kostnaden för 
att sälja till en ny kund är betydligt högre än att sälja till en redan existerande kund.110    
Trots att det är så viktigt för företag att vårda sitt kundkapital, tror Thomas A. Stewart att det 
är den immateriella tillgång som förvaltas sämst i förhållande till möjligheten att generera 
vinster.111  
 
För att bygga upp ett starkt processkapital är det viktigt att kunna förmedla användbar 
information om företaget, dess produkter och tjänster. På så sätt kommer man närmare 
kunden och denna blir mer villig att dela med sig och utbyta information. Detta skapar en 
dialog som gör att man kan lära sig mer om kunden, hur denna tänker och vilka behov denna 
har.112 
 
 

                                                 
106 Haigh, David och Jonathan Knowels. ”How to define your brand and determine its value”. Marketing 

Management, May/June 2004, Volume 13, Issue 3, s. 22-28 
107 Ibid. 
108 Duffy, Jan. “Measuring Customer Capital”. Journal of Strategy and Leadership, October 2000, Volume 28, 
Issue 5, s. 10-15 
109 Stewart, A. Thomas., s. 187 
110 Duffy, Jan. s. 10-15 
111 Stewart, A. Thomas., s. 188 
112 Duffy, Jan. s. 10-15 
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Varje kundkontakt innebär en möjlighet för företaget att göra relationen till kunden starkare. 
Om kunden är tillfredställd med kundmötet, är chansen mycket större att kunden återkommer 
fler gånger för att göra affärer. För ett lyckat kundmöte, krävs det att företaget är uppmärksam 
på kunden, vilka preferenser denna har och anpassa mötet till situationen. Då företaget möter 
kunden ansikte mot ansikte, är det viktigt att fånga kundens uppmärksamhet och ta till vara på 
möjligheten att visa upp företagets bästa sida.113 
 
Här kan vi dra paralleller till vikten av att ha ett väl fungerande informationssystem. En 
användarvänlig webbsida kan underlätta relationen med kunden, samtidigt som en databas 
kan lagra information om kundens behov och preferenser. 
 

Figur 3.4: Strukturkapitalets olika delar 

                                                 
113 Duffy, Jan. s. 10-15 
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3.4 Värdering av det intellektuella kapitalet 
 

Vi kommer i detta avsnitt att visa på de fördelar, men även den problematik som finns runt 

införandet av ett trovärdigt redovisningssystem för det intellektuella kapitalet. 

 

Edvinsson har beskrivit intellektuellt kapital som det ”gömda värdet” i ett företag. Med detta 
menar han att intellektuellt kapital till stor del inte tas upp i balansräkningen. Intellektuellt 
kapital skiljer sig alltså från traditionella tillgångar i den mening att de oftast inte är lätta att 
synliggöra med finansiella mått114. Därmed uppfyller inte alla delar av det intellektuella 
kapitalet de kriterier som finns för att det skall kunna klassificeras som en tillgång i 
redovisningen. 115  
 
Inom redovisningen har intellektuellt kapital blivit associerat med immateriella tillgångar, 
innovation och kunskap. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 
ser intellektuellt kapital som ett sidospår till de immateriella tillgångarna.116 IASB:s 
(Intenational Accounting Standards Board) definition på vad som kan klassificeras som en 
immateriell tillgång visar på de svårigheter som finns för att det intellektuella kapitalet ska 
kunna redovisas på ett trovärdigt sätt. En immateriell tillgång ska vara identifierbar, vilket 
betyder att den går att avskilja den från själva företaget genom exempelvis en försäljning. 
Företaget ska även ha kontroll över tillgången och de framtida ekonomiska fördelar som går 
att hänföra till denna. Kontrollen är ofta relaterad till juridiska rättigheter kopplade till 
tillgången. Med framtida ekonomiska fördelar menas bland annat intäkter från försäljning av 
produkter eller tjänster, kostnadsbesparingar eller andra fördelar som uppkommer av den 
immateriella tillgången.117 
 
Anledningen till varför stora delar av det intellektuella kapitalet ännu inte tas upp som tillgång 
i den ekonomiska redovisningen framgår av de ovan nämnda villkoren. Intellektuellt kapital 
såsom kund- eller leverantörsrelationer, kundlojalitet och speciella färdigheter hos personalen 
är exempel på tillgångar som inte uppfyller villkoren118. Ett bra exempel för att tydliggöra 
detta resonemang är personalutbildning. Företag kan hävda att utbildning av personalen 
kommer att kunna hänföras till framtida ekonomiska fördelar och att de även har kontroll över 
dessa. Dessa argument kan dock vara problematiska för företaget att motivera, då kontrollen 
av de framtida ekonomiska fördelarna oftast är otillräcklig. Detta då kunskap och kompetens 
är något som är kopplat till individen och inte till företaget. När en individ slutar på företaget 
försvinner också dess kompetens. Detta understryker Edvinssons resonemang om att företag 
hela tiden måste sträva efter att omvandla humankapitalet till strukturkapital119. Det vill säga 
det värde som stannar kvar i företaget då personalen gått hem för dagen. Vanliga exempel på 
detta är innovationer som lett till någon form av legalt skyddade rättigheter, såsom patent, 
copyrights och licenser.  
 

                                                 
114 Roslender, Robin och Robin Fincham. ”Intellectual Capital: Who Counts, Controls?”. Accounting & the 

Public Interest, 2004, Volume 4, s. 1-23 
115 Holmen, Jay. “Intellectual Capital Reporting”. Management Accounting Quarterly. 2005, Volume 6, Issue 4, 
s. 1-9 
116 Elliot, Barry och Jamie Elliot., s. 472 
117 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS. Stockholm: Far förlag AB, 2005, s. 556  
118 Ibid. 
119 Edvinsson och Malone., s. 35 
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3.4.1 Intern och extern värdering 
 
Dagens företag har i allt större utsträckning börjat uppmärksamma och arbeta med det 
intellektuella kapitalet. Möjligheterna att redovisa denna resurs på ett förtjänstfullt sätt är 
dock fortfarande små. En av de mest uppmärksammade modellerna som tagits fram för att 
försöka mäta och rapportera intellektuellt kapital är Skandia Navigator, som Edvinsson 
utvecklade tillsammans med Skandia. Skandia Navigator syftar till att synliggöra företagets 
intellektuella kapital. Modellen är uppbyggd som ett hus i olika nivåer. Dessa nivåer delas sen 
in i områdena finans, human, kund, process samt förnyelse och utveckling. Finansfokus visar 
företaget ur ett historiskt perspektiv och inkluderar även balansräkningen. Kund- och 
processfokus utgör nästa nivå och visar på den nuvarande situationen. Processfokus mäter 
företagets strukturkapital medan kundfokus mäter kundkapitalet. Husets grund är inriktad på 
framtiden och fokuserar på förnyelse och utveckling. Här kan värderas hur väl rustat företaget 
är inför framtiden och hur förberedelser genom exempelvis personalutveckling och 
produktutveckling ser ut. I modellens centrum ligger humanfokus och kan ses som 
organisationens hjärta. Humanfokus är styrkan i organisationen och berör alla de övriga 
områdena. Humanfokus består av personalens kompetens, erfarenhet och 
innovationsrikedom.120 
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Figur 3.5: Skandia Navigator

121
 

 
Att identifiera och mäta intellektuellt kapital kan hjälpa en organisation att utveckla sin 
affärsstrategi och ge konkurrensfördelar.  
 

” If you can visualize it, you can measure it, and if you can measure it you can manage it”
122

 

 
Intern värdering hjälper företaget att identifiera vilka enheter som är de drivande 
nyckelfaktorerna inom verksamheten och kan användas som underlag till strategiska beslut. 
Att mäta intellektuellt kapital kan även vara till hjälp vid företagsförvärv och 
sammanslagningar då det underlättar vid prisförhandlingar. Intellektuellt kapital med icke-
finansiella mått kan även sammankopplas med lönesystem och fungera som en 
motivationsfaktor för de anställda.123 
 
Enligt Andreissen kan även en extern rapportering av intellektuellt kapital innebära 
förbättringar av kvalitén på redovisningen. Han menar att gapet mellan det redovisade värdet 
                                                 
120 Edvinsson och Malone., s. 91ff 
121 Ibid. 
122 Edvinsson, Corporate Longitude, s. 88 
123 Holmen, Jay., s. 1-9 
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på företaget och marknadsvärdet kan elimineras, vilket ger en mer rättvisande bild av 
företagets ”verkliga värde”. 124 Det skulle underlätta för utomstående intressenter om det 
fanns ett allmänt regelverk för hur intellektuellt kapital skall redovisas. Kunskapsintensiva 
företag får då en ökad möjlighet att anskaffa kapital eftersom kreditgivarna baserar sina 
lånevillkor på ett ekonomiskt starkare företag än vad den nuvarande balansräkningen visar. 125 

                                                 
124 Holmen, Jay., s. 1-9 
125 Ibid. 
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3.5 Avslutande teoretisk diskussion  
 
I detta avsnitt ämnar vi sammanfatta den teoretiska referensramen för att ge en mer 

övergripande bild av teorikapitlet. Vi kommer kortfattat att beröra och koppla samman 

samtliga delar av teorin för att ge läsaren en bra utgångspunkt inför de kommande avsnitten. 

 

3.5.1 Definition av intellektuellt kapital och dess beståndsdelar 
 
Intellektuellt kapital har blivit allt mer omtalat bland både forskare och företag. Detta då 
intellektuellt kapital idag ofta ses som ett konkurrensmedel och en del av företagets samlade 
värde. Leif Edvinsson som många anser vara en av de främsta forskarna på området definierar 
intellektuellt kapital som kombinationen av humankapital och strukturkapital. Humankapital 
består av kompetensen, kunskapen, kreativiteten och potentialen i en organisation. 
Strukturkapitalet kan sägas vara det kapital som stannar kvar i företaget då personalen går 
hem för dagen. Exempel på strukturkapital är IT-system, varumärken och kundrelationer. 126 
 
3.5.2 Vårda och utveckla humankapitalet 
 
Då vårt syfte med uppsatsen är att studera hur företag vårdar och utvecklar sitt intellektuella 
kapital, har vi valt teorier som berör hur organisationer kan arbeta med och utnyttja denna 
resurs. Under teoriavsnittet humankapital har teorierna behandlat hur företag kan vårda och 
utveckla kompetensen, kreativiteten, kunskapen och potentialen hos de egna medarbetarna. 
De områden vi valt att fokusera på är organisationsstruktur, organisationskultur, ledarskap, 
arbetslag, belöningssystem och kompetensutveckling.  
 
Kortfattat kan teoretikernas resonemang kring humankapitalet sammanfattas med vilket 
utbyte individen och organisationen har av varandra. Det vill säga att företagets avkastning på 
den mänskliga resursen till stor del beror på hur individens behov tillgodoses. Rent praktiskt 
innebär detta att organisationen bör uppmuntra kommunikation, medbestämmande och 
personlig utveckling.     
 
3.5.3 Omvandla humankapital till strukturkapital 
 
Strukturkapitalet kan beskrivas som det samlade värde humankapitalet genererar till 
organisationens verksamhet. Det handlar om att stärka och effektivisera företaget genom att ta 
till vara på och lagra den kunskap, kompetens, kreativitet och potential varje anställd har. Vi 
har valt lämpliga teorier utifrån Edvinssons uppdelning av strukturkapitalets tre delar: 
Organisationskapital, innovationskapital och processkapital.  
 
Teoretikernas argumentation inom de olika delarna kan sammanfattas med att 
organisationskapitalet stärks genom att information och kunskap snabbt kan spridas i 
organisationen. Innovationskapitalet är viktigt eftersom företag idag måste utveckla och vårda 
det humankapital som lett fram till legalt skyddade rättigheter. Detta kan bland annat vara 
varumärken, patent och kontrakt. Den tredje delen av strukturkapitalet är processkapitalet och 
här gäller det att omvandla personalens praktiska kunskaper till ett kontinuerligt 
värdeskapande. Det handlar främst om att stärka kundkapitalet genom att vårda relationen till 
kunden.  

                                                 
126 Edvinsson, Corporate Longitude, s. 24 
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3.5.4 Värdering av intellektuellt kapital  
 
Edvinsson har beskrivit intellektuellt kapital som det gömda värdet i ett företag. Med detta 
menar han att det är svårt att synliggöra det intellektuella kapitalet med dagens 
redovisningsmetoder. Trots att det är svårt att redovisa denna resurs har allt fler företag börjat 
uppmärksamma och arbeta med det intellektuella kapitalet. Ett exempel på detta är Skandia 
Navigator.  
 
De främsta fördelarna vi kan identifiera med att mäta och rapportera intellektuellt kapital är 
att det externt ger en mer rättvisande bild av företaget. Gapet mellan marknadsvärdet och 
redovisade värdet kan alltså minimeras. Internt kan värderingen hjälpa företaget att identifiera 
de nyckelfaktorer i verksamheten som kan användas som underlag vid strategiska beslut. 

 
Figur 3.6: Sammanfattande modell där de olika delarna i det intellektuella kapitalet 

redovisas i sin helhet. 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel förklarar vi det praktiska tillvägagångssätt som ligger till grund för vår 

empiriska studie. 

 
4.1 Urval 
 
4.1.1 Kriterier 
 

Vi ville i första hand studera hur två tillverkningsföretag respektive två kunskapsföretag 
vårdar och utvecklar sitt intellektuella kapital. Detta för att undersöka om det fanns några 
skillnader och likheter mellan tillverkningsföretag med en stor andel fysiska tillgångar och 
kunskapsföretag som främst består av immateriella tillgångar. Att antalet företag är fyra är ett 
val som baseras på att vi ville genomföra omfattande djupintervjuer och på så sätt få en mer 
komplett bild av hur företag arbetar med det intellektuella kapitalet i praktiken. Vi hade med 
fler respondenter inte haft möjlighet att gå in lika djupt i varje företag och då inte fått en lika 
komplett bild. Vi ville även att tillverkningsföretagen respektive kunskapsföretagen skulle 
vara i samma bransch för att det skulle bli lättare att upptäcka eventuella skillnader och 
likheter mellan branscherna. Ett annat kriterium var att företagen skulle vara relativt lika 
storleks- och verksamhetsmässigt så att eventuella skillnader på grund av dessa faktorer skulle 
kunna undvikas.  
 
4.1.2 Vilka branscher? 
 
Steg nummer två var att hitta två tillverkande företag och två kunskapsföretag som uppfyllde 
ovanstående kriterier. Sågverksindustrin har en stor andel fysiska tillgångar i form av 
maskiner och fabriker, vilket i vår studie uppfyller kraven för att klassificeras som ett 
tillverkande företag. Vi fann att sågverksindustrin passade vår studie bra, eftersom det fanns 
sågverk i Umeåområdet som var relativt lika till storlek och hade en liknande verksamhet. Nu 
återstod det att hitta en bransch där man har den mänskliga resursen som det främsta 
konkurrensmedlet. Där föll valet till sist på försäkringsbranschen eftersom de uppfyller 
kraven på vad vi tycker räknas in under kunskapsföretag. Det vill säga företag som har 
mestadels immateriella tillgångar som sitt främsta konkurrensmedel. Detta urval baserades 
även på att det fanns ett antal försäkringsbolag i Umeåregionen som var relativt lika till 
storlek och verksamhet, vilket underlättar jämförelsen dem emellan.  
  
4.1.3 Vilka företag? 
 
När vi sedan skulle välja vilka företag som skulle representera de olika branscherna använde 
vi oss delvis av ett bekvämlighetsurval. Med detta menar vi att urvalet baserades dels på de 
företag som uppfyllde kriterierna och dels på vilka företag som var villiga att ställa upp vid 
tidpunkten för undersökningen. Vi hade alltså inte någon bestämd uppfattning om vilka 
specifika företag som skulle ingå i studien. Valet baserades helt enkelt av att företagen 
uppfyllde kriterierna och fanns tillgängliga för en intervju. Detta förfaringssätt är till stor del 
synonymt med Bryman och Bells beskrivning av just ett bekvämlighetsurval127.  
 

                                                 
127 Bryman, Alan och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber Ekonomi, 2005, s. 
124-125 
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De företag som sedermera ställde upp var Sävar Såg och Holmsunds Sågverk som båda är 
tillverkande företag inom sågverksindustrin. Även om båda dessa företag ingår i koncerner är 
det viktigt att påpeka att syftet inte är att studera koncernen som helhet, utan att vi istället vill 
lägga fokus på hur de enskilda företagen arbetar med sitt intellektuella kapital. Vi anser dock 
att företagens synvinkel kan ge en bild av hela koncernen, då företagen skall vara en del av 
det arbetssätt som speglar koncernens värderingar. Valet av kunskapsföretag föll på 
försäkringsbolagen Folksam och Länsförsäkringar. Även i dessa företag har vi valt att inrikta 
oss på hur de lokala kontoren arbetar istället för att studera hela koncernen.  
 
