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Sammanfattning 

 
 
Uppsatsens titel: Det intellektuella kapitalet – humankapital från teori till 
verklighet 
 
Seminariedatum: 2006-06-07 
 
Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng 
 
Författare: Lourdes Bendeck Berrios, Jonas Carlsson, Sofie Elving, Fredrik 
Ljunggren 
 
Handledare: Erling Green, Carl-Michael Unger 
 
Nyckelord: Intellektuellt kapital, humankapital, kundkapital, strukturkapital, tyst 
kunskap. 
 
Syfte: Vi avser att med denna uppsats beskriva ett antal faktorer i samband 
med intellektuellt kapital, med fokus på humankapital, i sex företag. Vidare 
ämnar vi diskutera eventuella skillnader mellan varuproducerande och 
kunskapsföretags syn på humankapital. 
 
Metod: Vi har använt oss av ett induktivt arbetssätt med en deskriptiv ansats. För 
att samla in information har vi använt personliga intervjuer och 
litteratursökningar. 
 
Teoretiska perspektiv: Definition av intellektuellt kapital, humankapital, 
strukturkapital, kundkapital och tyst kunskap. 
 
Empiri: Empirin har insamlats från sex intervjuer varav fyra med 
varuproducerande företag och två med kunskapsföretag. De varuproducerande är 
Dr Persfood AB, Elektriska AB Delta, Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB och 
Företag V (ville vara anonymt). Kunskapsföretagen är Luvit AB och Företag K 
(ville vara anonymt). 
 
Resultat: Både de varuproducerande och kunskapsföretagen ser det intellektuella 
kapitalet som en viktig resurs, trots att de inte redovisar det. Humankapital 
definierar de som den kunskap, individuell eller kollektiv, som de anställda 
besitter. Vi fann fler likheter än skillnader mellan de olika branscherna, vilket vi 
tyckte var konstigt då kunskapsföretagen lever på sin personal och deras 
kompetens. 
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Abstract 

 
 
Title: Intellectual Capital – Human Capital from theory to reality 
 
Seminar date: 2006-06-07 
 
Course: Bachelor thesis in Business Administration FEK 582, 10 Swedish credits 
(15 ECTS) 
 
Authors: Lourdes Bendeck Berrios, Jonas Carlsson, Sofie Elving, Fredrik 
Ljunggren 
 
Advisors: Erling Green, Carl-Michael Unger 
 
Keywords: Intellectual Capital, Human Capital, Customer Retention Capital, 
Structural Capital, Tacit Knowledge 
 
Purpose: We intend to describe how a number of factors relate to Intellectual 
Capital in general and particularly Human Capital, in six companies. We also 
intend to discuss differences in how manufacturing companies and knowledge-
based companies relate to Human Capital. 
 
Methodology: We chose an inductive method and made a descriptive effort. We 
have collected our information through individual interviews and literature 
research. 
 
Theoretical perspectives: Definition of Intellectual Capital, Human Capital, 
Structural Capital, Customer Retention Capital and Tacit Knowledge. 
 
Empirical foundation: We performed six personal interviews. Four interviews 
with manufacturing companies and two with knowledge-based companies. The 
manufacturing companies are Dr Persfood AB, Elektriska AB Delta, Saint-Gobain 
Sekurit Scandinavia AB and Company V (wished to be anonymous). The 
knowledge-based companies are Luvit AB and Company K (wished to be 
anonymous). 
 
Conclusions: Both the manufacturing and the knowledge-based companies relates 
to Intellectual Capital as an important resource, even though they are not 
rendering an account for it. The companies define Human Capital as the 
knowledge, individual or collective, the employees possess. The similarities we 
found between the lines of business were more than the differences. We found this 
a bit odd, considering that the staff and their knowledge are all the knowledge-
based companies have. 
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1 Inledning 
 
 
 
I detta kapitel har vi skrivit om bakgrunden till ämnet vi har valt, varför vi har 
valt detta ämne och vad som skrivits tidigare. Utifrån detta får vi fram vår 
problemställning som mynnar ut i vårt syfte med arbetet. 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 

”Den nya källan till rikedom är verkligen inte materiell, den består av 
information, kunskap omsatt i arbete i syfte att skapa värde” 

- Walter Wriston1 
 

Går det att sätta ett pris på någons kunskap eller talang? Inom idrottsvärlden är det 
fullt möjligt, och det är nästan varje dag vi läser om spelarövergångar vars summa 
överträffar varandra. Senast i raden av övergångar var Malmö FF som sålde en 
spelare för ”blygsamma” 42 miljoner.2 Om vi i idrottssammanhang kan värdera 
människors talanger och förmågor i siffror, varför kan vi då inte göra det i den 
övriga affärsvärlden. Medarbetarna är företagens spelare och deras förmågor och 
talanger kan vara precis lika viktiga som fotbollsspelarnas. Går det egentligen att 
skilja på spelare beroende på vilken ”arena” de agerar på? 
 
Idag har kunskap både blivit den viktigaste råvaran och det viktigaste resultatet av 
ekonomisk aktivitet. Därför har en organisations intelligens, smarta människor 
som arbetar på ett smart sätt, övergått från att ha en stödfunktion till att spela 
huvudrollen. För ett företags alla intressenter har intellektuellt kapital blivit så 
väsentligt, att ett företag som inte förvaltar kunskap faktiskt försummar sin egen 
verksamhet.3 Men det finns ett problem. ”Att identifiera och förvalta 
kunskapstillgångar är som att försöka fånga fisk med händerna. Det går, men det 
är svårt att få grepp om föremålet för ansträngningen.”4 
 
Värdet av det intellektuella kapitalet syns inte i ett företags balansräkning och 
måste därför beskrivas på något annat sätt. Detta problem var påtagligt i början av 
2000-talet när IT - bubblan sprack. Det har skrivits mycket om hur dessa företag 
övervärderades, och om svårigheten att bedöma framtida intäkter på grundval av 
entreprenörens och/eller personalens kompetens och idéer.  
 