4.1.4 Vilka respondenter? 
 

Det sista steget i urvalsprocessen var att välja ut respondenter. Eftersom syftet med vår studie 
är att få en bild av hur företagen vårdar och utvecklar sitt intellektuella kapital, var det av stor 
vikt att respondenterna hade kunskaper inom området. Målet var att intervjua personer som 
kunde ge oss en övergripande bild av företagets personalpolitik samt hur information sprids 
inom verksamheten. Det föll sig därför naturligt att söka respondenter i en ledande position 
som dessutom hade nära anknytning till personalen. På Holmsunds Sågverk och Sävar Såg 
valde vi själva respondenter utifrån deras titel, en VD/produktionschef och en personalchef. 
De två återstående respondenterna på Länsförsäkringar och Folksam blev vi hänvisade till 
efter att vi förklarat studiens syfte. På Länsförsäkringar blev vi tilldelade en personalassistent 
med nära anknytning till personalchefen och på Folksam hade respondenten en nära koppling 
till ledningen. Det kan diskuteras om respondenterna som valdes var de som var bäst lämpade 
att svara på våra frågor, speciellt då vi i två av fallen blev hänvisade till personer att intervjua. 
Vi anser dock i efterhand att samtliga respondenter gav oss den information vi behövde för att 
sammanställa empirikapitlet.  
 
4.2 Inledande kontakt med respondenterna 
 
Både vid den inledande kontakten och vid själva intervjun förklarade vi kortfattat vad 
intervjun skulle handla om, men vi gav även respondenterna en möjlighet att ta del av 
frågorna i förväg. Folksam och Länsförsäkringar tackade ja till detta medan de andra två 
företagen avböjde. Vi tror att det finns både positiva och negativa sidor av att låta 
respondenterna ta del av frågorna före intervjun. Fördelen är att de kan besvara frågorna bättre 
eftersom de har haft möjlighet att förbereda sig på de frågor där de saknar kunskap. Detta kan 
också sägas vara nackdelen eftersom respondenterna har möjlighet att utforma svar som 
kanske får dem att framstå i bättre dager.  
 
Att bara två av fyra respondenter använde sig av denna möjlighet kan ha påverkat svaren och 
således även vår uppfattning av hur företagen hanterar sitt intellektuella kapital. Utifrån detta 
kan också jämförelser mellan företagen ifrågasättas eftersom respondenternas förutsättningar 
att besvara frågorna varit olika. 
 
Vi menar dock att detta inte påverkat undersökning i någon större utsträckning. Detta baserar 
vi dels på utformningen av frågorna i intervjuguiden, men även på vår egen förmåga att tolka 
och bortse från de svar som endast hade för avsikt att få företaget att framstå som bättre. 
Frågorna behandlade områden som respondenterna utifrån sin position i företaget bör kunna 
besvara utan att förbereda sig. Dessa faktorer tillsammans tycker vi visar på att 
intervjuförutsättningarna inte har haft en betydande negativ inverkan på undersökningen. 
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4.3 Intervjuguide 
 
Då vi genom en kvalitativ metod vill skapa förståelse för respondenternas situation, har vi 
utifrån vårt syfte valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Detta gav oss möjlighet att 
frångå den ursprungliga strukturen genom att själva ändra ordningen på frågorna under den 
pågående intervjun. En annan möjlighet var att ställa följdfrågor som ursprungligen inte 
ingick i intervjuguiden. På detta sätt kunde vi anknyta till något intressant som respondenten 
tagit upp och vidare utveckla resonemanget. Vi delar här Brymans uppfattning om att detta 
ger en mer flexibel intervjuprocess128. 
 
När vi formulerade frågorna utgick vi ifrån den teoretiska referensramen och försökte sen 
strukturera upp dem i olika teman. Vårt mål var att skapa en struktur där frågorna följde 
varandra på ett naturligt sätt istället för att strikt följa teorikapitlets upplägg. Det visade sig 
dock att det upplägg vi valt till den teoretiska referensramen fungerade bra även vid 
konstruktionen av intervjuguiden. Att ordningsföljden på frågorna i stort sett överensstämde 
med de rubriker som finns i teorin underlättade både vid intervjutillfället och under 
sammanställningen av intervjuerna. Detta då det blev enklare att passa in rätt information på 
rätt plats och att jämföra teorin mot verkligheten.  
 
Vi försökte även hålla frågorna relativt öppna utan att för den skull frångå syftet med 
undersökningen. Detta kan vara en svår balansgång, men vi menar i likhet med Bryman att 
användandet av öppna frågor är viktigt för att respondenterna fritt ska få svara med egna ord, 
istället för att bli styrda av forskarens ordval som är fallet med slutna frågor129. Denna struktur 
menar vi har bidragit till en ökad förståelse för det problem vi valt att studera. 
 
4.4 Intervjutillfällena 
 
Intervjuerna genomfördes i slutet av november och början av december år 2005. Samtliga 
intervjuer har ägt rum på respektive företag i lokaler valda av respondenten. Detta tror vi 
bidrog till att skapa en lugnare och bekvämare intervjusituation.  
 
Intervjun inleddes med en kort presentation av oss själva samt en förklaring av syftet med 
studien. Vi utgick från samtyckesprincipen som innebär att deltagarna i undersökningen ska 
få full information om syfte och upplägg130.  Det framkom inga önskemål om anonymitet eller 
andra reservationer från respondenterna. Detta ser vi som positivt då respondenterna inte 
begränsat vårt handlingsutrymme i undersökningen. Det faktum att respondenterna inte valde 
att vara anonyma kan även ses som negativt. Anonymitet hade kanske bidragit till mer öppna 
och sanningsenliga svar. Vi har dock inte uppfattat detta som något stort problem och tror inte 
att respondenternas svar påverkats i någon större utsträckning.   
 
Vi ville inte vara för tydliga med vad vi ville få ut av intervjun eftersom det hade ökat risken 
för tillrättalagda svar. Arbetsrollerna under intervjun delades upp i intervjuare och antecknare. 
Detta för att skapa en mer strukturerad intervju där intervjuaren ansvarade för att ställa 
frågorna, lyssna och förstå sammanhang samt avläsa signaler. Den som antecknade höll reda 
på om vi hade fått de svar vi var ute efter. Om det var något intervjuaren hade missat eller 

                                                 
128 Bryman, Allen. s. 301 
129 Ibid., s. 158 
130 Ibid., s. 446 
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något som kanske behövde utvecklas mer kunde den som antecknade komma in med en 
tilläggsfråga. 
 
Vi använde i samtycke med respondenterna bandspelare under intervjuerna för att det skulle 
underlätta vid sammanställningen samt minska risken för missförstånd. För att inte vara helt 
beroende av bandspelaren valde vi även att anteckna. Anteckningarna fungerade som vi 
beskrivit tidigare även som stöd under själva intervjun. 
 
Två av intervjuerna varade i lite drygt en timme vilket var något längre än den tid vi hade bett 
respondenterna avsätta för intervjun. Det hade varit möjligt att korta ned intervjutiden genom 
att hela tiden styra respondenterna mot mer direkta svar. Vi ville dock hålla frågorna öppna 
för att på så sätt undvika att påverka svaren. Då vi undvek att styra respondenternas tankar i 
någon speciell riktning blev det lättare för oss att förstå vilka frågor de ansåg vara viktiga.  
 
4.5 Databearbetning 
 
Intervjuerna transkriberades direkt efter intervjutillfällena för att intryck och andra 
minnesbilder inte skulle glömmas bort. Bearbetningen underlättades även av att vi mindes i 
vilket sammanhang frågorna besvarades under intervjusituationen. För att respondenternas 
svar skulle transkriberas på ett korrekt sätt, avlyssnade vi bandinspelningen samtidigt som 
anteckningarna från intervjun bearbetades. De delar av intervjun som vi ansåg vara 
oväsentliga för studien rensades bort, såsom kallprat och övriga resonemang som inte berörde 
ämnet.  
 
Kvar blev en mängd data som vi korrekturläste och sedan sammanställde i punktform. 
Därefter sorterades punkterna och placerades in under de rubriker som utgjorde stommen i 
teoretiska referensramen och empirikapitlet. Vid själva sammanställningen av empirikapitlet 
utgick vi från de punkter vi tagit fram och omvandlade dessa till löpande text. Detta för att 
göra empirin mer lättläst, då de olika delarna kopplas ihop och skapar ett sammanhang för 
läsaren. För att förtydliga innebörden av respondenternas åsikter och ge läsaren en bättre 
förståelse för respondenternas situation har vi valt att belysa en del svar med hjälp av citat. 
 
I empirikapitlet redovisar vi de sammanställda intervjuerna i den ordningsföljd de blev 
slutförda. Intervjuerna är strukturerade utifrån den övergripande indelningen av 
intervjumanualen och intervjuerna presenteras i sin helhet efter varandra. Vi tror att detta kan 
ge läsaren en bättre helhetsbild av respektive företag på grund av den varierande 
ämnesfördelningen på frågorna. Hade vi blandat respondenternas svar om varandra, tror vi 
inte att läsaren skulle få samma möjlighet att sätta sig in i varje företags situation och skapa 
sig en bild av hur företagen arbetar. 
 
4.6 Access 
 
Vi menar att tillträdet till information har varit genomgående bra under de fyra intervjuerna. 
Det fanns dock skillnader i öppenhet mellan de olika respondenterna. Detta kan bero på att vi 
under den korta tid vi hade kontakt med respondenterna inte lyckades motivera och skapa det 
förtroende som är viktigt för att få öppna och ärliga svar131. Att respondenternas beteende 
under intervjuerna varierade från väldigt öppet till lite mer försiktigt tror vi dock inte har 
påverkat undersökningen nämnvärt. Detta grundar vi på att de flesta frågorna var av mindre 
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känslig natur och att de därför inte torde ha uppfattats som problematiska för respondenterna 
att besvara. 
 
En annan orsak som bidragit till en ökad access har varit respondenternas kunskaper. Då 
studiens frågeställning främst berör personal och informationshantering var det viktigt att 
respondenterna hade goda kunskaper inom det området. De personer vi intervjuade jobbade 
alla på något sätt med dessa frågor och kunde därför bidra till att vi fick tillträde till den 
information vi var ute efter. 
 
4.7 Kritik av primärdata 
 
Det faktum att vi valt att jämföra tillverkande företag med kunskapsföretag beror som vi 
tidigare nämnt på intresset av att jämföra de två företagsformerna med varandra. Det kan dock 
tyckas vara en aning orättvist att ställa dessa mot varandra. Detta då tillverkande företag 
generellt sett inte uppfattas vara lika beroende av de komponenter som intellektuellt kapital 
består av. Vi tycker ändå att jämförelsen är motiverad eftersom det numera blivit alltmer 
viktigt att hantera de ”mjuka” delarna av ekonomin, även för industriföretag. Även valet av 
företag kan diskuteras då samtliga studerade organisationer är delar av ett större nätverk. 
Detta kan i viss utsträckning ha påverkat respondenternas förmåga att svara på våra frågor, då 
företagens övergripande arbetssätt till stor del utformats på central nivå. Vi tror emellertid inte 
att detta har påverkat vår studie i stor utsträckning, då vi med facit i hand kan säga att de 
studerade företagen ändå hade stor frihet att välja i vilken utsträckning de ville arbeta med 
dessa typer av frågor.  
 
Studiens omfattning kan också diskuteras då det kan tyckas vara för få företag för att kunna 
skapa förståelse för en större verklighet och dra några generella slutsatser. Vi vill dock påpeka 
att syftet med studien inte är att göra några generaliseringar, utan att försöka skapa en 
övergripande bild av hur verkligheten ser ut i de studerade företagen.  
 
De valda företagen för studien är även huvudkonkurrenter inom respektive bransch i 
Umeåregionen. Respondenterna var medvetna om detta i intervjusituationen, vilket kan ha 
bidragit till att de tog det lite som en inbördes tävling och vinklade svaren för att ge företaget 
ett bättre ansikte utåt. Eller som Jan Törnqvist på Sävar Såg, lite ironiskt uttryckte sig; ”det 

blir väl de som ljuger mest”. Vi höll hela tiden detta i åtanke då vi genomförde intervjuerna, 
vid sammanställningen av empirikapitlet och analyserna.  
 
Det bör även nämnas att vi inte skickat tillbaka sammanställningen av svaren till 
respondenterna för granskning. Detta hade kunnat ge respondenterna chansen att ge sina egna 
synpunkter på hur vi uppfattat deras svar och komma med tillägg. Anledningen till varför vi 
valt att inte skicka tillbaka sammanställningen av svaren är att vi inte anser att det skulle bidra 
till en mer sanningsenlig bild. Detta då frågorna i intervjuguiden inte var av komplex natur 
och att missförstånd kunde redas ut vid intervjutillfället. Även det faktum att vi bandat 
samtliga intervjuer och transkriberat intervjuerna ordagrant efter banden, borde minimera 
risken för missuppfattningar.   
 
4.8 Analysbearbetning  
 
Analysarbetet kopplar samman det empiriska material vi samlat in med den teoretiska 
referensramen vi utgått ifrån. Här framkommer alltså hur väl företagens arbete med det 
intellektuella kapitalet överensstämmer med teorin på området. Vi kommer till viss del att 
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tolka och reflektera över de svar som respondenterna avgett, för att på så sätt ytterligare 
tydliggöra den information som framkommer. Denna analys ska sedan utmynna i de slutsatser 
som kan dras av den studien.  
 
Vidare har vi valt att genomföra en mellanfallsanalys där vi kan jämföra de olika 
respondenterna med varandra. Vi hade istället kunnat genomföra en individuell analys där 
varje respondent analyserats var för sig. Vi tror dock att en mellanfallsanalys bättre tydliggör 
de skillnader och likheter som finns mellan de olika företagen och dess branscher. Denna typ 
av analysbearbetning tror vi även är till stor hjälp när vi ska sammanställa och visa på de 
slutsatser som kan dras utifrån det syfte vi har med undersökningen: 
 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur de studerade kunskapsföretagen 

respektive tillverkningsföretagen vårdar och utvecklar sitt intellektuella kapital, samt även se 

till de eventuella skillnader och likheter som finns mellan de olika företagen. 
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5. Intellektuellt kapital i fyra företag  
I detta avsnitt följer ett sammandrag av de fyra intervjuer vilka vi använt som empiriska 

källor för studien. Företagen med respektive respondent redovisas var och en för sig i den 

ordning intervjuerna genomfördes. För att förenkla för läsaren har vi valt att redovisa 

intervjuerna efter samma struktur som intervjumallen och teoriavsnittet. 

 
5.1 Holmsunds Sågverk 
 
Intervju med Lars-Olof Alm, 2005-11-30. 
 
5.1.1 Bakgrundsinformation 
 
Lars-Olof Alm har varit sågverkschef på Holmsunds Sågverk sedan 1991. Han utbildade sig 
ursprungligen till maskiningenjör, men har de senaste 30 åren arbetat på varierande 
chefspositioner inom industrin. Lars-Olof Alm fungerar både som VD och produktionschef 
och har det övergripande ansvaret för beslutsfattandet på sågen. 
 
Holmsunds Sågverk ingår i SCA koncernen som är verksamt inom träindustrin. SCA 
koncernen har sammanlagt 45 000 anställda varav 5000 i Sverige. Koncernen är uppdelad i 
tre affärsområden: Forest Products, Packaging och Hygine som är det största av de tre. 
Holmsunds Sågverk är ett av sju sågverk i Sverige som ingår i affärsområdet Forest Products. 
 
5.1.2 Humankapital 
 
5.1.2.1 Organisationsstruktur 

 

Holmsunds Sågverk har 60 anställda, varav 50 i produktionen och 10 på tjänstemannasidan. 
Verksamheten är uppdelad på avdelningarna timmer, såg, sönderdelning, torkning, justering, 
hyvleri och underhåll. Justeringen är den största avdelningen med 10 anställda. Lars-Olof 
Alm beskriver organisationen som väldigt platt och syftar till att sågen nästan inte har några 
arbetsledare. Det finns egentligen bara en arbetsledare och han har det övergripande ansvaret 
för underhållet i den löpande verksamheten. Holmsunds Sågverk använder sig istället av ett 
rotationssystem där de anställda på varje avdelning en månad i taget får ta på sig rollen som 
lagkapten. Lagkaptenernas uppgift är att fungera som en länk mellan Lars-Olof Alm och de 
olika avdelningarna. De rapporterar om det är något problem som måste åtgärdas eller vill 
kanalisera ut något. Lagkaptenerna har även befogenheten att ta vissa beslut rörande sin 
avdelning, exempelvis att bevilja kortare ledigheter som tandläkarbesök eller bilbesiktning. 
Andra beslut diskuteras inom laget men måste i slutändan godkännas av Lars-Olof Alm. På 
Lars-Olof Alms kontor finns det en lagkaptenspärm för varje avdelning där det står beskrivet 
hur deras lag skall jobba.  
 
”Det finns en viss tanke bakom uttrycket lagkapten”, menar Lars-Olof Alm och hävdar att det 
skapar en lagkänsla inom avdelningarna, vilket får effekten att varje anställd känner sig mer 
delaktig.  
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5.1.2.2 Organisationskultur 

 

Lars-Olof Alm anser att SCA är den bästa arbetsgivare han har arbetat för, mestadels för att 
det finns en inbyggd ”tro på människan” i organisationskulturen. SCA jobbar utifrån en 
policy att de skall ha samma värderingar oavsett i vilket land de är verksamma. Han tror att 
SCA i längden kan producera ett bra resultat tack vare att människor är positivt inställda till 
organisationen. ”Vi är fortfarande i en bransch som har väldigt låg status” säger Lars-Olof 
Alm. Ledningen i SCA har dock utarbetat en rekryteringsplan där hög kompetens och 
ambitionsnivå premieras. Rekryteringsplanen är till för att visa att man är seriös som 
arbetsgivare och i slutändan bidra till att öka statusen på yrken inom träindustrin.  
 