                                                 
1 Leif Edvinsson och Michael S. Malone, Det intellektuella kapitalet (Malmö: Liber Ekonomi 
1997), s. 19 
2 Aftonbladet, 22 maj 2006 
3 Thomas A Stewart, Organisationers nya förmögenhet – Intellektuellt kapital (Stockholm: 
Nerenius & Santérus Förlag 1999), s.87 
4 Ibid., s.87 
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Idag är även ”vanliga” företag till stor del beroende av kompetent och välutbildad 
personal. Med vanliga företag menar vi traditionella tillverkningsföretag inom 
olika branscher. Dessa företag möter idag en allt hårdare konkurrens på 
världsmarknaden, främst från låglöneländer i Östeuropa och Asien. Den billiga 
arbetskraften gör att många företag väljer att förlägga sin tillverkning i dessa 
länder eller helt enkelt upphöra med tillverkningen om de inte har möjlighet att 
konkurrera. När denna strukturomvandling sker uppstår ett gap mellan faktisk 
kompetensnivå och önskad nivå och detta gap måste elimineras om företaget skall 
överleva på den nya globala marknaden.  
 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Värdering och redovisning av intellektuellt kapital är sedan länge ett omtvistat 
ämne. Enligt Roos, Fernström och Pike är det endast en begränsad del av 
företagets resurser som givits ett formellt erkännande och kan redovisas som 
tillgång i balansräkningen.5 Detta får till följd att om företaget väljer att inte 
värdera och redovisa intellektuellt kapital kommer man att få en bild av företaget 
som inte är riktig ur värderingssynpunkt. För börsnoterade koncerner gäller sedan 
1 januari 2005 IAS 38 som ersatte RR 15, men för icke noterade företag gäller 
fortfarande RR 15.  Dessa regelsystem har en restriktiv hållning till att aktivera 
intellektuellt kapital, vilket gör att redovisningen kommer att ske på alternativa 
sätt som inte är lika reglerade. Den sparsamma regleringen kring redovisning av 
intellektuellt kapital utanför balansräkningen anser vi vara en spännande 
utgångspunkt för vårt arbete. Det går dock inte att undersöka det intellektuella 
kapitalet som en helhet, utan det måste brytas ner i sina beståndsdelar; kund- 
struktur- och humankapital. 
 
 
 

1.3 Positionering 
 
Efter genomgång av gamla uppsatser som behandlar ämnet, fann vi att det har 
gjorts många studier som behandlar kunskapsföretag. De flesta undersökningar 
baserades på enbart IT - företag och hur dessa redovisar, mäter och värderar sitt 
humankapital. Det skulle därför vara intressant med en studie av hur företag 
hanterar sitt intellektuella kapital och då särskilt humankapital, med tonvikt på 
varuproducerande företag. Vidare ta reda på om det finns några likheter och 
skillnader med kunskapsföretagen som varit föremål för undersökningar många 
gånger tidigare. 
 
 
 

                                                 
5 Göran Roos, Lisa Fernström & Steven Pike, Den värdeskapande organisationen – intellektuellt 
kapital i praktiken, (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 11-12 
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1.4 Problemställning 
 
Problemdiskussionen ovan gör det intressant att försöka besvara följande frågor: 

 
• Hur definierar varuproducerande och kunskapsföretag humankapital? 
• Hur värderas och redovisas humankapital, och hur kommuniceras denna 

information till företagets intressenter?  
• Hur går företaget tillväga för att bevara och vidareutveckla sitt 

humankapital? 
• Hur skapas och utvecklas kund- och strukturkapital? 

 
 
 

1.5 Syfte 
 
Vi avser att med denna uppsats beskriva ett antal faktorer i samband med 
intellektuellt kapital, med fokus på humankapital, i sex företag. Vidare ämnar vi 
diskutera eventuella skillnader mellan varuproducerande och kunskapsföretags 
syn på humankapital.  
 
 
 

1.6 Avgränsningar 
 
Humankapital ingår i den grupp av immateriella tillgångar som kallas 
intellektuellt kapital. Intellektuellt kapital består vidare av strukturkapital och 
kundkapital. De båda sistnämnda posterna kommer att behandlas i begränsad 
omfattning och då i syfte att förstå begreppet intellektuellt kapital. Eftersom vi 
behandlar varuproducerande och kunskapsföretag utesluter vi tjänsteföretag ur 
studien. Detta då vi inte tagit kontakt med några tjänsteföretag. 
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1.7  Fortsatt disposition 
 
Kapitel 2  Metod  I det här kapitlet presenterar vi det vetenskapliga 
förhållningssätt vi valt att arbeta efter. Här berättar vi även hur vi gått till väga vid 
vår datainsamling. Metoden har till uppgift att beskriva de verktyg vi använt oss 
av för att uppnå vårt syfte. 
 
Kapitel   3     Litteraturgenomgång  Här kommer vi att definiera de begrepp som 
vi använder oss av och vidare följer en beskrivning av den litteratur samt teori vi 
använder oss av i vår analys.  
 
Kapitel  4   Empiri   Kapitel fyra är en beskrivning av den empiriska data vi 
samlat in. Vi kommer här att presentera de företag vi intervjuat och vad som 
framkom under intervjun. 
 
Kapitel  5    Analys     I detta kapitel kommer vi att analysera de svar vi fick under 
intervjuerna med hjälp av den litteratur och teori vi beskrivit i 
litteraturgenomgången. Kapitlet kommer att avslutas med våra slutsatser och 
förslag på fortsatt forskning. 
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2 Metod 
 
 
 
Detta kapitel beskriver hur vi har gått till väga för att genomföra studien. Vi 
kommer här att redogöra för vilka ansatser vi har gjort och även vilka metoder vi 
har använt när vi har samlat in vår data.  
 