SCA arbetar aktivt med åtgärder som syftar till att öka trivseln hos personalen. De har en fond 
som kallas ”sociala fonden” där de samlar in pengar till olika arrangemang för de anställda. 
Det kan röra sig om allt från bio, skiddagar, och idrottsevenemang till konserter. Enbart 
Västerbotten tilldelas ca 300 000 kr per år som skall användas till trivselåtgärder för 
personalen. På Holmsunds Sågverk har de även en intern kassa som används till att motivera 
de anställda och få dem att trivas. Varje år har man julbord, midsommarfirande, personalfester 
och arbetsplatsträffar där man bjuder personalen på lunch. ”Att skapa trivsel bland de 

anställda är viktigt” säger Lars-Olof Alm och drar paralleller till den låga sjukfrånvaron på 
sågen.  
 
Lars-Olof Alm genomför även individuella medarbetarsamtal med varje anställd en gång per 
år. Han försöker vid dessa samtal uppmuntra de anställda att komma med förslag och idéer 
om hur de skulle vilja förbättra verksamheten. Personalen kan även lämna förslag och komma 
med idéer direkt till honom när de uppstår. Lars-Olof Alm hävdar att han försöker skapa ett 
klimat där de anställda inte ska vara rädda för att ha åsikter om verksamheten. 
 
5.1.2.3 Ledarskap 

 

Lars-Olof Alm tycker det är viktigt att en chef skall vara ett föredöme och föregå med gott 
exempel. Andra egenskaper han värdesätter hos en chef är förmågan att vara bestämd men 
samtidigt ödmjuk. ”Det gäller att vara mjuk men ändå fast” som Lars-Olof Alm uttrycker 
det. Lars-Olof Alm har en ledarstil som han själv benämner ”management by walking 

around”. Den går ut på att han minst en gång varje dag besöker alla avdelningar och pratar 
med lagkaptenerna för att på bästa sätt hålla kontakten med golvet. Detta tar Lars-Olof Alm 
väldigt seriöst på och ser det som en av hans viktigaste arbetsuppgifter. Vidare menar han att 
denna typ av ledarstil främjar en bra relation mellan honom och de anställda. Dörren till Lars-
Olof Alms kontor står nästan alltid öppen i fall någon i personalen vill komma och prata om 
något. ”Man fungerar ibland som en kurator” säger han och betonar vikten av att ha en 
öppen dialog med de anställda. Han strävar efter att vara en ledare som har god kontakt med 
samtliga anställda. 
 
Vad gäller beslutsfattandet måste de flesta beslut på sågen tas av Lars-Olof Alm, men 
samtidigt sker förankringen mot arbetslagen ofta informellt på något sätt. I många fall rådgör 
Lars-Olof Alm med lagkaptenen när det rör beslut angående dennes avdelning.   
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5.1.2.4 Arbetslag 

 

På Holmsunds Sågverk formas arbetslagen naturligt utifrån de avdelningar som finns. Alla 
avdelningar har enligt Lars-Olof Alm en viss ”lagkänsla”, mycket på grund av systemet med 
roterande lagkaptener. Han tycker att arbetsrotation är en viktig del i att skapa en 
välfungerande organisation. Det finns ingen station på sågen där man står och jobbar på 
samma ställe hela tiden. Lars-Olof Alm nämner detta som positivt då rotationssystemet höjer 
kompetensen på hela personalstyrkan och skapar förståelse för andra arbeten inom industrin.  
Det gör även att man inte blir lika beroende av varje enskild person om någon är frånvarande 
och det minskar antalet belastningsskador som annars är vanligt inom denna bransch, menar 
Lars-Olof Alm. Personalen på sågen roterar i första hand avdelningsvis, men anställda med 
bred kompetens får även rotera mellan avdelningar.  
 

5.1.2.5 Belöningssystem 

 

Holmsunds Sågverk använder sig av flera olika belöningssystem för att motivera de anställda. 
Alla anställda har, utöver sin fasta månadslön, en resultatbaserad bonus som baseras på vilken 
produktionsnivå de lyckas uppnå. Lars-Olof Alm menar att denna bonus ”triggar personalen 

att jobba” och förankrar målet att producera så mycket som möjligt. De har även en 
vinstbaserad bonus där storleken bestäms utifrån en procentsats av det fastställda årsresultatet. 
Vinstbonusen är till skillnad från den resultatbaserade ej individuell eftersom alla på företaget 
får ta del av den. De anställda kan även få premier om de kommer med förslag och idéer som 
leder till förbättringar i verksamheten. Förslagen behandlas av en förslagskommitté som 
fastställer om det skall utdelas belöning och i sådana fall storleken på denna. På Holmsunds 
Sågverk har man som mest delat ut 60 000 kr till en anställd som kommit med en bra idé.  
 
Lönesättningen på Holmsund Sågverk är olika beroende av var man arbetar. På 
tjänstemannasidan är lönerna helt individbaserade, medan lönerna på golvet är mer 
homogena. Personalen på golvet kan visserligen få ett ålderstillägg vid lång tjänstgöring och 
det finns även ett mångkunnighetstillägg för anställda med bred kompetens, men annars är det 
lika lön för alla. Trots att ledningen i SCA vill premiera hög kompetens och ambitionsnivå, är 
Lars-Olof Alm inte säker på om det är rätt att ha individanpassade löner på golvet då det kan 
skapa en känsla av orättvisa. Han anser dock att det finns ett antal nyckelpersoner som är 
extra viktiga för verksamheten. Lars-Olof Alm skulle vilja ge dessa nyckelpersoner ett 
lönetillägg utifrån deras kunskap och kompetens, men säger samtidigt att ”det finns inte den 

mognad eller acceptansen inom skog- och träfacket”.  
 
5.1.2.6 Kompetensutveckling 

 

Personalen på Holmsunds Sågverk består huvudsakligen av operatörer med låg 
utbildningsnivå. Han ser dock en ökning i antalet arbetsansökningar från personer med 
akademisk bakgrund. Detta tror han beror på den teknologiska utveckling som träindustrin 
genomgår. Det behövs fler och fler anställda med specialistkunskaper då antalet 
högteknologiska maskiner ökat. Nya arbetsuppgifter tillkommer i takt med utvecklingen och 
Lars-Olof Alm har på senare tid anställt ett antal personer med civilingenjörsutbildning. 
 
Behovet av utbildning inom träindustrin har ökat markant på senare tid. För att hålla de 
anställda uppdaterade med den nya teknologin skickar Holmsunds Sågverk kontinuerligt 
personalen på utbildning. De som genomgår mest utbildning är de som arbetar med 



INTELLEKTUELLT KAPITAL I FYRA FÖRETAG 
 

 - 41 - 

slutprodukten, vilka är underhållare, torkare eller justerare. Lars-Olof Alm ser utbildning av 
personalen som en viktig del i att bibehålla sågens konkurrenskraft. Han har svårt att se ett 
självklart samband mellan orsak och verkan på kort sikt, men menar att utbildningen efter 
hand lyfter nivån på hela personalstyrkan. 
 

5.1.3 Strukturkapital 
 
5.1.3.1 Organisationskapital  

 

Under Lars-Olof Alms långa tjänstgöring inom industrin har han sett en oerhörd ökning i 
användandet av datorer. Utvecklingen har gjort att de tekniska systemen mer och mer tagit 
över den dagliga verksamheten i sågverket. Nu används datorer både inom den löpande 
produktionen och sköter det mesta då det gäller hantering av information. Lars-Olof Alm har 
sett utvecklingen gå från pärmar till datorer och konstaterar att ”vi numera är helt beroende 

av datorer och pc-styrning inom hela verksamheten”. Befattningsbeskrivningar, 
arbetsmanualer, serviceunderhåll, administration och produktinformation är exempel på 
information som ligger ute på intranätet. På intranätet läggs även alla sågordrar ut, vilka 
beskriver hur mycket personalen skall producera. Detta gör att Holmsunds Sågverk blir 
oerhört beroende av att intranätet fungerar. Om datasystemet skulle krångla, har de 
organiserat så att de ändå skall kunna producera i varje fall några timmar. Lars-Olof Alm 
berättar att han inte är helt nöjd med intranätet då det tidvis har strulat en hel del. Han är dock 
positiv till själva användandet av intranätet och tycker det är enormt effektivt då allt fungerar 
som det skall.  
 
För att sprida information utåt har Holmsunds Sågverk en hemsida där en begränsad mängd 
information läggs ut. Den mesta informationsförmedlingen utåt sker från SCA:s 
informationsavdelning i Sundsvall.  
 
5.1.3.2 Innovationskapital 

 

Varumärket för Holmsunds Sågverk är det så kallade skeppningsmärket som sitter på änden 
av bräderna. Lars-Olof Alm berättar att varumärket i sig inte är det viktigaste, utan främst att 
det talar om från vilken region virket kommer. De har även olika typer av varumärken vid 
olika kvalitéer på virket. Varumärket skall främst fungera som en kvalitetsstämpel då kunder 
kan se att virket kommer från norra Sverige. SCA har olika varumärkesstrategier beroende av 
vad det är för typ av produkt och vilket land de marknadsför sig i. Lars-Olof Alm menar att 
varumärkets betydelse varierar beroende av vilken marknad som berörs. Han vill att 
varumärket skall uppfattas som att Holmsunds Sågverk är säker och stabil som leverantör och 
ger kunderna vad de efterfrågar. Vidare betonar Lars-Olof Alm vikten av att ha en väl 
utarbetad varumärkesstrategi som är kopplad till affärsplanen. ”Det är viktigt att inte spreta åt 

olika håll, så att kunderna känner igen företaget.” 

 
5.1.3.3 Processkapital 

 

Holmsunds Sågverk agerar främst på tre huvudmarknader: Skandinavien, England och 
Frankrike. På samtliga marknader finns egen representation i form av agenter som jobbar med 
kundkontakter. Det finns även en produktansvarig på sågen som arbetar med kundfrågor och 
försäljning. Lars-Olof Alm beskriver deras kundgrupp som mångfaldig, de har mest 
industrikunder men säljer mer och mer virke till byggvaruhus ute i Europa. 
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5.1.4 Värdering 
 

Lars-Olof Alm är lite kritisk till att sätta ett värde på det intellektuella kapitalet. Främst för att 
det är svårt att mäta, men även till vem som skulle ha befogenheten att värdera det. Det blir 
mer att man jobbar utifrån en etisk policy där det blir omvärlden som får värdera om man 
följer den eller inte, berättar Lars-Olof Alm. På Holmsunds Sågverk mäter man bara trivseln 
hos de anställda, övriga värden mäts av SCA-koncernen. VD: n för SCA är väldigt mån om 
att mäta de mjuka värdena i företaget, förklarar Lars-Olof Alm. Han tycker att SCA är bra på 
att vårda sitt intellektuella kapital, även om det inte alltid går att mäta. ”Det finns ett 

mervärde i det här företaget som är svårt att sätta fingret på” menar Lars-Olof Alm. Han tror 
att om det fanns ett bra sätt att mäta det intellektuella kapitalet, så skulle SCA tjäna på att visa 
upp det. 
 
5.2 Sävar Såg 
 
Intervju med Jan Törnqvist, 2005-12-02. 
 
5.2.1 Bakgrundsinformation 
 
Jan Törnqvist har arbetat 26 år på Sävar Såg och varit personalansvarig sedan 1990. Han är 
förutom personalchef även ansvarig för timmermottagning och sågplanering.  
 
Sävar Såg ingår i Norra skogsägarna som är en ekonomisk förening med 13000 medlemmar. 
Norra skogsägarna äger tre sågverk varav ett är Sävar Såg. Huvudkontoret ligger i Umeå och 
de sköter tillsammans med kontoret i Skellefteå försäljnings - och administrationsfrågor. 
 
5.2.2 Humankapital 
 

5.2.2.1 Organisationsstruktur  

 

Sävar Såg har 70 anställda som jobbar i tvåskift uppdelade på avdelningarna timmer, såg, 
justering, bandcentral, panncentral, förädling, hyvling, stress/skarv och underhåll.  Varje 
avdelning är en fristående enhet och har en egen redovisning, både ekonomiskt och 
produktionsmässigt. Dessa siffror redovisas dock bara internt. Det finns en platschef som har 
det övergripande ansvaret och under honom kommer Jan Törnqvist som ansvarar för personal 
och produktion. Ute på avdelningarna finns det lite olika ledningsfunktioner. Timmer, såg och 
justerverk har alla en försteman med huvudansvar för respektive verksamhet. Det finns 
dessutom en arbetande lagbas på varje skift. Förädlingsavdelningen har en förädlingschef och 
en platschef. De övriga avdelningarna hyvling, underhåll, bandcentral och panncentral är små 
och saknar en ledningsfunktion. Dessa står istället direkt under Jan Törnqvist men är enligt 
honom väldigt självgående. 
 
5.2.2.2 Organisationskultur 

 
Det som värdesätts hos personalen på Sävar Såg är enligt Jan Törnqvist punktlighet, 
noggrannhet men även ett trevligt sätt så man smälter in bra i arbetslaget. Detta är speciellt 
viktigt i små grupper då samarbete är ett måste för att nå bra resultat. Att behandla varandra 
korrekt även fast man kanske inte behöver vara vänner är något som värdesätts på Sävar Såg.  
 



INTELLEKTUELLT KAPITAL I FYRA FÖRETAG 
 

 - 43 - 

Jan Törnqvist trivs alldeles utmärkt och tror att de allra flesta på Sävar Såg trivs bra. Detta 
baserar han främst på att han efter alla år på företaget lärt sig tolka stämningen inom 
organisationen. Han menar även att den låga personalomsättningen och de låga sjuktalen visar 
på detta. Sävar Såg använder sig även av en enkät där de vart tredje år mäter hur personalen 
trivs. Det händer att det där framkommer problem som de då försöker förbättra. Även 
medarbetarsamtal och utvecklingssamtal används för att upprätthålla kommunikation mellan 
individ och ledning. Varje lagbas ansvarar för medarbetarsamtalen och minst ett per år måste 
protokollföras. Jan Törnqvist hävdar även att minst tio informella medarbetarsamtal 
genomförs varje år. Utvecklingssamtalen sköter Jan Törnqvist och han menar att de är väldigt 
individuella. Samtalen kan vara allt från tio minuter till tre timmar beroende på den enskilde 
individens behov. 
 
5.2.2.3 Ledarskap 

 

Jan Törnqvist värderar stor flexibilitet hos en chef. Han nämner hur viktigt det är att anpassa 
sig till situationen och inte till vilket pris som helst driva igenom beslut. Har man bestämt sig 
får man inte vela, men i första skedet måste man kunna diskutera menar Jan Törnqvist. Vidare 
tycker han att det är viktigt med en bra relation med de anställda. För att skapa en öppen och 
bra relation med de anställda är det viktigt att man själv är öppen och ärlig. 
 
Kommunikationen med de anställda sker ofta genom att Jan Törnqvist går ner ”på golvet”, 
men även att personalen kommer in till honom på kontoret. Jan Törnqvist följer även upp hur 
arbetslagen presterar produktionsmässigt, men undviker att kritisera hela arbetslaget om 
produktionen varit låg. Problem i de olika arbetslagen försöker Jan Törnqvist istället främst 
lösa genom att prata med de olika lagbaserna. Jan Törnqvist har även medvetet blivit tilldelad 
det största kontoret för att han ska kunna ta emot personal som vill prata om något. ”Varje 

dag vid skiftbytet är det nästan alltid någon som kommer in och vill diskutera något och då är 

det viktigt att jag finns till hands.”  

 

5.2.2.4 Arbetslag 

 

Personalen delas in i arbetslag efter den avdelning och det skift de tillhör. Inom arbetslaget 
använder de sig av ett rotationssystem där de byter arbetsuppgifter efter 35 minuter. Detta för 
att skapa en mer varierande arbetsmiljö som ökar kompetensen och gör det roligare att jobba. 
Sävar Såg använder sig även av en personalpool som består av personer som är utbildade för 
att åtminstone klara av de enklare jobben på varje avdelning. 
 
Jan Törnqvist framhåller att sammanhållningen inom de olika arbetslagen är bra och att de 
peppar varandra att uppnå så bra resultat som möjligt. Detta visar sig bland annat i den tävling 
som finns mellan olika skiftlag om vilka som producerat mest. Tävlingstänkande är dock 
något som Jan Törnqvist inte vill uppmuntra då kvalitén kan bli lidande.  
 
5.2.2.5 Belöningssystem 

 

Jan Törnqvist använder sig främst av belöning i form av att lösa problem för personalen, men 
erkänner samtidigt att ”vi är dåliga på den här biten”. Personalen erhåller en resultatbaserad 
bonus beroende av produktionen för samtliga kollektivanställda. Mindre belöningar för att 
uppmuntra personalen i form av exempelvis julfirande och smörgåstårta vid bra produktion är 
också något Jan Törnqvist försöker använda sig av. En vinstbaserad bonus har de tidigare 
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laborerat med men den bortföll av olika skäl första året och har inte prövats sen dess. Han 
säger sig även vara öppen för att prova någon annan form av belöningssystem.  
 