 
 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Val av vetenskapligt förhållningssätt är viktigt i en uppsats. Valet kommer att 
påverka hur vi ser på insamlat material och ämnet i sin helhet. Vi har valt ett 
hermeneutiskt förhållningssätt i vår uppsats. Hermeneutiken är en vetenskaplig 
riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den 
mänskliga existensen. Riktningen står för kvalitativa förståelse- och 
tolkningssystem och en öppen, subjektiv och engagerad forskarroll. 
Hermeneutikern försöker se helheten i forskningsproblemet, även kallat holism. 
Forskaren ska i tolkningsarbetet pendla mellan helhet och del och mellan olika 
synvinklar.1  
 
Ett annat vetenskapligt förhållningssätt är positivismen. Vi har valt att inte arbeta 
med detta förhållningssätt eftersom det innebär att vi ska ha en naturvetenskaplig 
syn på samhällsforskningen.2 Detta är inte att föredra då det är en föränderlig 
företagsvärld vi har undersökt. 
 
 
 

2.2 Induktiv ansats 
 
Det finns tre tillvägagångssätt för att relatera teori och verklighet till varandra 
inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Dessa tre sätt är deduktion, 
induktion och abduktion, metoderna syftar på sättet att arbeta och inte på 
innehållet i arbetet.3  
 
Vi har valt att arbeta på ett induktivt sätt eftersom vi vill se hur företag definierar 
sitt humankapital i verkligheten och inte låta undersökningen utgå från befintliga 
teorier om humankapital. Ett deduktivt arbetssätt hade varit mindre lämpligt i 
detta fall eftersom det utgår från teorin och hjälper oss att dra slutsatser om 
verkligheten.4 Det var inte den sortens undersökning som vi ville göra.  

                                                 
1 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur 2003),  
s. 28-31 
2 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur 1992), s. 14 
3 Ib Andersen, Den uppenbara verkligheten, (Lund: Studentlitteratur 1998), s. 29-30 
4 Patel & Davidson s. 23 
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Inte heller ett abduktivt arbetssätt hade varit att föredra eftersom det innebär att vi 
först arbetar deduktivt och sedan induktivt.5 Vi ville som sagt inte låta befintlig 
teori ligga till grund för undersökningen, även om vi till viss del läst teori innan 
undersökningen gjordes för att få ett grepp om vad humankapital är för något. 
 
Ett induktivt arbetssätt innebär att vi utgår från empirin och formulerar en eller 
flera teorier. Arbetet görs dock inte helt förutsättningslöst, eftersom vi har egna 
idéer och föreställningar som färgar de framtagna teorierna. Nackdelen med att 
arbeta induktivt är att man inte vet om teorierna går att generalisera på en större 
grupp. Detta eftersom de grundar sig på studier av enskilda fall där olika faktorer 
kan påverka utfallet av undersökningen.6 
 
 
 

2.3 Deskriptiv ansats 
 
Vi har tillämpat deskriptiv ansats på vår uppsats. Genom den deskriptiva ansatsen 
har vi försökt beskriva hur varuproducerande och kunskapsföretag ser på 
intellektuellt kapital. Anledningen till att vi valde en deskriptiv ansats istället för 
en normativ ansats, var att vi ville beskriva hur verkligheten ser ut och inte hur 
den borde se ut.7  
 
Vi har utfört en tvärsnittsstudie där vi studerat en situation vid en given tidpunkt. 
Detta är en rent beskrivande problemställning och passar väl in med vår 
deskriptiva ansats.8  
 
 
  

2.4 Forskningsansats 
 
När en akademisk undersökning genomförs kan man välja mellan två olika 
forskningsansatser; kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativa forskningsmetoder 
karaktäriseras av hög formalitet och kontroll från undersökarens sida. Metoden 
kännetecknas också av selektivitet och distans i förhållande till källan.9  
 
Som ovan nämnts passar en kvantitativ undersökning, då man söker att analysera 
och redovisa hårda data. Det betyder att man i analysfasen eftersträvar att sätta 
siffror på undersökningen och klassificera materialet enligt formaliserade mallar. 
Statistik är ett mycket användbart redskap i kvantitativa undersökningar.  
Intellektuellt kapital är ett komplicerat och komplext område. Den information 
som vår undersökning kräver är svår att fånga genom standardiserade 
insamlingsverktyg och analysmetoder. Ibland är det dock svårt att helt använda 
sig av en enda ansats.  

                                                 
5 Ibid., s. 24 
6 Ibid., s. 24 
7 Magne Idar Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, (Lund: Studentlitteratur 1997) 
8 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför?, (Lund: Studentlitteratur 2002), s 107 
9 Holme & Solvang, s. 14 
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Det finns idag väldigt många definitioner och personliga uppfattningar om vad 
intellektuellt kapital, särskilt humankapital, är och någon enhetlig uppfattning 
existerar inte. För att uppfylla vårt syfte och få svar på vår frågeställning var vi 
således tvungna att genomföra en kvalitativ undersökning. ”Kvalitativ metod 
innebär ett försök att överskrida naturvetenskapens objekt – subjekt - förhållande 
mellan forskare och undersökningsenheter.”10 Detta betyder att forskaren måste 
närma sig studieobjektet fysiskt. Det räcker alltså inte att studera sekundärdata 
utan respondentens egna tankar, handlingar och ord behöver tolkas och 
analyseras, till exempel genom personliga intervjuer.  Den kvalitativa metoden har 
sin plats i undersökningar där formaliserade undersökningar lämpar sig dåligt. 
Metoden har låg formaliseringsgrad och har primärt ett förstående syfte.11 
 
 
 

2.5 Insamling av data 
 
 
2.5.1 Litteratursökning 
 
Vårt arbete började med insamling av litteratur som behandlar vårt ämnesval, men 
även äldre forskningsarbeten, bestående av uppsatser skrivna på olika universitet i 
Sverige.  
 
För att nå ett bra resultat i en undersökning krävs grundliga och systematiska 
litteraturstudier. Studierna kan ge värdefull information om rådande teorier, 
andras erfarenheter och undersökningar.12 När studierna ska genomföras bör man 
gå systematiskt tillväga och använda sig av tre grundläggande tillvägagångssätt:13 
 

- fråga andra, till exempel personer vars kunskap och omdöme du har 
förtroende för. Vi har frågat våra handledare om tips på bra och relevant 
litteratur. 

- läs tidskriftsartiklar. Vi har läst ett par olika artiklar i Dagens Industri och 
Dagens Nyheter men även en vetenskaplig artikel om intellektuellt kapital. 

- sök igenom litteraturen. Vi hittade litteratur genom sökningar i Lunds 
Universitets biblioteksdatabas ”Lovisa” via Internet, men också genom att 
besöka biblioteken för att på plats söka efter litteratur och övrig information 

 
Som stöd i vår uppsats har vi även sökt efter äldre forskningsarbeten i form av 
uppsatser skrivna på olika universitet i Sverige. Vi ansåg att genom att ta del av 
andra forskares resultat fick vi en bredare förståelse för hur det intellektuella 
kapitalet kommer till uttryck i svenska företag. Uppsatserna vi använde oss av 
fann vi genom sökningar i Libris uppsatsdatabas samt genom sökningar i Lunds 
universitets uppsatsdatabas. 
 

                                                 
10 Ibid., s. 98 
11 Ibid., s. 14 
12 Andersen, s. 75-76 
13 Ibid., s. 75-76 



 15 

2.5.2 Intervjuer 
 
Vi samlade in primärdata genom att utföra personliga intervjuer på sex olika 
företag, samt genom att läsa de undersökta företagens årsredovisningar. 
Årsredovisningar betraktar vi som primärdata eftersom de riktar sig till företagens 
intressenter och informationen kommer direkt från källan, dvs. företaget. 
Årsredovisningarna har studerats för att få fram information om hur och när 
företagen tar upp immateriella tillgångar, samt hur de redovisar information om 
sin personal. 
 
Då vi använt oss av kvalitativ ansats i vårt arbete har vi valt att utföra personliga 
intervjuer som är delvis strukturerade. Denna typ av intervju lämpar sig bästa när 
relativt få enheter undersöks och när vi är intresserade av vad den enskilda 
individen säger, tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen14. Även om vi 
bara intervjuat en enskild individ, två vid ett tillfälle, antar vi att han eller hon ger 
oss en bild av vad företaget har för synpunkter och inställningar till ämnet. 
Nackdelarna med denna form av intervju är att det är tidskrävande och ger stora 
datamängder som måste behandlas.15  
 
Eftersom vi skrev frågor runt olika ämnen innan intervjun, blev intervjun delvis 
strukturerad. Detta gjorde vi för att underlätta för oss själva och för den 
intervjuade att veta vad vi ville prata om under intervjun. Frågorna skickades ut 
till respondenten ett par dagar innan intervjun, detta för att ge personen möjlighet 
till att förbereda sig genom att ta fram lämpligt material. Intervjuerna skedde på 
företaget, i ett fall på ett hotell, och utfördes av två gruppmedlemmar som båda 
var aktiva i samtalet med respondenten. Intervjun spelades in på band, efter 
tillåtelse från respondenten, för att underlätta datainsamlingen för oss.  Genom att 
spela in intervjun på band kunde vi, om det var nödvändigt, gå tillbaka och hämta 
mer information. 
 
 
2.5.3 Val av företag 

 
När vi skulle välja ut vilka företag vi ville basera vår undersökning på började vi 
med att slumpmässigt välja ut företag med verksamhet i Lund med omnejd. Vi 
kontaktade sju företag via e-mail.  Endast tre svarade och de var intresserade av 
att medverka i vår undersökning. Vi kontaktade också fyra företag i Danmark, 
men endast ett företag svarade. Företaget var initialt positivt till att medverka i 
undersökningen, men har inte svarat på de e-mail som vi skickat till dem med 
intervjufrågorna. Eftersom vi från början tänkt oss totalt åtta företag, varav fem 
till sex varuproducerande och två-tre kunskapsföretag, behövde vi få kontakt med 
andra företag som kunde tänkas vara intresserade av att vara med i 
undersökningen. Två av medlemmarna i vår uppsatsgrupp tog då kontakt med de 
företag där de arbetar extra och frågade dessa om de var intresserade, vilket de 
var.  

                                                 
14 Jacobsen, s. 160-161 
15 Ibid., s. 160-161 
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Då vi fortfarande saknade minst ett kunskapsföretag läste vi ett par 
årsredovisningar som vi hade sedan tidigare och hittade då ett företag som vi tog 
kontakt med via telefon. Då detta företag var positivt inställt hade vi sex företag 
som skulle ingå i undersökningen, där fyra företag var varuproducerande och två 
var kunskapsföretag. 
 
 
 

2.6 Humankapital – ett akademiskt begrepp 
 
Efter genomförda intervjuer inser vi att begreppet humankapital är ett akademiskt 
begrepp som inte funnit fäste ute bland företagen. Vi har applicerat vår 
begreppsapparat på de svar vi fått genom intervjuerna. Vår uppfattning av 
humankapital är som följer: den anställdes kunskap och färdigheter att utföra de 
arbetsuppgifter han tilldelats på ett sätt som skapar mervärde för företagen. Vi 
anser också att innovationsförmåga är en viktig byggsten i humankapitalet. Vidare 
anser vi att humankapitalet inte kan ägas av företaget utan följer med individen.  
 
Humankapital består bland annat av tyst kunskap. Tyst kunskap är ännu ett 
akademiskt begrepp som inte används ute bland företagen. Även här har vi 
översatt intervjusvaren till vår begreppsapparat. Tyst kunskap är för oss kunskap 
som inte är uttalad. Det är kunskap som ingen vet om att individen har och ibland 
vet inte individen själv om att den besitter denna kunskap. Tyst kunskap är även 
en del av den yrkesskicklighet som olika individer innehar. 
 