Att belöna enskilda individer eller arbetslag är något Jan Törnqvist medvetet försöker 
undvika. Detta då det finns en viss fara med att belöna arbetslagen efter produktion eftersom 
kvalitetsnivån kan påverkas. Det kan även leda till osämja då de som inte erhåller någon 
belöning känner sig orättvist behandlade. Det är lika lön för alla, män som kvinnor, men det 
finns ett visst ålderstillägg. Lagbaserna och tre anställda med hög kompetens har dock ett 
extra tillägg då dessa anses vara nyckelpersoner. 
 
Förslag och idéer som kan förbättra verksamheten är också något som belönas. Förslagen eller 
idéerna lämnas in skriftligt till kontoret där de kommenteras. Sen kan de skickas vidare till en 
central bedömning på huvudkontoret där de slutgiltigt bestämmer om någon belöning ska 
delas ut. Enligt Jan Törnqvist är det väldigt sällsynt, men belöningarna kan uppgå till 25 000 
kr. Jan Törnqvist menar dock att 90 % av alla förbättringar inte går den här vägen utan 
problemen löses oftast löpande ute på golvet.  
 
5.2.2.6 Kompetensutveckling 

 

På Sävar Såg får de olika avdelningarna olika utbildningar, men det förekommer även några 
allmänna utbildningar som brandskyddsutbildning och första hjälpen utbildning. Den mesta 
utbildningen sker internt, men vid köp av nya maskiner skickas personalen ibland iväg på 
utbildning. Personalen på justeringen får mest utbildning vilket beror på att det krävs hög 
kompetens för att klara arbetsuppgifterna.  
 
Jan Törnqvist tror att en ökad satsning på kompetenshöjande åtgärder kanske skulle ge en 
bättre avkastning inom vissa områden och då främst på hanteringen av virket. En högre 
kunskapsnivå skapar mer förståelse om värdet på de produkter som tillverkas vilket bland 
annat kan leda till mindre förstörelse. De skickade personal på en utbildning som behandlade 
detta för två år sedan och den har verkligen gett ett gott resultat. Jan Törnqvist betonar att det 
är viktigt att lägga utbildningen på ställen där det finns mest att vinna. ”Det är som på alla 

arbetsplatser kärva tider med besparingsprogram, så det är inte alltid man ser till de 

långsiktiga effekterna av utbildning.”  

 
5.2.3 Strukturkapital 
 
5.2.3.1 Organisationskapital  

 

På senare år har mycket ny teknik börjat användas på Sävar Såg. Det gäller dels produktionen 
i form av nya datastyrda maskiner, men även informationshanteringen som idag enbart sköts 
med hjälp av olika datasystem. ”Inget är sig likt sen jag började här, det finns inte en pryl 

kvar” förklarar Jan Törnqvist.  
 
För informationshantering använder sig Sävar Såg sedan ett par år tillbaka av ett intranät. Det 
var lite problem i början men nu fungerar det riktigt bra. ”Pärmarnas tid är förbi, det är ett 

suveränt redskap” menar Jan Törnqvist. Intranätet innehåller all sorts information och finns 
ute på alla avdelningar. Jan Törnqvist tycker att det är bra att använda sig av den nya tekniken 
för att kommunicera med de anställda. Det sparar mycket tid och jobb för alla inom 
verksamheten. 
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På Sävar Såg är de väldigt försiktiga med att sprida information utåt. Den centrala 
marknadsavdelningen får ta hand om den mesta informationsspridningen genom pressreleaser 
och liknande. 
 
5.2.3.2 Innovationskapital  

 

De varumärken som Sävar Såg använder sig av är BN (Brännlands nya träförädling) och 
Norra. BN är ett märke som de förvärvade för länge sedan men som sedermera blivit känt 
över hela Europa. Norra är det varumärke som används i Japan och det har fått ett väldigt bra 
genomslag.  
 
Det Jan Törnqvist ser som det viktigaste när det kommer till att vårda varumärket är att det 
ska vara en jämn kvalité på virket som skickas till kunden. ”Då man ser Norra skall man 

tänka – WOW!” De strävar hela tiden efter att kunden ska få den kvalité på varan som de 
beställt. Varken för bra eller för dålig menar Jan Törnqvist. Vidare förklarar han att ett fint 
emballage också är viktigt då det ser proffsigare ut och skapar en känsla av att det är en 
kvalitetsprodukt.  
 

5.2.3.3 Processkapital 

 

Kundfrågor sköts i allmänhet av den centrala marknadsavdelningen och Sävar Såg är oftast 
bara med vid slutförhandlingarna då affären i princip redan är klar. 
 
Sävar Såg har kunder över hela Europa, bland annat England, Norge, Danmark och länderna 
kring Medelhavet där Marocko har blivit en allt viktigare marknad. Deras största marknad är 
dock Japan. Vi har många studiebesök förklarar Jan och nämner att de får besök från japanska 
kunder minst en gång i månaden. Jan Törnqvist har själv varit i Japan och på andra ställen för 
att besöka kunder och knyta nya kontakter. Direktkontakten med kunden är väldigt viktig 
menar Jan Törnqvist.  
 
Den svåraste biten är just kommunikationen mellan köpare, säljare och produktion. Norra 
Skogsägarna har varit bra på den biten tycker Jan Törnqvist. Personal från produktionen är 
ofta närvarande vid kundmöten för att skapa trovärdighet och säkerställa att kunden får det 
den har beställt. 
 
5.2.4 Värdering 
 

Personalens trivsel mäts vart tredje år genom en enkät. Denna undersökning sammanställs i 
siffror och redovisas internt till de avdelningar som berörs. Den sammanställs även inom hela 
koncernen och då är det främst ledningen inom Norra skogsägarna som får ta del av siffrorna 
för att kunna fatta strategiska beslut.  
 
De anställdas kunskapsnivå mäts också, men det är främst på sorteringen/justeringen. Detta 
görs för att, som Jan Törnqvist beskriver det, ”se om någon är ute och cyklar”. Det kan få en 
motsatt effekt att gå ut och skrika på alla då det bara är en person som gör fel fortsätter Jan 
Törnqvist. Jan Törnqvist anser att det ligger ett betydande värde i den kompetens och kunskap 
personalen besitter, men menar samtidigt att det är väldigt svårt att sätta ett pris på. Han har 
också svårt att säga om Sävar Såg skulle gynnas av att visa upp sitt intellektuella kapital 
externt, men säger samtidigt att ”låg man bra till så är det klart att man skulle vilja visa upp 

det”.  
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5.3 Folksam 
 
Intervju med Kent Lindmark, 2005-12-05. 
 
5.3.1 Bakgrundsinformation 
 
Kent Lindmark har jobbat inom försäkringsbranschen i 20 år och har en civilekonomexamen 
med master i marknadsföring. Han har haft fler olika befattningar och då främst i indirekta 
ledningsfunktioner vilken även är hans befattning idag. 
 
Folksam har 3600 anställda i Sverige och har en ömsesidig bolagsform. En ömsesidig 
bolagsform innebär i princip att försäkringstagarna äger Folksam och det är en vanlig 
bolagsform inom försäkringsbranschen enligt Kent Lindmark.  
 
5.3.2 Humankapital 
 
5.3.2.1 Organisationsstruktur 

 

På Folksam i Umeå arbetar ca 60 anställda uppdelade på avdelningarna kundtjänst, 
rådgivning, ombud och skadereglering. På varje avdelning finns det en chef och över dem en 
marknadsområdeschef som tillsammans med ledningsgruppen tar beslut gällande den lokala 
operativa verksamheten. Det är både en traditionell hierarki men också lite matris över 
organisationsstrukturen berättar Kent Lindmark.  
 

5.3.2.2 Organisationskultur 

 

På Folksam har de ett ganska öppet arbetsklimat. Det finns en öppen dialog och det är lätt att 
komma i kontakt med varandra. För att få saker och ting att fungera i den dagliga 
verksamheten är det oftast den närmsta chefen de försöker föra en dialog med. På detta sätt är 
Folksam ett ganska okomplicerat företag att jobba i säger Kent Lindmark. 
 
Folksam har sedan ett par år tillbaka inlett ett värderingsarbete som ska genomsyra hela 
verksamheten. De jobbar utifrån grundvärderingarna trygghet, engagemang, medmänsklighet 
och professionalism. Folksam försöker samtidigt flytta positionerna från att traditionellt sett 
blivit förknippade med något tråkigt, till att bli ett företag som är med i fronten och styr 
utvecklingen. Folksam vill att folk ska tänka på dem som innovatörer och utmanare. 
Värderingsarbetet är grunden för att uppnå dessa mål säger Kent Lindmark. Värderingar är ett 
bra sätt att kitta samman en företagskultur och detta skall uppnås genom att Folksam internt 
skall jobba på den fronten.  
 
5.3.2.3 Ledarskap 

 

Kent Lindmark tycker att en ledare ska vara tydlig och kommunikativ så att ställningstagandet 
förmedlas på ett genomtänkt och förnuftigt sätt. Vidare ska en ledare inom Folksam även vara 
en god lyssnare, kunna motivera både kollektivt och individuellt men framförallt visa 
engagemang. Kent Lindmark betonar även vikten av att en ledare ska kunna ha blicken lite 
längre bort än bara här och nu. En ledare måste kunna ta ut en kompassriktning så att 
personalen vet vart de är på väg, säger Kent Lindmark. 
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Beslutsfattandet kan variera ganska mycket, men generellt delegerar Folksam ut mycket av 
besluten och strävar efter att delegera ut ännu mer. Då Folksam förser sig med mer kunskap 
genom utbildning och rekrytering kommer individerna att ha större förutsättningar att fatta 
egna beslut. När personalen vet vad som ska göras får de inom de uppsatta regelverken själv 
bestämma hur det ska genomföras berättar Kent Lindmark. ”Vi betalar dessutom dyrt för de 

anställdas kunskap, erfarenhet och förmåga att fatta beslut, då vore det slöseri med resurser 

att inte uppmuntra individuellt beslutsfattande.”  
 
5.3.2.4 Arbetslag 

 

Arbetslagen uppkommer med automatik då avdelningarna i sig samarbetar och utgör ett 
arbetslag. På säljavdelningen är det dock mer individuellt och samarbetsformerna kan variera. 
Avdelningarna är relativt självstyrande och samarbete mellan avdelningarna är idag inte så 
vanligt. Detta beror främst på att Folksam idag inte har den typen av tjänster som kräver att 
flera olika arbetslag måste vara inblandade menar Kent Lindmark. Personalen är idag ganska 
stationära och mera av specialister på sin bit. Kent Lindmark tycker att personalen kanske är 
lite för mycket av specialister, då ett sätt att skapa dynamik i företaget är att få folk att gå runt.  
 

5.3.2.5 Belöningssystem  

 

Folksam har ett styrverktyg i form av ett balanserat styrkort där visionen har brutits ned till 
individuella mål. På så sätt kan de följa individer och arbetsgrupper och utifrån mätningarna 
utforma belöningssystem. Belöningssystemen varierar med yrkesrollen och kan baseras på 
kvantitativa prestationer men även bero på något annat man gjort bra säger Kent Lindmark. 
Andra incitament kan vara aktiviteter anordnade av den kamratförening de använder sig av. 
Kamratföreningen får pengar av Folksam för att ordna trevligheter för personalen utanför 
arbetstid. Detta tror Kent Lindmark är viktigt för att personalen ska trivas och känna 
gemenskap. 
 
Förslag och idéer kan också belönas med allt från en kaffemugg till ekonomisk ersättning 
beroende på förslagets dignitet. Förslag och idéer ser Kent Lindmark som något otroligt 
värdefullt, och då speciellt de som förankras i möten med kunder. För att skapa en innovativ 
miljö måste människor ha möjlighet att framföra sina tankar och idéer förklarar Kent 
Lindmark. Han medger dock att Folksam inte är riktigt bra på att ta hand om innovatörer i 
verksamheten.  
 
Kent Lindmark menar att man måste vara väldigt uppmärksam på belöningar. Det finns både 
vinnare och förlorare i belöningssystem fortsätter han att förklara. Belöningar kan vara 
motivationshöjande men de kan också skapa stress och en känsla av otillräcklighet. På 
Folksam har de inte upplevt några problem med de nuvarande belöningssystemen. Kent 
Lindmark tror att det främst beror på att ledningen har skött det på ett bra sätt. 
 
5.3.2.6 Kompetensutveckling 

 

Alla nyanställda på Folksam får genomgå en grundutbildning. Denna utbildning ser likadan ut 
oavsett vilken yrkesroll man har. Övrig utbildning sker ofta genom att personalen får sätta sig 
ner och diskutera direkta ”case”. Dessa ”case” består av händelser som personalen kan stöta 
på i verkligheten. Det kan exempelvis röra sig om en brand där en familj förlorat allt de äger. 
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Målet är att personalen genom utbildningen på ett bättre sätt ska kunna hantera kundmöten 
utifrån Folksams värderingar och samtidigt få en förståelse för vad dessa värderingar kan 
innebära för kunden. Företagets värderingar ska på detta sätt bli konkretiserade och lättare för 
personalen att förstå. Detta tillvägagångssätt gör det enklare att koppla utbildningen till 
verkligheten menar Kent Lindmark. 
 
5.3.3 Strukturkapital 
 
5.3.3.1 Organisationskapital  

 
Folksam använder sig av ett intranät där i stort sett all information läggs ut. På intranätet finns 
det även en dialogruta där personalen själva kan skriva ner åsikter och förslag. Kent Lindmark 
menar att intranätet är bra i den mening att allt finns där, men att det samtidigt är väldigt 
omfattande och komplext, vilket gör att väsentlig information kan försvinna i mängden. När 
viktig information ska överlämnas kan en muntlig kommunikation vara att föredra säger Kent 
Lindmark och menar samtidigt att det personliga mötet ger andra infallsvinklar.  
 
För att sprida information utåt använder sig Folksam bland annat av sin hemsida på Internet. 
Tanken är att folk inte bara ska använda hemsidan till att hitta information om Folksam. 
Annan information som rör exempelvis miljöfrågor, trafiksäkerhet eller test av någon produkt 
kan också vara information som läggs ut. På detta sätt lockar vi till oss människor och får 
indirekt marknadsföra vårt varumärke och lämna prisförslag på erbjudanden säger Kent 
Lindmark. Liknande uppgifter används även i annonser, pressmeddelanden och 
försäkringsbrev. 
 
5.3.3.2 Innovationskapital 

 

Varumärket Folksam ska förknippas med innovatörer och utmanare. Vi vill flytta positionerna 
och driva utvecklingen, säger Kent Lindmark. Han betonar dock att det inte är något som sker 
på ett ögonblick i ett stort företag som Folksam. Det är stora förändringar som måste till men 
vi jobbar intensivt med det just nu, fortsätter Kent Lindmark.  
 
Att Folksam jobbar mycket med hur varumärket ska uppfattas förklarar Kent Lindmark med 
att varumärket är kopplingen till själva företaget. Det Folksam levererar måste 
överensstämma med hur folk uppfattar varumärket. Det har en stor betydelse och kommer att 
få en ännu större betydelse i framtiden tror Kent Lindmark. 
 
5.3.3.3 Processkapital 

 

Oavsett i vilken situation företaget har kontakt med kunderna, skall Folksams 
grundvärderingar vara känslan som kunden upplevt. Folksam genomför kontinuerliga 
kundmätningar för att ta reda på hur kundmötet varit. En tredjedel av de kunder som varit i 
kontakt med exempelvis kundtjänst, rådgivning och skadereglering får en enkät hemskickad 
där de får svara på frågor som rör själva kundmötet. De klagomål som framkommer 
behandlas därefter för att på så sätt undvika att misstag upprepas. 
 
För att hela tiden hålla sig uppdaterade på nya trender och önskemål hos kunder, köper 
Folksam ibland in information om sin kundbas. Det händer också att de bjuder in kunder till 
samtal för att direkt få information om vad kunderna vill ha. Kent Lindmark menar att kunden 
idag ställer mer och mer krav och att Folksam då blir mer beroende av att veta vad kunderna 
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vill ha. Kent Lindmark är lite självkritisk och säger att de måste bli bättre på att hantera denna 
typ av aktiviteter. 
 
5.3.4 Värdering 
 

Folksam har ett styrverktyg för icke-finansiella mått i form av ett balanserat styrkort. Där 
bryts Folksams vision ned till individuella mål så att de lättare kan skapa en utvecklingsplan 
för varje enskild individ. Utvecklingsplanen tas fram tillsammans med den enskilde individen 
och en handlingsplan utformas sen i förhållande till de uppsatta målen.  
 
Personalens kunskap och kompetens mäts vid anställning efter en viss kravspecifikation. 
Utvecklingssamtal används också. Dessa kopplas ihop med de uppsatta utvecklingsplanerna 
för att säkerställa att individen är på rätt spår. ”Vi mäter aktiviteter kring det som skapar 

resultatet, istället för resultatet i sig” menar Kent Lindmark.  
 