 
 

2.7 Personlig referensram 
 
Vi är fyra studenter som alla bodde i Lund och hade studier som vår huvudsakliga 
sysselsättning under tiden uppsatsen skrevs. Tre av oss kommer från Lund med 
omnejd och en kommer från Småland. Fyra av företagen som kontaktades har 
verksamhet på de orter vi kommer från och är därför välkända för oss. En 
gruppmedlem arbetar extra på Dr Persfood AB och en sommarjobbar på 
Elektriska AB Delta. För att inte förutfattade meningar om företagen skulle 
komma fram i undersökningen, fick de som hade en tidigare relation med 
företagen inte ställa några ledande frågor. Inte heller fick de uttrycka sina 
personliga uppfattningar om företaget vid intervjun eller vid analysen. Eftersom 
alla företag som vi intervjuat har verksamhet i Skåneregionen, har alla 
gruppmedlemmar tidigare hört talas om de flesta av företagen, eller åtminstone 
kunnat skaffa sig en bättre uppfattning om företagen genom deras hemsidor. 
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2.8 Validitet och reliabilitet 
 
Under tiden man skriver och arbetar med en uppsats är det viktigt att empirin 
uppfyller två krav:16 
 

• Empirin måste vara giltig och relevant (intern giltighet) 
• Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (extern giltighet) 

 
Intern giltighet är detsamma som validitet och uppnås när vi faktiskt mäter det vi 
avser att mäta. Det går att kontrollera resultatens validitet genom att kontrollera 
med uppgiftslämnarna om de känner igen sig i beskrivningarna. Även kontroll 
mot andra sakkunniga, annan teori och empiri gör att giltigheten i slutsatserna 
stärks.17 Vi har haft begränsad tid till vårt förfogande när vi skrivit uppsatsen och 
har därför inte hunnit göra några kontroller för att undersöka giltigheten. 
Resultaten vi kommit fram till har därför begränsad giltighet, men är ändå 
applicerbara på de företag vi undersökt. 
 
Extern giltighet är detsamma som reliabilitet och överförbarhet eller 
generalisering. När kvalitativa metoder används är det bäst att generalisera från 
data i ett mindre urval till en mer teoretisk nivå. Dock är det svårt att säga om 
resultatet är giltigt för ett större antal enheter. Vi kan genom att argumentera för 
våra slutsatser göra det sannolikt att dessa går att generalisera men vi kan inte 
bevisa någonting utan att göra en större och mer omfattande undersökning.18  
 
Vi måste också ställa oss frågan om våra resultat är tillförlitliga. Resultaten kan 
påverkas av undersökaren genom en undersökareffekt. De kan också påverkas av 
det sammanhang där informationen insamlas.19 Eftersom vi har använt oss av 
intervjuer i våra undersökningar består undersökareffekten i vårt fall av en 
intervjuareffekt.20 Eftersom vi alltid påverkas av de människor vi möter och 
samtalar med är det svårt att undvika en intervjuareffekt, men för att minimera 
denna har vi vidtagit vissa åtgärder. Vi genomförde intervjuerna två och två för att 
respondenterna skulle få en jämn fördelad påverkan och försökte hålla oss så 
neutrala och objektiva som möjligt. Informationen har samlats in i både ett för 
respondenten naturligt, på arbetsplatsen, och artificiellt, utanför arbetsplatsen, 
sammanhang. Mötena har varit planerade, vilket givit oss genomtänkta och 
planlagda svar och synpunkter.21 Därför hävdar vi att tillförlitligheten i vår 
undersökning är stor. 
 
 

                                                 
16 Ibid., s. 21 
17 Ibid., s. 256-258 
18 Ibid., s. 266-267 
19 Ibid., s. 269-271 
20 Ibid., s. 270-271 
21 Ibid., s. 271-273 
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2.9 Källgranskning  
 
När man genomför en underökning använder man sig av olika typer av primär - 
och sekundärdata. I vår uppsats består sekundärdata av litteratur i form av böcker 
och artiklar ur vetenskapliga tidskrifter samt dagspress. Vår primärdata kommer 
från de intervjuer vi genomfört och företagens årsredovisningar. Eftersom 
litteraturen är en viktig byggsten i uppsatsen måste man försöka säkerställa att den 
är tillförlitlig, man måste källgranska den. När litteraturen som behandlar ens 
ämne studeras, kommer man att behöva sålla bland informationen, vilket gör att 
den information vi använder oss av kommer att vara en del av en större helhet. De 
källor vi hittar kommer att vara av olika karaktär och det går att urskilja två olika 
typer, normativa och kognitiva. Källorna kommer aldrig att bestå enbart av den 
ena eller den andra men någon kan dominera.22 
 
Vidare måste man ställa sig frågan om vem som förmedlar informationen och vem 
den tänkte mottagaren är, då detta har konsekvens för källans innehåll och dess 
form. När det gäller granskningen av de källor man valt, kan man dela upp denna i 
fyra steg:23 
 

• observation  
• ursprung 
• tolkning  
• användbarhet 

 
Det första steget innebär att man skall skapa sig en överblick över den information 
som finns tillgänglig på området. När vi inledde vårt arbete försökte vi skapa oss 
en överblick över det material som fanns skrivet om vårt ämne genom sökningar i 
bibliotekens databaser vid Lunds universitet. Vi sökte både information i form av 
böcker, men lika viktigt ansåg vi även att tidskrifter och annat publicerat material 
var. En annan viktig sökfunktion för att hitta relevant material var att genomsöka 
gamla uppsatser som behandlar vårt ämne och leta litteratur den vägen. Vår 
ursprungsbestämning innebär att vi hela tiden sökt efter att använda oss av 
förstahandskällor. I många böcker vi använde, används andra forskares resultat 
och vi har i de fall det varit möjligt gått tillbaka till ursprungsförfattaren. Detta är 
viktigt då vi tolkar saker på olika sätt beroende på de fördomar vi har när vi tar del 
av materialet. Vi tycker att det är viktigt att göra en egen tolkning av materialet. 
Däremot har vi inte gjort någon bedömning av vem det är som har skrivit 
materialet eller vilken relation forskaren haft till sin forskning, då detta hade varit 
alltför tidskrävande.  