Även de olika avdelningarna jobbar utifrån olika styrtal. Styrtalen följs upp varje månad för 
att se hur avdelningen jobbar i förhållande till de uppsatta målen. Ledningen får på detta sätt 
en bättre bild av verksamheten och kan gå in och stötta ett arbetsgäng som har det tungt, 
förklarar Kent Lindmark. 
 
Mätningar som rör individer och avdelningar används bara internt vilket även gäller 
mätningar som rör kunder, varumärke och personaltrivsel. Det som visas upp i 
årsredovisningen är hur de jobbar med miljö och klimatfrågor. Kent Lindmark säger att de 
möjligtvis kan gå ut med något resultat om de hamnar först i någon mätning, men annars 
behåller de resultaten för sig själva. Kent Lindmark tycker dock att det skulle vara intressant 
om det fanns ett allmänt accepterat mätsystem för intellektuellt kapital. Då skulle de kunna 
jämföra sig med sina konkurrenter och sedan dra lärdom av detta. 
 
5.4 Länsförsäkringar 
 
Intervju med Åsa Sjödin, 2005-12-08. 
 
5.4.1 Bakgrundsinformation 
 
Åsa Sjödin har tidigare arbetat med personalfrågor på olika industrier och sedan tre år tillbaka 
är hon personalassistent på Länsförsäkringar. Åsa Sjödins arbetsuppgifter på Länsförsäkringar 
är breda, men består främst av rekrytering, arbetsmiljö och rehab. Länsförsäkringar är ett 
företag inom bank/försäkringsbranschen och har 5500 anställda i Sverige utspridda på 24 
kontor. Länsförsäkringar har en ömsesidig bolagsform, vilket innebär att det är kunderna som 
äger företaget.  
 
5.4.2 Humankapital 
 
5.4.2.1 Organisationsstruktur 

 

Länsförsäkringar har 150 anställda i Västerbotten varav 115 arbetar på huvudkontoret i Umeå. 
På Umeåkontoret finns VD, en VD-assistent, en marknadsassistent och sju enhetschefer. 
Enheterna är: Privat, Bank och Liv, Personal/Lön, Ekonomi/IT, Finans/Fastighet, Företag och 
Skadeavdelningen som är störst med 44 anställda. Inom varje enhet finns dessutom ett antal 
underavdelningar som leds av en gruppchef. Gruppchefen arbetar operativt som alla andra, 
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men har det övergripande ansvaret för sitt arbetslag. De finns alltså tre chefsnivåer på 
Länsförsäkringar i Umeå. 
 
5.4.2.2 Organisationskultur 

 

Åsa Sjödin talar varmt om företagskulturen på Länsförsäkringar. Hon menar att trots att 
Länsförsäkringar har expanderat mycket på senare år har de lyckats behålla känslan av att de 
är ett litet företag. Enligt Åsa Sjödin finns det en ”Länsförsäkringsanda”, som speglar hela 
företagskulturen. Man får en känsla av att man bryr sig om varandra på Länsförsäkringar, 
menar Åsa Sjödin. Hon känner att denna anda är djupt rotad i organisationskulturen då 
företaget i år fyller 150 år. Den låga sjukfrånvaron och personalomsättningen är ett tecken på 
att folk trivs på företaget, tror Åsa Sjödin. 
 
Länsförsäkringar har i år börjat arbeta med ett projekt som de kallar ”kulturdokument”. 
Projektet går ut på att företagets värderingar skall genomsyra hela verksamheten. De jobbar 
utifrån fyra perspektiv: kundperspektivet, medarbetarperspektivet, ledarskapsperspektivet och 
resultatperspektivet. Varje perspektiv innehåller ett antal nyckelord som beskriver hur de 
anställda bör agera i olika situationer. Nyckelorden diskuteras i grupper där alla anställda ska 
vara med och komma med åsikter.  
 
Etik och moral är något man värdesätter högt inom Länsförsäkringar. Tystnadsplikten är 
något alla måste följa, ”folk måste känna att de kan lita på Länsförsäkringar” säger Åsa 
Sjödin. Länsförsäkringar ställer höga krav på integritet och personliga egenskaper vid 
rekrytering och lägger därför ned mycket tid på att hitta rätt person med rätt inställning.  
 
5.4.2.3 Ledarskap 

 

På Länsförsäkringar är det en öppen relation mellan chefer och anställda, berättar Åsa Sjödin. 
Dörren till VD: s kontor står nästan alltid öppen, så det är lätt att komma i kontakt med VD 
om man vill diskutera något. Hon tror att öppenheten är en av de bidragande orsakerna till att 
relationen mellan chefer och anställda är så bra på Länsförsäkringar. Att personalen trivs med 
ledningen tror Åsa Sjödin även beror på att de flesta chefer har arbetat länge inom företaget. 
På så sätt har cheferna hunnit bygga upp en personlig relation med många av de anställda. 
Åsa Sjödin nämner tydlighet, respekt, öppenhet, förtroendeingivande och strategisk förmåga 
som några av de nyckelord som skall genomsyra ledarskapet på företaget. 
 

5.4.2.4 Arbetslag 

 

Personalen på Länsförsäkringar har inga befattningsbeskrivningar och arbetar därför ganska 
fritt inom avdelningarna. Om personalen vill ändra arbetssätt eller dela på uppgifter kan de 
göra det utan att behöva gå genom någon gruppchef. Vissa anställda med bred kompetens kan 
vara utlånade till andra avdelningar, men det sker bara i de fall då det är akut brist på 
personal.  
 
Det är dock vanligt att man hjälps åt mellan avdelningar då kompetens behövs inom ett visst 
område. På Länsförsäkringar arbetar man ofta med projekt, vilket gör att flera arbetslag kan 
samarbeta med ett och samma projekt. Åsa Sjödin nämner bank och kundtjänst som ett 
exempel på två arbetslag med nära samarbete. Uppdelningen och arbetsfördelningen på 
företaget fungerar utmärkt anser Åsa Sjödin och påpekar samtidigt att arbetslagen är väl 
sammansvetsade gäng med en stark gruppkänsla. 
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5.4.2.5 Belöningssystem 

 

Länsförsäkringar har valt att inte låta individuell kunskap och kompetens ligga till grund för 
belöningar. Därför använder de sig i liten utsträckning av belöningssystem baserat på 
individuella prestationer. De enda individuella belöningssystemen som finns är en viss 
provision till säljare och de som arbetar med telemarketing. Länsförsäkringar väljer istället att 
belöna personalen som ett kollektiv med hjälp av en årlig bonus baserad på Västerbottens 
resultat. Övriga förmåner för personalen är exempelvis julbord, friskvård och tillgång till 
semesterbostäder. Åsa Sjödin ser den årliga bonusen som speciellt viktig då det gäller att 
skapa en känsla av att alla deltar i framgångarna. Tidigare fanns även en pensionsbaserad 
bonus, men den gav ingen större motivation hos de anställda eftersom belöningen låg så långt 
fram i tiden. Åsa Sjödin anser att förmåner för personalen är viktigt, men att det är svårt att 
veta vilka resultat dessa ger. 
 
Belöningar för förslag och idéer är inte något man valt att premiera. Motivet till detta är enligt 
Åsa Sjödin att det är ytterst svårt att bedöma storleken på belöningen. Åsa Sjödin menar att 
förslag och idéer är något som ska komma naturligt. Därför använder sig inte 
Länsförsäkringar av någon direkt strategi för att bedöma förslag från de anställda.  
 
Lönesättningen på Länsförsäkringar baseras däremot på individuell kunskap och kompetens. 
De enda som inte har individuell lönesättning är fastighetsskötarna, vilket enligt Åsa Sjödin 
främst beror på att de bara är fyra stycken.  
 

5.4.2.6 Kompetensutveckling 

 

Enligt Åsa Sjödin är ett framgångsrikt företag inom försäkringsbranschen ytterst beroende av 
en personal med hög kompetens. Den ständigt ökande konkurrensen gör att 
kompetensutveckling blir allt viktigare för att försäkringsbolagen skall hålla ställningen på 
marknaden. Speciellt då det idag finns en rad certifieringar och utmärkelser som garanterar 
kunden att försäkringsbolaget är kompetent. Människorna som arbetar på Länsförsäkringar är 
specialister med unika kunskaper inom sitt område, menar Åsa Sjödin. Vidare förklarar hon 
att personalstyrkan till stor del består av individer med ett starkt behov av att känna personlig 
utveckling.  
 
Länsförsäkringar bedriver nästan all form av utbildning internt. Detta beror mycket på att de 
har en egen utbildningsavdelning i Stockholm dit de med jämna mellanrum skickar personal 
på utbildning. Bara vid allmänna utbildningar som inte rör branschkunskaper, tar 
Länsförsäkringar in extern utbildning. Alla typer av utbildning utvärderas på plats av 
deltagarna. Hon lägger dock till att det är svårt att uttala sig om de framtida förtjänster som 
kan härledas till utbildningen. 
 
5.4.3 Strukturkapital 
 
5.4.3.1 Organisationskapital 

 

På Länsförsäkringar använder man sig sedan två år tillbaka av ett intranät för att sprida 
information. Intranätet är rikstäckande vilket innebär att information om samtliga 
Länsförsäkringars kontor läggs ut. På så vis kan alla anställda inom organisationen hållas 
uppdaterade på nya saker som händer. Åsa Sjödin tillägger dock att det var mycket strul med 
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intranätet i början, men att IT-avdelningen har arbetat mycket på att få det att fungera. 
Numera fungerar intranätet som det ska och alla är jättenöjda med det, förklarar Åsa Sjödin.  
 
Då det gäller att sprida information om Länsförsäkringar externt har företaget flera strategier. 
Åsa Sjödin berättar att Internet blivit en stor källa till informationsspridning, men även 
dagspress och broschyrutskick används frekvent. En faktor som talar för att Länsförsäkringar 
lyckats bli mer tillgängliga för sina kunder är att hemsidan fått fler och fler besökare. Mycket 
tack vare att IT-avdelningen ständigt arbetar med att göra sidan mer användarvänlig för 
kunderna. 
 

5.4.3.2 Innovationskapital  

 

Länsförsäkringar är ett gammalt varumärke som fyller 150 år i år. Att varumärket har 
figurerat under så pass lång tid inger ett förtroende hos kunderna tror Åsa Sjödin. Det visar att 
Länsförsäkringar har fungerat under många år och byggt upp en stor erfarenhet inom 
försäkringsbranschen. Många tycker att vi ska förnya oss, men varumärket är så pass starkt 
förankrat att vi mest jobbar med att behålla styrkan på det, säger Åsa Sjödin. 
Varumärkesstrategin just nu går ut på att bredda varumärket så att allmänheten förstår att det 
är mer än försäkringsbolag.  
 
5.4.3.3 Processkapital 

 

För företag i försäkringsbranschen är mötet med kunden den allra viktigaste biten i 
verksamheten, förklarar Åsa Sjödin. Länsförsäkringar lägger således stor vikt på den 
personliga kontakten med kunderna. Vidare berättar Åsa Sjödin att Länsförsäkringars lojala 
kundbas dels beror på att de har en stark lokal anknytning i Västerbotten och dels på att de 
vårdar relationen till kunderna på ett bra sätt.  
 
Länsförsäkringar samlar upp all information om kundernas behov, preferenser och övriga 
uppgifter i en kunddatabas för att lära känna sina kunder bättre. Personligt adresserade 
broschyrer skickas ut till existerande kunder för att hålla de uppdaterade med nya 
erbjudanden, kampanjer och dylikt.  Även den årliga utställningen på Noliamässan är ett 
återkommande tema i Länsförsäkringars arbete med att stärka relationen till kunderna.  
 
5.4.4 Värdering 
 

Länsförsäkringar är måna om att mäta de ”mjuka” värden som finns i företaget. De mäter 
bland annat varumärkets styrka, tillgänglighet för kunder och attraktionskraften som 
arbetsgivare för att nämna några. För att mäta dessa värden använder sig Länsförsäkringar av 
en rad nyckeltal som gör att de kan jämföra talen från år till år.  
 
Länsförsäkringar sätter även mått på faktorer som rör personalens psykiska och fysiska hälsa. 
Dessa tal jämförs sedan mellan olika kontor för att kunna identifiera var problemen ligger och 
var förbättringar kan göras. Exempel på nyckeltal som används då det rör personalens hälsa är 
olika hälsotal, HR-index och sjuktal. Då det gäller trivseln på företaget, har Länsförsäkringar 
kontinuerliga medarbetarsamtal och personalmöten där sådana frågor tas upp. Personalen får 
även fylla i en trivselenkät i slutet av varje år. 
 
De flesta mätningar som Länsförsäkringar bedriver används internt för att koppla resultatet till 
de strategiska beslut som tas av ledningen. ”Det är viktigt att det finns ett underlag, istället 
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för att bara gå på känsla”, säger Åsa Sjödin. Vissa av resultaten har man valt att visa upp i 
årsredovisningen, exempelvis antal medarbetarsamtal och sjukstatistik. Åsa Sjödin känner att 
det finns ett mervärde i företaget som inte syns i den ekonomiska redovisningen. Då syftar 
hon främst på den kunskap och kompetens som finns inom Länsförsäkringar Umeå. 
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6. Analys av företagens arbete med det intellektuella kapitalet  
I denna del analyserar vi de studerade företagen utifrån det empiriska materialet. Vi studerar 

de olika företagen tillsammans för att lättare åskådliggöra de skillnader och likheter som 

finns.  

 
6.1 Humankapital 
 
6.1.1 Organisationsstruktur 
 

Organisationsstrukturen i de studerade företagen har både likheter och olikheter. Sävar Såg, 
Folksam och Länsförsäkringar har till skillnad från Holmsunds Sågverk chefer på fler nivåer i 
organisationen. Arbetsdelningen hos dessa tre företag kan enligt oss liknas vid en blandning 
av en horisontell och vertikal struktur. Detta baserar vi på att de har tydliga chefsnivåer, men 
att det ändå förekommer inslag av mer decentraliserat beslutsfattande i form av självständiga 
avdelningschefer.  
 
Vid en första anblick kan det se ut som att Holmsunds Sågverk har horisontell struktur då det 
nästan inte förekommer några arbetsledare. Personalen får istället dela på ansvaret genom att 
inträda i rollen som lagkapten. Vi menar trots detta att Holmsunds Sågverk har den mest 
vertikala strukturen av de studerade företagen. Detta grundar vi på att lagkaptenernas 
befogenhet att fatta beslut är starkt begränsad, då i stort sett alla beslut som rör verksamheten 
i slutändan måste godkännas av sågverkschefen Lars-Olof Alm. Detta kan liknas vid den 
enkla strukturen som ingår i Mintzbergs fem grundformer av en organisation. Enligt 
Mintzberg kännetecknas den enkla strukturen av att chefen är centralgestalt då det gäller 
beslutsfattande och kontroll 132.  
 
Martins och Terblanche anser att en organisationsstruktur som uppmuntrar flexibilitet, frihet 
och samarbete kommer att få en mer kreativ personal. Vidare menar de att en hierarkisk 
struktur ofta är hämmande för kreativiteten hos de anställda, eftersom den bygger på attribut 
som kontroll, ordning, förutsägbarhet och stabilitet133 Sävar Såg, Folksam och 
Länsförsäkringar ger i stor utsträckning avdelningscheferna frihet att fatta beslut som rör 
deras ansvarsområde. Detta kan bidra till en ökad effektivitet och en mer flexibel verksamhet. 
På så sätt hamnar även personalen närmare de beslut som rör deras avdelning. Nackdelen med 
en sådan struktur kan tänkas vara att personalen och den högsta ledningen förlorar den direkta 
kontakten med varandra.  
 
På Holmsunds Sågverk finns det i stort sett inga mellanled mellan personal och chef. Detta 
kan bidra till att personalen får större möjlighet att vara med och påverka de centrala beslut 
som fattas. Systemet med lagkaptener tycker vi är ett bra initiativ mot att skapa en mer 
delaktig och kreativ personal. För att uppnå fördelarna med detta system borde kanske 
lagkaptenens frihet att fatta beslut vara större. Samtidigt kanske inte en struktur med 
decentraliserat beslutsfattande är det som passar bäst för Holmsunds Sågverk. Ian Roffe 
menar att en hierarkisk struktur, där kunskap och kontroll ligger hos ledningen, kan passa bra 
där personalens kreativitet inte är av största vikt134. 
 

                                                 
132 Mintzberg, Henry., s. 307f 
133 Martins och Terblanche, s. 64-74 
134 Roffe, Ian., s. 224-241   
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6.1.2 Organisationskultur 
 

De generella värderingarna som gäller personalen bedömer vi vara relativt lika hos samtliga 
företag. Samtliga företag framhäver faktorer som att personalen ska känna sig delaktig, 
motiverad och trivas på arbetet. Enligt Edvinsson bör organisationer uppmuntra delaktighet 
för att motivera och ta till vara på personalens kreativitet och kompetens135. Individen ska 
alltså känna att deras egen insats har ett direkt samband med framgången för organisationen. 
 
Samtliga studerade företag arbetar aktivt med att vårda relationen med de anställda. Det rör 
sig bland annat om personalfester och andra åtgärder som syftar till att öka trivseln hos de 
anställda. För att behålla lojal och motiverad personal blir det enligt Daultram allt viktigare att 
vårda relationen till de anställda. Detta då det idag är vanligt att personal lämnar företag för 
att hitta nya utmaningar i andra organisationer136. Forskning har visat att om personalen är 
tillfreds med tillvaron i företaget kommer de även att ha en lägre frånvaro137. Holmsunds 
Sågverk, Sävar Såg och Länsförsäkringar använder just den låga frånvaron som exempel för 
att visa på hög trivsel.  
 
De två försäkringsbolagen Folksam och Länsförsäkringar ser vi som mer aktiva i arbetet med 
organisationskulturen. De har båda en handlingsplan där de beskriver vilka normer och 
värderingar som är viktiga, samt hur dessa ska sätta sin prägel på hela verksamheten. Enligt 
Martins och Terblanche kan organisationskulturen sägas vara just de normer och värderingar 
som delas av personalen inom en organisation138. På Folksam arbetar de utifrån 
grundvärderingarna trygghet, engagemang, medmänsklighet och professionalism. Dessa 
värderingar skall sedan ligga som grund då de vill flytta positionerna till att bli ett företag som 
ligger i fronten och styr utvecklingen. Vidare vill de att folk ska uppfatta Folksam som 
innovatörer och utmanare där värderingsarbetet utgör grunden för att uppnå målsättningen. 
Länsförsäkringar delar in värderingarna i kundperspektivet, medarbetarperspektivet, 
ledarskapsperspektivet och resultatperspektivet. För att dessa perspektiv ska implementeras i 
verksamheten delas personalen in grupper där de diskuterar hur de bör agera i olika 
situationer utifrån de olika värderingarna. Detta sätt att arbeta stämmer väl överens med 
Martin och Terblanches resonemang om att värderingarna kvarhålls genom en kontinuerlig 
process av mänsklig interaktion139.  
 
Det konkreta arbetet med värderingar som de två kunskapsföretagen bedriver anser vi kan 
vara till stor hjälp vid formandet av en organisationskultur. Företaget har större chans att bli 
framgångsrikt om personalen kan identifiera sig med organisationen och dess målsättning. 
Denna uppfattning delar vi med Martins och Terblanche. De menar att gemensamma 
värderingar är en viktig del av organisationskulturen, vilket i sin tur utgör grunden för att 
skapa ett framgångsrikt företag140. Vi tror att det är naturligt att kunskapsföretagen visar ett 
större engagemang i frågor som rör organisationskulturen. Detta kan bero på att de i högre 
grad vill använda värderingarna till att bygga upp ett förtroende hos allmänheten, då 
värderingarna även utgör en del av deras produkt. Tillverkningsföretagen verkar fokusera mer 
på att skapa ett trivsamt arbetsklimat stället för att fokusera på att skapa gemensamma 
värderingar. 

                                                 
135 Edvinsson, Corporate Longitude, s. 182f 
136 Daulatram B. Lund., s. 219-236  
137 Ibid. 
138 Martins och Terblanche, s. 64-74 
139 Martins och Terblanche, s. 64-74 
140 Ibid. 
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6.1.3 Ledarskap 
 

Vår uppfattning är att de studerade företagen har en liknande syn på hur en chef skall 
uppträda och agera. Engagemang, flexibilitet, öppenhet, tydlighet och förmåga att motivera 
personalen är några chefsegenskaper som värdesattes hos samtliga respondenter. Det som 
skiljer företagen åt, är enligt vår mening chefens roll i de olika företagen. På Holmsunds 
Sågverk och Sävar Såg ser vi det som att cheferna i större utsträckning fokuserar på 
kontrollen av den löpande produktionen. Denna typ av ledarskap faller till viss del samman 
med Teori X, där det antas att personalen är passiv och föredrar att bli styrda genom order 
från cheferna141. Vi vill dock inte hävda att det i praktiken är så entydigt som teorin 
förespråkar. På Holmsunds Sågverk försöker man motivera personalen att själva vara 
delaktiga i beslutsfattandet i rollen som lagkapten. Vi menar att detta kan stimulera 
personalen och ge en känsla av medansvar och självkontroll, vilka är centrala begrepp inom 
Teori Y142.  
 
Samtliga respondenter framhåller vikten av att vara tillgänglig och lyssna på personalen. På 
Holmsunds Sågverk menar exempelvis Lars-Olof Alm att han bedriver en ledarstil som han 
kallar ”management by walking around”, medan Åsa Sjödin på Länsförsäkringar påpekar att 
dörren till chefens kontor alltid står öppen. Vi anser att alla företag i studien strävar efter att 
upprätthålla en god kommunikation med de anställda. I enlighet med teorin menar vi att det är 
viktigt att veta vilka behov personalen har eftersom individer värderar olika saker och har 
olika drivkrafter143. En bra kommunikation ser vi därför som centralt för att chefen ska kunna 
se till den enskildes behov och på så sätt skapa förutsättningar för personlig utveckling. En 
ledare ska alltså motivera personalen till utveckling vilket i slutändan resulterar i en mer 
självgående personal. Ian Roffe menar att en mer självgående personal leder till att 
organisationen på ett bättre sätt tar till vara på den kompetens och kreativitet som finns hos 
varje individ144. 
 
Trots att samtliga företag understryker vikten av att lyssna till personalen finns det ändå 
skillnader i det sätt beslut fattas. Vi tolkar det som att alla företag väger in de anställdas 
åsikter vid beslutsfattandet, men att graden av inflytande varierar. I de båda 
kunskapsföretagen Folksam och Länsförsäkringar uppfattar vi det som att enskilda individer 
har mer inverkan på beslutsfattandet. Detta tror vi kan bero på att det i deras arbetsuppgifter 
ofta uppkommer situationer som kräver snabba beslut. Det kan bland annat röra sig om olika 
fall av skadereglering och att upprätta avtal med kunderna. Vid strategiska beslut kan det även 
tänkas att personalen i dessa företag utgör en nästan ovärderlig resurs, då de genom sina 
kundmöten har god insikt i vad kunderna efterfrågar. Kent Lindmark på Folksam menar att de 
betalar dyrt för de anställdas kunskaper, erfarenheter och förmåga att fatta beslut. Enligt 
honom vore det därför slöseri att inte uppmuntra individuellt beslutsfattande.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
141 Torrington, Hall och Tayler, s. 303-312 
142 Ibid. 
143 Torrington, Hall och Tayler, s. 313 
144 Roffe, Ian., s. 224-241   
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6.1.4 Arbetslag 
 

Samtliga respondenter nämner att arbetslagen i stort sett utgörs av de avdelningar som finns. 
Det är alltså inte vanligt förekommande med några medvetet sammansatta arbetslag där 
kompetens samlas från olika avdelningar. Ett undantag från detta är dock Länsförsäkringar, 
där personal från olika avdelningar ofta har ett nära samarbete i form av olika projekt. Att 
arbetslagen med undantag från Länsförsäkringar, nästan enbart utgörs av avdelningarna tror vi 
kan vara en nackdel. Vi anser i likhet med teorin att en satsning på arbetslag skulle kunna ge 
personalen en större känsla av inflytande samtidigt som kunskapsutbytet inom organisationen 
förbättras145. Att personalen uppmuntras till initiativtagande kan resultera i en mer flexibel 
och självgående organisation146. Teorierna i HRM framhåller ofta arbetslag som ett sätt att 
stärka personalens känsla av inflytande, vilket i slutändan ska leda till en mer hängiven och 
kreativ personal147. Arbetslag ska även bidra till minskad konkurrens mellan de anställda för 
att istället främja samarbete och utbyte av kunskap148. Enligt vår mening har Länsförsäkringar 
störst möjlighet att ta del av de fördelar som utnyttjandet av arbetslag kan innebära.  
 
Trots att de studerade företagen i liten utsträckning använder sig av arbetslag, finns det ändå 
ett visst kunskapsutbyte mellan avdelningarna på Holmsunds Sågverk och Sävar Såg. Dessa 
företag använder sig av ett utarbetat rotationssystem där personalen först och främst roterar 
inom avdelningen, men i vissa fall även mellan dem. På Länsförsäkringar får personalen 
själva välja om de vill ändra arbetssätt och dela på uppgifter inom avdelningarna. Folksam har 
nästan inget utbyte mellan avdelningarna då personalen är relativt stationära och mer av 
specialister på sitt område. Kent Lindmark på Folksam är dock självkritisk och menar att ett 
större utbyte mellan avdelningarna skulle skapa dynamik i företaget. 
 
Vi anser att de tillverkande företagen är de som är bäst på att rotera personal mellan 
arbetsuppgifter och avdelningar. Detta kan tänkas bero på att just dessa företag har de mest 
ensidiga arbetsuppgifterna och ett större behov av arbetsrotation då belastningsskador är 
vanliga. Born och Molleman menar att arbetsrotation kan gynna både organisationen och 
personalen. Organisationen får en buffert av kapacitet då personalen lär sig fler 
arbetsuppgifter. På så sätt kan personal sättas in där det för tillfället behövs resurser, istället 
för att vara låsta till en specifik arbetsuppgift. Arbetsrotation ger även personalen en större 
insikt i hur de olika arbetsmomenten hör ihop, vilket kan leda till bättre kommunikation 
mellan avdelningarna. Även motivationen hos de anställda kan öka då de får mer varierande 
arbetsuppgifter149. 
 
Att användandet av utpräglade arbetslag är liten i de studerade företagen behöver dock inte 
enbart vara negativt. Arbetslag kan passa olika bra i olika företag och det är svårt för oss att 
säga vad som är bäst just i dessa företag. Det finns även nackdelar med arbetslag som kan 
vara värda att nämna. Det kan exempelvis vara så att individer i ett arbetslag prioriterar 
arbetslaget före organisationen i sin helhet150. En annan risk är att medlemmar i ett arbetslag 
får svårt att gå tillbaka till det ursprungliga hierarkiska systemet eftersom de i arbetslaget fått 
en större frihet att påverka beslut151.  

                                                 
145 Roffe, Ian., s. 224-241   
146Torrington, Hall och Tayler, s. 279 
147 Torrington, Hall och Tayler, s. 286  
148 Martins och Terblanche, s. 64-74 
149 Born och Molleman., s. 30-33 
150 Brooks, Gordon., s. 566-573 
151 Torrington, Hall och Tayler, s. 631f 
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6.1.5 Belöningssystem  
 
För att få ut det mesta av humankapitalet i form av kreativitet och kompetens, kan 
motivationsfaktorn belöningar vara till stor hjälp. Om personalen uppmärksammas för sitt 
arbete kan det bidra till att de enklare kan se ett samband mellan deras egen insats och 
framgången för organisationen.152 I teorin nämns fyra vanligt förekommande 
belöningssystem: resultatbaserade, prestationsbaserade, kunskapsbaserade och 
vinstbaserade153. Dessa finns även representerade i någon form i de studerade företagen. 
 
Belöningar anser företagen i studien vara viktigt för att motivera personalen. Vad som belönas 
och utformningen av dessa belöningar skiljer sig dock åt mellan de olika företagen. Samtliga 
företag har ett resultatbaserat belöningssystem där industriföretagen belönar utifrån hur 
mycket som producerats och kunskapsföretagen med provision för de anställda som jobbar 
med försäljning. Lars-Olof Alm på Holmsunds Sågverk menar att fördelen med detta 
belöningssystem är att det förankrar målet att producera så mycket som möjligt. Teorin 
nämner dock ett antal nackdelar med resultatbaserade belöningar och Lars-Olof Alms sätt att 
resonera. Kvalitén kan bli lidande då systemet uppmuntrar kvantitet istället för kvalitet154. 
Systemet utgör även en kontrollfunktion för hur bra den anställde presterar, vilket kan leda till 
ökad stress och arbetsskador. 155  
 
Eftersom belöning efter resultat är en av de vanligaste belöningsformerna inom 
tillverkningsindustrin blir vi inte förvånade över att både Holmsunds Sågverk och Sävar Såg 
använder sig av detta156. På Sävar Såg är belöningen inte individuell, vilket vi tror kan minska 
risken för stress och arbetsskador. Även risken för försämrad kvalitetsnivå borde minska 
vilket också Jan Törnqvist på Sävar Såg påpekar. Kunskapsföretagen använder sig också av 
ett resultatbaserat belöningssystem, men det är begränsat till personal med säljuppgifter. Vi 
tror att detta belöningssystem kan fungera bra även på dessa företag om de bara beaktar den 
problematik som finns.  
 
Problematiken kring belöningssystem är också något som diskuteras av alla respondenter. Det 
problem som alla berör mer eller mindre är känslan av orättvis behandling som kan uppstå till 
följd av individuella belöningar. Detta tror vi i likhet med Kerrin och Oliver är speciellt 
vanligt vid belöningar som baseras enbart på individuella prestationer157. Folksam är det enda 
företaget som säger att de använder sig av ett prestationsbaserat belöningssystem. Det baseras 
främst på kvantitativa prestationer men kan även bero på något annat som utförts bra. 
Länsförsäkringar och Sävar Såg försöker medvetet undvika dessa incitament för att istället 
satsa på kollektiva belöningar. Åsa Sjödin på Länsförsäkringar menar att kollektiva 
belöningar skapar en känsla av att alla deltar i framgången.  
 
Vi har fått intrycket att Länsförsäkringar, Holmsunds Sågverk och Sävar Såg fokuserar mer 
på kollektiva belöningar, medan Folksam har ett mer individuellt synsätt. Detta visar sig 
bland annat i Folksams balanserade styrkort som är en grund för deras belöningar. 
Styrverktyget används för att bryta ner företagets vision till individuella mål och utifrån 
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mätningar utforma prestationsbaserade belöningar. I teorin kan vi hitta både positiva och 
negativa effekter av att belöna efter prestationer. Det positiva kan vara att det hjälper 
ledningen att få personalen att prioritera det som anses vara viktigt för organisationen. Detta 
kan även vara nackdel eftersom personalen kan tendera att fokusera endast på de delar av 
verksamheten där det finns belöningar. Det kan även underminera samarbete eftersom 
individer fokuserar på den egna prestationen istället för lagarbete som kanske hade varit det 
bästa för organisationen. Svårigheten med en rättvis bedömning av de anställdas prestationer 
kan också vara ett problem att beakta. 158 
 
I fråga om lönesättning kan vi se tydliga skillnader mellan kunskapsföretagen och 
tillverkningsföretagen. Folksam och Länsförsäkringar har ett lönesystem som främst bygger 
på en bedömning av de anställdas kunskap, erfarenheter och kompetens. Holmsunds Sågverk 
och Sävar Såg har istället lika lön för lika arbete som grundprincip vid lönesättning. Efter vad 
vi har förstått bygger skillnaden mellan företagsformerna främst på den kultur som finns inom 
branscherna. Enligt Lars-Olof Alm på Holmsunds Sågverk är branschen inte mogen för 
individuell lönesättning.  
 
Att organisationskulturen uppmuntrar nya idéer leder till en högre kreativitet och att 
personalens kompetens tas tillvara på ett bättre sätt. 159 Belöningar i form av ekonomiska 
incitament för förslag och idéer, kan vara ett sätt att uppmuntra personalen att tänka mer 
kreativt. Det enda företag i undersökningen som inte valt att ge ekonomisk ersättning för idéer 
är Länsförsäkringar. De anser att förslag och idéer är något som ingår i personalens 
arbetsuppgifter och att ersättningen ligger i den lön företaget betalar. Vi förstår 
Länsförsäkringars ståndpunkt, men menar i likhet med Kerrin och Oliver att belöningar av 
detta slag kan vara ett sätt att öka kreativiteten160. 
 

6.1.6 Kompetensutveckling 
 
Samtliga företag i studien nämner utbildning av personalen som en viktig del i verksamheten. 
Trots detta är svårigheten att härleda effekten av utbildningen till framtida förtjänster en 
vanlig åsikt bland respondenterna. Enligt Edvinsson är förmågan att ständigt tillföra nya 
kunskaper till företaget en central del i utvecklingen av det intellektuella kapitalet. I dagens 
konkurrensutsatta situation måste både personal och chefer hela tiden förbättra sina kunskaper 
i syfte att bibehålla företagets konkurrenskraft161. Samtidigt innebär utbildning ofta en hög 
kostnad och är därför en aktivitet som det sparas in på för att göra kortsiktiga vinster162. 
 
Den kanske viktigaste delen att ta hänsyn till är kopplingen mellan utbildning och den dagliga 
verksamheten163. Företag som på ett bra sätt tydliggör denna koppling anser vi är Folksam 
och Länsförsäkringar. De anordnar personalträffar där det diskuteras olika fall som kan uppstå 
i verkligheten, så kallade ”case”. Målet med dessa ”case” är att de skall åskådliggöra 
företagets värderingar och förankra dessa i den dagliga verksamheten. Detta kan återigen 
kopplas till Martins och Terblanches resonemang om att de gemensamma värderingarna 
kvarhålls genom mänsklig interaktion164. Vi anser i likhet med Sharon Daniels att denna typ 
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av utbildning är ett bra sätt att testa personalens kunskaper på verkliga problem165. Att arbeta 
med ”case” passar enligt oss bäst för företag i en kundorienterad bransch där flertalet 
situationer kan uppstå.  Därför kan det diskuteras huruvida Holmsunds Sågverk och Sävar Såg 
skulle dra nytta av denna typ av utbildning.  
 