                                                 
22 Holme & Solvang, s. 126 
23 Ibid., s. 130 
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Målet med att tolka olika källor är att kunna ge en sammanfattande bild av 
informationsbärande strukturer och helheter.24 Som de flesta uppsatser, består 
även vår av information hämtad dels från empiriska undersökningar och dels från 
litteratur. Litteraturen är omfattande och ibland är det endast små segment av 
litteraturen som har relevans för uppsatsen. Vi har då använt dessa segment och 
sammankopplat dem med övrig information för att skapa en helhet.  Detta har 
gjorts framför allt inom metod- och teorikapitlet då det är här det är svårast att 
hitta litteratur som behandlar vårt ämne med tillräcklig precision. 
 

                                                 
24 Ibid., s. 126 
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3 Litteraturgenomgång 
 
 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier vi kommer att använda oss av 
för att få större kunskap inom ämnet. Den här teorin kommer senare att tillämpas 
i analysen för en bättre slutsats. En del av kommande kapitel är författarnas, till 
de böcker vi läst, egna tankar och är inte ren teori. Dessa tankar har hjälpt oss att 
ytterligare förbättra vår kunskap inom ämnet samt att ställa de rätta frågorna 
under våra intervjuer. 
 
 
 
 

3.1 Definition av kunskapsföretag  
 
Att definiera var gränsen går mellan ett tjänsteföretag och ett kunskapsföretag är 
inte helt lätt. En av de första som försökt definiera kunskapsföretag är 
Konradgruppen. Konradgruppen är en sammanslutning på sju personer bestående 
av både auktoriserade revisorer och olika ledande personer inom näringslivet som 
bildades 1987. Ett företag är ett kunskapsföretag om produktionen inte är 
standardiserad utan kreativ, starkt individberoende samt komplext 
problemlösande. Värt att notera är att Konradgruppen slår fast att högteknologiska 
företag som t.ex. Ericsson och ABB inte är kunskapsföretag. De är istället 
kunskapsintensiva företag, då det inte är lös individkunskap utan finansiell styrka, 
lång historia, erfarenhet, m.m. samt det faktum att de säljer produkter och inte 
kunskap som kännetecknar dessa företag.1  
 
 
 

3.2 Definition av varuproducerande företag 
 
Vi har utgått från att de företag som inte är tjänste- eller kunskapsproducerande 
företag är varuproducerande. Med tjänsteföretag menar vi ett företag som inte har 
någon egen produktion utan säljer en tjänst. Tjänsten i sig utgörs inte av kunskap 
eller kunskapsförmedling, utan den anställde behöver bara ha den kunskap som 
behövs för att utföra tjänsten. För att göra definitionen av varuproducerande 
företag tydligare, 
 konstaterar vi att ett varuproducerande företag är ett företag som har någon form 
av tillverkning i egen regi av en mer eller mindre standardiserad produkt.  
 
 

                                                 
1 Arbetsgruppen Konrad, Den osynliga balansräkningen (Visby: Affärsvärldens Förlag AB 1990), 
s. 10 
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3.3 Immateriella tillgångar 
 
Immateriella tillgångar är ett samlingsnamn på de tillgångar ett företag har som 
inte tar en fysisk form. Det kan vara svårt att bestämma ett värde på dessa 
tillgångar, då dessa kan vara abstrakta och svåra att identifiera. Intellektuellt 
kapital är en del av de immateriella tillgångarna. Intellektuellt kapital innehåller i 
sin tur humankapital, strukturkapital och kundkapital.2 Då humankapital inte tar 
en fysisk form kan det anses vara en del av ett företags immateriella tillgångar. 
Det kan då vara intressant att se hur och när dessa tillgångar ska redovisas. RR 15 
tar upp denna problematik och motsvaras i IASB:s rekommendationer av IAS 38. 
Dessa två rekommendationer säger samma sak och därför kommer vi endast att 
redogöra för IAS 38, eftersom RR 15 är skriven med utgångspunkt i IAS 38. 
 
En tillgång definieras i IAS 38 som en resurs som ett företag har kontroll över till 
följd av inträffade händelser, samt att den förväntas ge företaget ekonomiska 
fördelar i framtiden. En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär 
tillgång utan fysisk form. Om en post inte uppfyller definitionen för en 
immateriell tillgång kostnadsförs utgiften för den när den förvärvas eller 
upparbetas internt.3 
 
Enligt IAS 38 har företaget kontroll över en tillgång, om företaget har förmågan 
att säkerställa att framtida ekonomiska fördelar från tillgången kommer det till 
del, samt begränsar andras möjligheter att få del av dessa. Ett företags förmåga att 
kontrollera de framtida ekonomiska fördelarna från en immateriell tillgång har 
normalt sin grund i juridiska rättigheter, som kan göras gällande i en domstol. Att 
göra en rättighet gällande juridiskt är dock inte en nödvändig förutsättning för 
kontroll över tillgången, eftersom ett företag kan vara i stånd att kontrollera de 
framtida ekonomiska fördelarna på något annat sätt. Kunskap om marknader och 
teknik kan ge upphov till framtida ekonomiska fördelar. Ett företag kontrollerar 
dessa fördelar om kunskaperna skyddas av t.ex. juridiska rättigheter såsom 
upphovsrätt, överenskommelser om uppdelning av marknaden eller av en 
lagstadgad tystnadsplikt för de anställda.4 
 
Ett företag kan ha yrkesutbildad personal och kan se ökad kunskap genom 
utbildning som en källa till framtida ekonomiska fördelar. Företaget kan också 
räkna med att personalen kommer att stanna kvar i företaget. Vanligtvis har ett 
företag otillräcklig kontroll över de förväntade framtida ekonomiska fördelarna, så 
som yrkesutbildad personal och utbildning, för att dessa poster ska motsvara 
definitionen på en immateriell tillgång. Av liknande skäl är det osannolikt att en 
speciell färdighet motsvarar definitionen på en immateriell tillgång, om inte 
juridiska rättigheter hindrar andra från att utnyttja den och dra ekonomiska 
fördelar av den.5 
 

                                                 
2 Hubert Saint-Onge, ”Tacit knowledge: The key to the strategic alignment of intellectual capital”, 
Strategy and Leadership,(Vol. 24, No 2, 1996), s. 10-14 
3 IAS 38, den svenska översättningen 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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En immateriell tillgång ska redovisas i balansräkningen endast om det är troligt 
att, de förväntade ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer 
att tillfalla företaget, men också att tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.6 Eftersom företaget inte kan kontrollera sin personal på det 
sätt att företaget säkert kan säga att de ekonomiska fördelarna tillfaller dem, kan 
därför inte heller humankapitalet redovisas i balansräkningen. Ett 
anskaffningsvärde på humankapitalet är också svårt att beräkna eftersom det är 
svårt att bestämma ett anskaffningsvärde för personalen. 
 
 
 

3.4 Intellektuellt kapital 
 
Det finns olika sätt att definiera intellektuellt kapital. Den tidigare 
kommissionären vid Securities and Exchange Commission (SEC), Steven M. H. 
Wallmans definierar intellektuellt kapital som inte bara hjärnkraft utan också som 
märkesnamn, varumärken och tillgångar bokförda till den historiska kostnaden, 
som med tiden omformats till någonting av större värde. Det går även att definiera 
intellektuellt kapital som tekniskt ledarskap, pågående personalutbildning och den 
snabbhet som företaget reagerar på kundernas servicebehov.7  
 
Det svenska förtaget Skandia AFS insåg tidigt vikten av det intellektuella 
kapitalet och inrättade en funktion för intellektuellt kapital med Leif Edvinsson 
som direktör 1991. Edvinsson inledde ett omfattande arbete med att precisera och 
kartlägga det intellektuella kapitalet. Indelningen av intellektuellt kapital i human- 
och strukturkapital enligt figur 1, är ett av många resultat från Edvinssons arbete. 
Edvinssons avdelning producerade åtskilliga färgglada tilläggsrapporter som 
under flera år kom att komplimentera företaget Skandias årsredovisningar. Dessa 
publikationer väckte stort intresse inte bara i Sverige utan Edvinsson och Skandias 
modell kom att spridas över hela världen.8 
 

 
 
Figur 1 Skandias schema över intellektuellt kapital.9 

                                                 
6 Ibid.  
7 Edvinsson & Malone, s. 20 
8 Ibid., s. 63-64, 75 
9 Ibid., s. 75 
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Hubert Saint-Onge, har vidareutvecklat begreppet intellektuellt kapital och delat 
in det i tre immateriella kapitalslag: humankapital, strukturkapital och 
kundkapital.10 Saint-Onge - modellen skiljer sig från det tidigare schemat gjort av 
Edvinsson på Skandia. Edvinsson tänker sig kundkapital som något företaget äger 
t.ex. i form av kundregister, medan Saint-Onge menar att företaget inte äger sina 
kunder och därför ”lyfter” upp dem ur strukturkapitalet och placerar dem på 
samma nivå som de övriga.11 
 
 

 
 
Figur 2 Saint-Onges modell över intellektuellt kapital, där kunderna inte per automatik är bundna 
till företaget under strukturkapitalet. Till skillnad från det som Edvinsson hävdar i sin modell .12 
 
Saint-Onge driver idag ett eget företag, SaintOnge Alliance, som helt specialiserat 
sig på att sälja kunskap, verktyg och processer som maximerar ett företags 
strategiska kapacitet. Saint-Onge föredrar att prata om kunskapskapital, och sa 
följande när han vid en intervju år 2000 förklarade sin modell: 
 

”The intellectual capital is a representation of the “stocks” of 
intangible assets, while knowledge is the electrical current that runs 
between these assets to grow all three categories of human, structural 
and customer capital.” 13 

 
 
 

3.5 Humankapital 
 
Humankapitalet definieras enligt Edvinsson och Malone som: 
 

”…kombinationen av kunskap, skicklighet, innovativ förmåga och 
förmåga hos företagets enskilda anställda att utföra sina aktuella 
uppgifter. Det inkluderar också delvis företagets värderingar, kultur 
och filosofi. Humankapitalet kan inte ägas av företaget”.14  

 

                                                 
10 Saint-Onge, s. 10-14 
11 Stewart, s. 312 
12 Ibid., s. 57 
13 Intervju refererad på SaintOnge Alliance, www.saintongealliance.com, 16 maj 2006 
14 Edvinsson & Malone, s. 28-29 
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Vidare anses organisationens humankapital vara ”den kompetens hos de anställda 
som behövs för att förse kunderna med lösningar”.15 Arbetsgruppen Konrad 
använder sig av begreppet individkapital när de definierar vad kunskapskapitalet i 
en organisation består av. Individkapital är personens yrkeskompetens dvs. 
individens personliga och sociala förmåga, erfarenheter, skolkunskaper och andra 
färdigheter med inriktning utåt mot företagets kunder.16 
 
 
3.5.1 Utveckling av humankapital 
 
Enligt Thomas A. Stewart medlem i The Board of Editors of Fortune Magazine, 
vill företag ha mycket humankapital. Anledningen är att det leder till nya 
produkter och tjänster eller förbättring av företagets processer. För att detta skall 
kunna ske måste humankapitalet utvecklas, spridas, implementeras och komma 
till användning bland medarbetarna. Detta sker när medarbetarnas tid och 
begåvning engageras i aktiviteter som leder till att kunskapen lättare kan 
förmedlas mellan de anställda. För att humankapitalet skall kunna växa och 
utvecklas i en organisation krävs det att företaget använder mer av de anställdas 
kunskaper och kreativitet, samt att så många som möjligt inom företaget har 
tillgång till kunskapen. För att humankapitalet som finns i organisationen skall 
kunna tas till vara av alla anställda måste de mekaniska arbetsuppgifterna, det 
meningslösa pappersarbete och de improduktiva konflikterna minimeras.17 
 