På Sävar Såg, Folksam och Länsförsäkringar bedrivs största delen av utbildningen internt. Det 
är i stort sett bara allmänna utbildningar där samtliga anställda berörs som hyrs in externt. 
Sharon Daniels menar att det kan vara positivt att hyra in extern utbildning då företaget kan 
dra nytta av nya infallsvinklar166. Holmsunds Sågverk är det enda företag som inte har någon 
internutbildning. Om detta beror på att de inte besitter den kompetens som behövs, eller att 
externutbildning passar deras verksamhet bäst kan diskuteras. Vi får uppfattningen att en stor 
del av utbildningen på Holmsunds Sågverk hänförs till den teknologiska utveckling som råder 
inom träindustrin. Lars-Olof Alm förklarar att det behövs fler och fler anställda med 
specialistkunskaper och behovet av utbildning har ökat i takt med antalet högteknologiska 
maskiner. Detta kan tänkas vara en anledning till att Holmsunds Sågverk har valt att ta in 
utbildning från externt håll. Även Jan Törnqvist på Sävar Såg talar om datoriserade 
sorteringsmaskiner och annan ny teknologi som har kommit på senare år. Detta styrker teorin 
om att gårdagens industriarbetare har gått över till att vara kunskapsarbetare167.  
  
Enligt Sharon Daniels är det viktigt att anpassa utbildningen till individerna i företaget 
eftersom de kan ha olika inlärningssätt. Därför bör ledningen föra en dialog med de berörda 
individerna för att identifiera vilken typ av utbildning som bäst passar deras behov168. 
Folksam är det enda företaget som har en individanpassad utvecklingsplan Vi menar att en 
individanpassad utbildningsplan kan göra utbildningen mer effektiv. 
 

6.2 Strukturkapital  
 

6.2.1 Organisationskapital 
 

Organisationskapitalet utgörs av tekniska investeringar som hjälper till att organisera, sortera 
och sprida kunskap inom en organisation169. Samtliga företag i studien använder sig av 
tekniska hjälpmedel för att sprida information, och då framförallt intranät. Intranätet är det 
primära redskapet för att kommunicera med de anställda menar samtliga respondenter. Det 
framkommer även att intranätet är en stor tillgång för de anställda då de i databaser snabbt 
kan söka fram väsentlig information som hjälper dem i det dagliga arbetet. Holmsund Sågverk 
lägger exempelvis ut arbetsmanualer, befattningsbeskrivningar, serviceunderhåll och 
produktinformation på intranätet. Respondenternas intryck av intranät och databaser stämmer 
väl överens med teorin och Thomas A Stewarts resonemang om databaser. Han menar att 
databaser är ett bra exempel på hur strukturkapitalet i en organisation kan reproduceras och 
delas internt mellan alla anställda170.   
 
Samtliga respondenter är nöjda med dagens tekniska hjälpmedel men hävdar samtidigt att det 
inte är helt problemfritt. Lars-Olof Alm på Holmsunds Sågverk menar att de idag är väldigt 
beroende av den nya tekniken och att produktionen bara kan hållas igång några timmar utan 
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den. Vidare anser Kent Lindmark på Folksam att databaserna är så omfattande och komplexa 
att väsentlig information kan försvinna i mängden. Han menar att när viktig information ska 
överlämnas kan muntlig kommunikation även i fortsättningen vara att föredra.  
 
För att sprida information externt är det främst Länsförsäkringar och Folksam som diskuterar 
kring användandet av Internet som en stor resurs. Båda företagen använder sin webbsida för 
att få en bättre kontakt med kunderna. Edvinsson och Malone menar också att 
kommunikationen mellan företag och intressenter underlättas om intressenterna lättare kan få 
tillgång till information om företaget171.  
 
6.2.2 Innovationskapital 
 
Varumärket och övriga skyddade rättigheter utgör ofta en stor del av det intellektuella 
kapitalet och är många gånger en av de viktigaste tillgångarna i ett företag172. Varumärket är 
mer än bara en logo. En logo blir ett varumärke då kunder och intressenter associerar 
företagets produkter och service med goda värderingar.173 Kundernas uppfattning om 
varumärket är något samtliga respondenter diskuterar kring. I tillverkningsföretagen är det 
viktigt att varumärket förknippas med kvalité, medan kunskapsföretagen verkar fokusera mer 
på att företagets värderingar ska skapa ett förtroende hos kunderna.  
 
Holmsunds Sågverk och Sävar Såg har sina egna varumärken i form av så kallade 
skeppningsmärken som sitter på ändan av bräderna. Båda dessa företag menar att kunden ska 
se varumärket som en garanti för en bra produkt. Varumärket ska associeras med en jämn och 
bra kvalité vilket kan uppnås genom att kunderna får vad de efterfrågar. Att dessa två företag 
prioriterar ungefär samma egenskaper hos varumärket ser vi som naturligt då de har likartade 
produkter och kunder. Det som enligt oss kanske saknas är ett bredare synsätt. Desto fler 
egenskaper som kunderna värdesätter hos varumärket, desto större konkurrensfördel för 
företaget174. I framtiden kommer kanske inte enbart en god kvalité att räcka för att bibehålla 
konkurrenskraften. 
 
Till skillnad från tillverkningsföretagen fokuserar Folksam och Länsförsäkringar mer på att 
företagets värderingar ska associeras till varumärket. Detta tror vi till stor del beror på att 
förtroende och trygghet utgör en väsentlig del i deras produkt och bransch. De skillnader som 
finns mellan Folksam och Länsförsäkringar är den strategi som ligger bakom varumärket. 
Folksam vill flytta positionerna framåt och jobbar nu intensivt för att framstå som innovatörer 
och utmanare. Länsförsäkringar arbetar däremot mest med att behålla styrkan i varumärket. 
De menar att varumärket figurerat under lång tid och är väl förankrat, vilket inger förtroende 
hos kunderna. Dessa två skilda strategier tycker vi på ett bra sätt visar hur olika företag vill att 
allmänheten ska uppfatta dem och deras varumärke. Länsförsäkringar representerar här det 
trygga alternativet, medan Folksam vill stå för mer nytänkande.  
 
Ett starkt varumärke kan dra till sig kvalificerad arbetskraft då företaget blir en mer attraktiv 
arbetsgivare.175 Både Folksam och Länsförsäkringar har varje år en monter på 
arbetsmarknadsdagen Uniaden på Umeå universitet. Detta menar vi är ett bra sätt att stärka 
varumärket samtidigt som kvalificerad arbetskraft kan lockas att söka sig till företaget. 
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6.2.3 Processkapital  
 

Kundkapitalet utgör en stor del av processkapitalet och är summan av ett företags tidigare 
förhållande till sina kunder.176 Hubert Saint-Onge menar att kundkapitalet kanske är den 
viktigaste delen av strukturkapitalet då det i slutändan är kunderna som betalar alla 
fakturor177. I denna studie kan vi se stora skillnader i respondenternas synsätt vad gäller 
processen med kunder. Kunskapsföretagen berättar utförligt hur de arbetar med att stärka 
kundkapitalet, medan tillverkningsföretagen begränsar sig till en mer översiktlig bild av 
relationen med kunderna. På Sävar Såg nämner Jan Törnqvist direktkontakten med kunder 
som något väldigt viktigt. Detta är också vanligt förekommande genom främst studiebesök. 
Holmsunds Sågverk arbetar med kundkapitalet genom att varje marknad har en agent som 
jobbar med kundkontakter. Det finns även en produktansvarig på sågen som arbetar med 
kundfrågor och försäljning. 
 
Vi får uppfattningen att Holmsunds Sågverk och Sävar Såg inte prioriterar arbetet med 
kunderna i samma utsträckning som kunskapsföretagen. Detta tror vi kan bero på att själva 
kundkontakten är mindre ute på sågen då kundrelationer sköts av den centrala 
marknadsavdelningen. Detta är också något som Jan Törnqvist på Sävar Såg påpekar. En 
ytterligare orsak tror vi kan vara att tillverkningsföretagen har en annan relation till sina 
kunder. Kunderna är färre vilket kanske medför att kännedomen och relationen till dem är god 
trots en mindre fokusering på kundkapitalet. Vi tror dock att en större satsning på 
kundkapitalet i längden skulle ge dessa två företag en bättre konkurrenskraft. Thomas A. 
Stewart menar exempelvis att kundkapitalet generellt är den immateriella tillgång som 
förvaltas sämst i förhållande till möjligheten att generera vinster178. 
 
Folksam och Länsförsäkringar uppfattar vi till skillnad från tillverkningsföretagen som två 
företag som verkligen vårdar kundkapitalet. Folksam vill att deras grundvärderingar ska vara 
känslan som kunden upplevt oavsett i vilken situation kunderna möter företaget. För att ta 
reda på kundernas uppfattning av kundmöten gör Folksam mätningar genom exempelvis 
enkäter. Dessa skickas hem till en tredjedel av de kunder som varit i kontakt med kundtjänst, 
rådgivning eller skadereglering. De klagomål som framkommer behandlas för att på så sätt 
undvika misstag i framtiden.  
 
Folksams arbetssätt för att förbättra kundkontakten tror vi kan bidra till en starkare relation 
med kunden. Detta är också något som Jan Duffy diskuterar kring. Han menar att om kunden 
är tillfredställd med kundmötet ökar chansen att kunden återkommer fler gånger för att göra 
affärer. Det gäller att ta till vara på möjligheten att visa upp företaget från sin bästa sida.179  
 
För att hålla sig uppdaterade vad gäller trender och önskemål hos kunder köper Folksam även 
in information om sin kundbas. Det händer också att de bjuder in kunder för samtal för att 
direkt få information om vad kunderna vill ha. Kent Lindmark menar att kunderna idag ställer 
allt högre krav och att Folksam då blir mer beroende av att veta vad kunderna efterfrågar. 
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Detta resonemang stämmer väl in på teorin som säger att det är viktigt att vara uppmärksam 
på kunden och dess preferenser för att skapa en god relation180. 
 
Länsförsäkringar förklarar att i försäkringsbranschen är kundmötet den allra viktigaste biten i 
verksamheten. Åsa Sjödin på Länsförsäkringar menar att de lägger stor vikt på den personliga 
kontakten med kunderna och säger samtidigt att de känner sina kunder riktigt bra. Hon menar 
att de under många år har byggt upp en lojal kundbas genom att vårda relationen och ha en 
lokal anknytning till kunderna. Vikten av att vårda relationen med kunderna blir extra tydlig 
med Jan Duffys resonemang om att kostnaden för att sälja till en ny kund är betydligt högre 
än att sälja till en redan existerande kund.181    
 
Länsförsäkringar samlar i likhet med Folksam upp information om kundernas behov och 
preferenser i en databas. De skickar även ut broschyrer och deltar i exempelvis Noliamässan 
för att stärka relationen med kunderna. Vi tror att Länsförsäkringars arbetssätt där de 
förmedlar information om företaget och dess tjänster kan stärka kundkapitalet. På så sätt 
kommer de närmare kunden och denna blir mer villig att dela med sig och utbyta 
information182. 
 
6.3 Värdering av det intellektuella kapitalet 
 
Samtliga företag i vår studie värderar sitt intellektuella kapital i någon form. Skillnaden dem 
emellan utgörs främst av vad de väljer att mäta, men även hur dessa mätningar kopplas till 
strategiska beslut. Inget av de fyra företagen har dock något utpräglat mätsystem som kan visa 
upp alla delar av det intellektuella kapitalet. Vi får utifrån både teorin och empirin 
uppfattningen att det i praktiken är väldigt svårt att sätta ett värde på de ”mjuka” delarna i 
företaget. Jan Törnqvist på Sävar Såg menar exempelvis att det finns ett betydande värde i 
personalens kunskap och kompetens, men att det är väldigt svårt att sätta ett pris på dem. Jan 
Törnqvists tankegångar speglar Edvinssons beskrivning av det intellektuella kapitalet som det 
”gömda värdet” i ett företag183. 
 
Den problematik kring värderingen som diskuteras i teorin berör främst identifierbarhet, 
kontroll och redovisning av det intellektuella kapitalet184. Intellektuellt kapital förknippas ofta 
med immateriella tillgångar inom redovisningen185. IASB:s (Intenational Accounting Standars 
Board) definition på vad som kan klassificeras som en immateriell tillgång är bland annat att 
den ska vara identifierbar, vilket betyder att den ska kunna avskiljas från själva företaget. 
Övriga kriterier är att företaget ska ha kontroll över tillgången och de framtida ekonomiska 
fördelar som går att hänföra till den.186 En kompetent medarbetare som företaget investerat i 
genom utbildning uppfyller exempelvis inte kravet på att företaget ska ha kontroll över 
tillgången. Detta på grund av att kompetensen är kopplad till individen och inte till 
företaget187. Om den anställde väljer att lämna företaget, försvinner samtidigt det 
humankapital som denna person bidrog med188. 
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Svårigheten med att identifiera det intellektuella kapitalet är också något som vi kan se i 
samtliga företag och då speciellt i tillverkningsföretagen. Vi tolkar respondenterna på 
Holmsunds Sågverk och Sävar Såg som mindre benägna att försöka identifiera de olika 
delarna av det intellektuella kapitalet. Detta grundar vi på att de endast valt att mäta 
personalens trivsel, men även på deras något skeptiska inställning till möjligheten att värdera 
dessa tillgångar. Enligt teorin kan intern värdering hjälpa företaget att identifiera vilka enheter 
som är de drivande nyckelfaktorerna, vilka i sin tur kan användas som underlag vid 
strategiska beslut189. Vi menar att kunskapsföretagen har kommit längre än 
tillverkningsföretagen då det gäller att internt värdera det intellektuella kapitalet. Förutom 
personalens trivsel som mäts av alla fyra företag använder sig kunskapsföretagen av 
mätningar som rör bland annat kunder, varumärken och personalens kompetens. Både 
Folksam och Länsförsäkringar kopplar mätningarna till olika nyckeltal som kontinuerligt 
utvärderas av ledningen. Dessa nyckeltal används sedan som stöd för de strategiska beslut 
som fattas i verksamheten. Vi anser att kunskapsföretagen har mycket att vinna på att de 
mäter flera delar av det intellektuella kapitalet. Tom Karp menar exempelvis att ledningen 
lättare kan motivera satsningar på det intellektuella kapitalet om investeringarna kan mätas på 
ett förtjänstfullt sätt190. Här kan vi dra paralleller till de problem respondenterna upplevde 
med att personalutbildning kan vara svårt att härleda till framtida förtjänster. Om företagen 
lyckas identifiera och mäta utbildningens effekter på lång sikt, blir det kanske lättare att 
motivera investeringen.  
 
Utifrån respondenternas svar kan vi se att de interna mätningarna av det intellektuella 
kapitalet är mer omfattande i kunskapsföretagen. Trots detta har Folksam och 
Länsförsäkringar i liten utsträckning valt att visa upp dessa mätningar i den externa 
redovisningen. Inte heller Holmsund Sågverk och Sävar Såg har någon betydande extern 
rapportering av det intellektuella kapitalet. I likhet med Andreissen tror vi att en extern 
rapportering av intellektuellt kapital kan innebära förbättringar av kvalitén på 
redovisningen191. Han menar att gapet mellan det redovisade värdet på företaget och 
marknadsvärdet kan elimineras, vilket ger en mer rättvisande bild av företagets ”verkliga 
värde”. 192  
 
Även om företagen inte ger en komplett bild av sitt intellektuella kapital i årsredovisningen, 
är samtliga respondenter positiva till extern redovisning om det funnits ett allmänt accepterat 
mätsystem. Lars-Olof Alm på Holmsunds Sågverk nämner exempelvis att om det fanns ett bra 
sätt att mäta det intellektuella kapitalet, så skulle de tjäna på att visa upp det. Vi anser att 
Lars-Olof Alms tankegångar på ett bra sätt åskådliggör kärnan i den problematik som finns 
med extern redovisning av det intellektuella kapitalet.  
 
Många centrala delar av det intellektuella kapitalet såsom kund- och leverantörsrelationer och 
speciella färdigheter hos personalen, uppfyller inte de kriterier som krävs för att klassificeras 
som en tillgång i dagens redovisning193. Vi anser i likhet med Tom Karp att det intellektuella 
kapitalet behöver bli lättare att hantera genom att lagstiftare, revisorer och företagsledningar 
tillsammans löser de problem som idag finns med intellektuellt kapital. Dessa menar han 
främst är problemen med att mäta, redovisa och kontrollera det intellektuella kapitalet.194 

                                                 
189 Holmen, Jay., s. 1-9 
190 Karp, Tom., s. 20-27 
191 Holmen, Jay., s. 1-9 
192 Ibid. 
193 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS., s. 556 
194 Ibid. 
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7. Slutsatser 
I detta avsnitt ska vi redogöra för de slutsatser vi dragit utifrån analysen. Avsnittet inleds med 

en tillbakablick på problemformulering och syfte för att underlätta och tydliggöra 

slutsatserna för läsaren. Avslutningsvis kommer vi även att ge förslag på ämnen som vi funnit 

intressanta för fortsatta studier. 

 
Problemformulering 
 
Hur arbetar kunskapsföretag respektive tillverkningsföretag med sitt intellektuella kapital? 
 
Syfte   
 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur de studerade kunskapsföretagen 
respektive tillverkningsföretagen vårdar och utvecklar sitt intellektuella kapital, samt även se 
till de eventuella skillnader och likheter som finns mellan de olika företagen. 
 
 
7.1 Övergripande om företagens arbete med det intellektuella kapitalet 
 
Undersökningen visade att samtliga företag har ungefär samma inställning till det 
intellektuella kapitalet, men att Folksam och Länsförsäkringar har kommit lite längre i 
utvecklingen av denna resurs. Kunskapsföretagens arbete med delarna av det intellektuella 
kapitalet känns mer genomtänkt och förankrat i verksamheten. Vi kan alltså dra slutsatsen att 
samtliga företag i studien vårdar och utvecklar sitt intellektuella kapital i någon utsträckning 
och ser detta arbete som väldigt betydelsefullt. Inget av företagen hade dock ett utvecklat 
system som tog hela det intellektuella kapitalet under konsideration.  
 
Företagen i studien har ett snävare synsätt och betraktar inte alla delar av det intellektuella 
kapitalet som en del av samma tillgång. Intellektuellt kapital som begrepp används inte heller 
i så stor utsträckning. Det är snarare begrepp som mjuka värden, dolda värden, immateriella 
tillgångar och den mänskliga resursen som används för att beskriva fenomenet. Detta kanske 
kan symbolisera vilket genomslag begreppet intellektuellt kapital har ute hos företag idag. 
Alltså att företag investerar i det intellektuella kapitalets beståndsdelar, utan att för den skull 
koppla investeringen till en ökning av tillgångarna i företaget. 
 
Vi tror att fokuseringen på det intellektuella kapitalet skulle öka om det fanns ett tillförlitligt 
sätt att mäta det. Det fanns ett genomgående intresse hos respondenterna att visa upp detta 
gömda värde externt, men i praktiken var denna värdering i princip obefintlig. Ett allmänt 
vedertaget värderingssystem för det intellektuella kapitalet tror vi hade bidragit till mer 
fokusering även på de ”mjuka” delarna av företaget. Värdet på det intellektuella kapitalet 
skulle då kunna bli ett viktigt konkurrensmedel, främst för företag med en stor andel 
immateriella tillgångar.  
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7.2 Skillnader och likheter mellan företagen 
 
Nedan har vi i punktform sammanställt mer konkreta slutsatser om det intellektuella kapitalets 
olika delar. Detta för att tydliggöra de skillnader och likheter som finns mellan företagen. 
 
7.2.1 Humankapital 
 

• Det visade sig att Folksam, Länsförsäkringar och Sävar Såg har en blandning av en 
horisontell och en vertikal organisationsstruktur. Holmsunds Sågverk har däremot en 
mer vertikal organisationsstruktur då fler beslut tas av högste chefen. Här tror vi att 
samtliga företag skulle uppmuntra till en högre kreativitet och motivation hos de 
anställda om organisationsstrukturen var mer horisontell.   

 
• Samtliga företag ser ut att arbeta aktivt med att vårda relationen till de anställda. De 

framhäver faktorer som att personalen ska känna sig delaktig, motiverad och trivas på 
arbetet. De skillnader vi kan se rör främst arbetet med organisationens värderingar. 
Kunskapsföretagen är mer aktiva i arbetet med dessa frågor och har en handlingsplan 
för hur värderingarna ska sätta sin prägel på hela verksamheten.  

 
• Samtliga respondenter värdesätter ledaregenskaper som engagemang, flexibilitet, 

öppenhet, tydlighet och förmågan att motivera personalen. Vi anser även att alla 
företag i studien strävar efter att upprätthålla en god kommunikation mellan chefer och 
anställda. De skillnader vi kan se är att cheferna i tillverkningsföretagen fokuserar mer 
på kontroll av den löpande produktionen, medan kunskapsföretagens chefer har en 
mer övergripande roll. Vi uppfattar även att graden av inflytande för enskilda 
individer är något större i kunskapsföretagen än i tillverkningsföretagen. 

 
• Länsförsäkringar är det enda företag i studien som säger att de använder sig av 

speciellt sammansatta arbetslag med kompetens från flera olika avdelningar. Detta tror 
vi kan leda till ett bättre utnyttjande organisationens samlade kompetens. Folksam är 
det företag som har minst utbyte mellan avdelningarna då personalen är väldigt 
stationära och mer av specialister på sitt område. 

 
• Det framkom att alla företag ser belöningar som ett bra sätt att motivera personalen. 

De problem med belöningar som alla respondenter mer eller mindre berör, är den 
känsla av orättvis behandling som kan uppstå till följd av individuella belöningar. Det 
intryck vi fått är att Länsförsäkringar, Holmsunds Sågverk och Sävar Såg fokuserar 
mer på kollektiva belöningar, medan Folksam har ett mer individuellt synsätt. Detta 
visar sig bland annat i att Folksam är det enda företaget som säger sig använda ett 
prestationsbaserat belöningssystem.  

 
• Samtliga företag ser utbildning som en central del i verksamheten. Folksam och 

Länsförsäkringar är de företag som satsar mest på att utveckla personalens teoretiska 
kunskaper. Målet med deras utbildningar är främst att de värderingar företaget vill 
associeras med ska sammanfalla med hur personalen agerar i olika situationer. Det 
primära syftet med utbildning på Holmsunds Sågverk och Sävar Såg är istället att 
tillföra personalen praktiska kunskaper. Detta blir allt viktigare i takt med att arbetet 
blir alltmer styrt av högteknologiska maskiner. 
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7.2.2 Strukturkapital 
 

• Det framkom att alla företag i studien använder sig av en rad tekniska hjälpmedel för 
att sprida och lagra information. Slutsatsen vi kan dra av detta är att 
informationsteknologin har fått stort genomslag i både tillverkningsföretagen och 
kunskapsföretagen. Det visade sig dock att den nya tekniken även kan medföra vissa 
problem. Främst var det tillverkningsföretagen som ansåg att det finns en risk med att 
bli alltför beroende av ny teknik. 

 
• Då det gäller innovationskapitalet kan vi se tydliga skillnader mellan 

kunskapsföretagen och tillverkningsföretagen. Folksam och Länsförsäkringar lägger 
stor vikt på att varumärket ska associeras med företagets värderingar och att detta ska 
ligga i linje med allmänhetens uppfattning. På Holmsunds Sågverk och Sävar Såg 
bygger varumärket inte i lika stor utsträckning på företagets värderingar. I dessa 
företag är det istället kvalité och precision som utgör grunden i varumärkesstrategin. 

 
• Tillverkningsföretagen verkar satsa mindre på relationen till sina kunder än 

kunskapsföretagen. Skillnaden ligger främst i att kunskapsföretagen använder sig av 
fler strategier för att ta reda på kundernas preferenser. Att kunskapsföretagen verkar 
fokusera lite mer på kunderna tror vi helt enkelt beror på att försäkringsbolagens 
tjänster i större utsträckning kräver det. I tillverkningsföretagen tolkar vi det lite mer 
som att produkten säljer sig själv om kvalitén och priset är det rätta.  

 
7.2.3 Värdering 
 

• Utifrån respondenternas svar kan vi upptäcka ett genomgående intresse av att 
diskutera kring de möjligheter och problem som finns med värderingen av det 
intellektuella kapitalet. Respondenterna på tillverkningsföretagen verkar dock vara 
mer skeptiska i sin inställning till att sätta ett värde på något som inte syns. Detta visar 
sig inte minst i att Folksam och Länsförsäkringar har ett mycket mer omfattande 
system för att värdera intellektuellt kapital internt. Den externa värderingen är däremot 
i stort sett obefintlig i samtliga studerade företag.  

 
7.3 Diskussion kring slutsatserna 
 
Utifrån undersökningen kan vi se att samtliga företag vårdar och utvecklar det intellektuella 
kapitalet. Det visar sig i allt från formandet av en organisationskultur till hur företagen 
hanterar informationsspridning och kundfrågor. Det finns dock skillnader mellan företagen 
och då främst mellan de olika branscherna. Vår uppfattning är att kunskapsföretagen Folksam 
och Länsförsäkringar har kommit lite längre än tillverkningsföretagen Holmsunds Sågverk 
och Sävar Såg i arbetet med det intellektuella kapitalet. Det visar sig bland annat i att 
kunskapsföretagen har ett mer omfattande system för att mäta det intellektuella kapitalet 
internt och att de har handlingsplaner för att stärka företagets värderingar. Skillnaderna är 
dock inte så stora som vi i början anade, utan det är snarare marginella skillnader som kan 
tänkas bero på olika branschförutsättningar.   
 
Det som är gemensamt för samtliga företag är att de inte har någon utarbetad strategi som 
omfattar alla delar av det intellektuella kapitalet. Det verkar inte finnas någon tanke på att 
dessa delar tillsammans är en stor resurs och att dessa delar tillsammans representerar en 
specifik tillgång. Som vi tidigare beskrivit består det intellektuella kapitalet av både 
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humankapital och strukturkapital. Målet är även att omvandla humankapitalet till 
strukturkapital för att på så sätt binda tillgången till företaget. Den uppfattning vi får av de 
studerade företagen är att de till stor del ser varje aktivitet var för sig och på så sätt missar 
helheten. Företagen arbetar exempelvis aktivt med att motivera personalen genom bland annat 
belöningar, utbildning och andra trivselåtgärder. De kopplar dock inte denna investering till 
en ökning av tillgångarna som en investering i en fysisk tillgång skulle ha gjort. Trots att de 
studerade företagen inte alltid är medvetna om det, vårdar och utvecklar de alltså det 
intellektuella kapitalet. Mycket av arbetet är också bra, men vi saknar som sagt en koppling 
av delarna till en helhet för att på så sätt skapa en större förståelse för hur de olika delarna hör 
ihop.  
 
Trots detta ser vi att de studerade företagen är väl medvetna om att dessa dolda tillgångar 
existerar. De resurser som läggs ned på att vårda och utveckla human- och strukturkapitalet 
visar även på att det har en stor betydelse i företagen. Det faktum att aktiviteterna för att 
stärka human- och strukturkapitalet inte kopplas till det intellektuella kapitalet som helhet 
behöver inte betyda att företagen gör något fel. Känslan av vad som är rätt åtgärd kan också 
vara det som passar bäst för själva företaget. De slutsatser vi anser oss kunna dra av detta är 
att trots att företagen saknar en övergripande strategi för att vårda och utveckla det 
intellektuella kapitalet som helhet, kan de enskilda insatserna ändå ge ett bra resultat.  
 
Med detta sagt tror vi ändå att mer fokus på en helhet hade gett företagen en klarare bild av 
vad som bidrar mest till en ökad konkurrenskraft och ett starkare intellektuellt kapital. 
Problematiken kring detta ser vi delvis som ett resultat av svårigheten att mäta och värdera det 
intellektuella kapitalet. Detta resonemang för oss in på ämnen som vi anser skulle vara 
intressant för vidare forskning. 
 
7.4 Förslag till fortsatt forskning  
 
Det finns idag en rad olika definitioner av intellektuellt kapital bland dagens forskare. Det 
framkom även i undersökningen att begreppet intellektuellt kapital uppfattades och 
definierades lite olika bland respondenterna. Vi menar därför att det skulle intressant med en 
mer omfattande studie om hur företag definierar intellektuellt kapital och hur deras synsätt 
överensstämmer med intressenternas. Det skulle vara fördelaktigt om forskarsamhället 
tillsammans med marknaden kunde enas om en gemensam definition, för att på så sätt 
undvika den förvirring som idag finns runt begreppet.   
 
Värdering är ett annat grundläggande problem som gäller för alla immateriella tillgångar. 
Många forskartimmar har lagts ned för att lösa det här problemet och än idag har det inte 
kommit fram något accepterat system för att mäta och värdera dessa tillgångar. Vi tycker att 
det skulle vara intressant med en undersökning som fokuserade på vad företagen och övriga 
intressenter anser om att värdera det intellektuella kapitalet. Skulle exempelvis investeringar i 
det intellektuella kapitalets olika delar öka om företaget hade en chans att visa upp 
investeringen externt? Vad skulle exempelvis ett allmänt vedertaget värderingssystem av det 
intellektuella kapitalet ha för påverkan på marknadens bedömning av företaget? 
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Bilaga 1: Presentation av studien 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter vid Handelshögskolan på Umeå Universitet som skriver en 
kandidatuppsats i företagsekonomi. Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur 
företag vårdar och utvecklar sitt intellektuella kapital. Det vill säga de tillgångar som inte syns 
i den ekonomiska redovisningen.  
 
Vi ska studera fyra företag och tycker att er organisation skulle passa bra in i vår studie. Vi 
undrar därför om det är möjligt att vi skulle kunna få komma och ställa några frågor angående 
detta ämne? 
 
Frågorna kommer främst att behandla hur er organisation jobbar med personalens kunskaper 
och kompetens. Frågorna kommer exempelvis att beröra ämnen som arbetsuppgifter, 
arbetslag, personalutbildning, belöningssystem och vilka tekniska stöd ni har för 
informationshantering. Det skulle därför vara bra att få prata med någon anställd som har 
kunskap inom dessa ämnen, exempelvis personalchefen. 
 
Själva intervjun tror vi ligger mellan 30 minuter och en timme. Frågorna tror vi inte kommer 
att vara några problem att besvara och om ni önskar kan frågorna skickas till er i förväg. 
 
Vi vore väldigt tacksamma om ni ställde upp och önskar i så fall helst besöka er under vecka 
48, men det går även bra vecka 49. 
 
Tacksamma för snabbt svar. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Jonathan Forssgren  
 
Magnus Håkansson  
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Bilaga 2: Intervjumall 
 
1. Kan du berätta om din bakgrund och arbetsuppgifter? 

- befattning 
- antal år i företaget 
 

2. Kan du berätta om ert företag? 
- bransch 
- antal anställda  
- organisationsstruktur 
- chefsnivåer 
- avdelningar 

 
3. Kan du berätta om hur det är att arbeta på det här företaget? 

 
4. Vilka värderingar/egenskaper värdesätts?  

- vad handlar de om? 
- hur blir dessa värderingar gemensamma? 

 
5. Vilken funktion anser ni att chefen/cheferna ska ha? 

- relation chef/anställd. 
- var fattas de flesta beslut gällande er verksamhet? 

 
6. Vad värderas hos en chef i ert företag?  
 
7. Har varje anställd specifika arbetsuppgifter eller kan de variera? 

- flexibilitet. 
 

8. Använder ni er av arbetslag inom de olika avdelningarna? 
- i vilka situationer? Projekt? 
- beslutsfattande inom arbetslaget  
- frihet att styra sin egen situation 
- har ni upplevt problem med arbetslag? 

 
9. Kontrollerar/mäter ni hur personalen trivs i er organisation? 

- på vilket sätt? 
- medarbetarsamtal, personalmöten, regelbundna enkäter etc. 
- personalomsättning 
- frånvaro och sjukskrivningar 

 
10. Hur motiverar ni personalen?  

- belöningssystem. 
- gör ni någon form av bedömning av anställdas kunskap och kompetens? 
- i så fall när? Vid anställning, medarbetarsamtal, löneförhandlingar osv. 
- övriga incitament? 
- vilka fördelar respektive nackdelar har ni upplevt med belöningssystemet? 
 

11. Hur arbetar ni med förslag och idéer från de anställda? 
- hur förmedlas dessa till ledningen? 
- belöningar för förslag och idéer? Bonus? 
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12. Vilka åtgärder använder ni er av för att utveckla kompetensen hos personalen? 

- vilka berörs?  
- kontinuerligt? 
- tror ni att en ökad satsning på kompetenshöjande åtgärder skulle ge en bra avkastning 

för ert företag? 
- om ja, varför? 
- om nej, varför inte? 

 
13. Hur sprids huvudsakligen informationen inom företaget? 

- internt: intranät, pärmar, manualer/instruktioner, kundlistor etc 
 
14. Hur sprids huvudsakligen information om företaget utåt? 

- externt: Webbsida, IT-system/databas etc 
 
15. Har ni någon varumärkesstrategi? 

- Hur vill ni att era kunder ska uppfatta ert varumärke? 
- Vilka åtgärder använder ni er av för att stärka varumärket? 

 
16. Hur arbetar ni med kundfrågor? 

- samarbete med kunden? 
- var samlar ni information om er kundbas?  
- har era kunder tillgång till information om er verksamhet? 
- på vilket sätt? 
- vilken sorts information? 
- använder sig kunderna av denna? 

 
17. Mäter ni andra tillgångar än de som syns i den ekonomiska redovisningen?  

- om ja, används dessa mätningar till att ta strategiska beslut? 
- om nej, vad är orsaken till detta? 

 
18. Visar ni resultatet av dessa mätningar i årsredovisningen? 

- skulle ni vilja att det fanns ett allmänt accepterat mätsystem där ni kunde visa upp era 
inneboende resurser, exempelvis personalens kompetens? 

- i så fall, skulle ni satsa mer på att vårda och utveckla dessa tillgångar? 
 

 
 
 
 