 
3.5.2 Humankapitalets plats i organisationen 
 
En del av arbetsutgifterna i ett företag kräver inte humankapital för att kunna 
utföras. Det är framför allt lågkvalificerade rutinuppgifter som automatiseras, 
eftersom företaget inte har behov av humankapital för att kunna utföra dem. Dessa 
automatiserade rutinarbetsuppgifter finns framförallt i varuproducerande företag. 
Uppgifter som utförs på ren rutin kan utföras av nästan vem som helst med ett par 
händer. På så sätt är det lätt att ersätta en medarbetare som inte bidrar med mycket 
kunskap, med en annan medarbetare som inte heller bidrar med mycket. Det 
företaget byter ut är arbetskraft, inte intellekt.18 Vilken kompetens är i så fall en 
viktig tillgång och bidrar till företagets totala humankapital?  Enligt Thomas A. 
Stewart bygger varje uppgift, process eller verksamhet på tre olika slags 
kompetenser. Det är primärkompetensen som definieras som en kompetens som 
inte är specifik för någon särskild bransch och som är lätt för företaget att skaffa 
sig. Hävstångskompetensen är kunskap som så länge den inte är specifik för ett 
särskilt företag, är mer värdefull för det företaget än för andra. 
Hävstångskompetens är branschspecifik men inte företagsspecifik. Den sista 
kompetensen är den som Stewart kallar för kärnkompetens, vilket är den 
företagsspecifika kompetensen som ett företag byggde upp sin verksamhet 
kring.19 

                                                 
15 Stewart, , s. 109 
16 Arbetsgruppen Konrad, s. 15 
17 Stewart, s. 122 
18 Ibid., s. 121 
19 Ibid., s. 125 
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Thomas A. Stewart förklarar med hjälp av en modell och två begrepp var 
humankapitalet återfinns i ett företag. Detta gör han genom att ta reda på den 
anställdes svårighet att ersättas och den anställdes förädlingsvärde. 
Ersättningsnivån beror bland annat på typ av arbetsuppgift, hur lätt det är att 
kommunicera befintlig kunskap inom företaget, men även på hur unik kunskapen 
är som den anställde besitter.20 Förädlingsvärde kan definieras som det mervärde 
som de anställda skapar sedan alla inköp från externa leverantörer räknats bort.21 
 

 
Svår att ersätta, 

lågt förädlingsvärde 
Informatisera 

 
Svår att ersätta, 

högt förädlingsvärde 
Kapitalisera 

 
 

Lätt att ersätta, 
lågt förädlingsvärde 

Automatisera 
 

 
Lätt att ersätta, 

högt förädlingsvärde 
Differentiera eller 

Lägg ut externt 
 

 

Figur 3. I den övre högra kvadraten återfinns ett företags humankapital. Resten är kostnader för 
arbetskraft enligt Thomas A. Stewart. 22 Vi tycker inte att kapitalisera är en bra översättning på 
capitalize. Ordet capitalize kan bättre översättas som ”ge tillfälle till inlärning”. 
 
I den nedre vänstra kvadraten återfinns halv-/okvalificerad arbetskraft. 
Organisationen behöver dessa människor för att kunna existera, men 
verksamheten är inte beroende av dem som individer, utan som arbetskraft. 
Dessutom är inlärningstiden kort för arbetsuppgifterna som finns i denna ruta. I 
den övre vänstra rutan finns de anställda som har lite mer komplicerade 
arbetsuppgifter, men de har inget att säga till om, de bara följer order. Om det är 
ett viktigt arbete som utförs kan de vara svårersättliga för företaget, men de har 
ingen betydelse för kunderna. De som befinner sig i denna ruta är en utmaning för 
företagsledningen då de behövs, men samtidigt önskar företaget att de inte 
behövdes, eftersom de som tidigare nämnts inte skapar något mervärde för 
kunderna. För att skapa ett värde åt kunderna kan företaget, enligt Stewart, 
informatisera arbetsresultaten för ett ökat informationsvärde som är till nytta för 
kunderna. Den nedre högra kvadraten består av prestationer från de anställda som 
kunderna sätter värde på. Företagsledningen kan välja mellan att lägga ut arbetet 
externt och då slippa investera i expertkunnande som inte är kärnkompetens. Det 
är också möjligt att differentiera generell kunskap till något som det egna 
företaget är ensamt om att kunna utnyttja eller som är unikt för företaget. Det är 
inte förrän i det övre högra hörnet som man hittar humankapitalet. Där finns de 
medarbetare som bidrar mest till förädlingsvärdet och utvecklingen av 
organisationen De som befinner sig här är näst intill oersättliga för företaget och 
har stor kompetens, kunskap, kreativitet och erfarenhet.  

                                                 
20 Ibid., s. 121 
21 Arbetsgruppen Konrad, s. 50 
22 Stewart, s. 127 



 26 

Det är dessa människor som skapar produkter och tjänster som ger kunderna 
anledning att välja just detta företag och inte konkurrenterna.23 
 
 
3.5.3 Mätning av humankapital 
 
Arbetsgruppen Konrad kan sägas vara banbrytande då man redan i slutet av 1990-
talet lägger fram sitt arbete och presenterar över 35 nyckeltal för att beskriva och 
mäta värdet av humankapitalet. Konradgruppen använder begreppet 
intäktsperson, när de tar fram nya nyckeltal för redovisning, styrning och 
värdering av kunskapsföretag. Intäktspersoner definierar de som de människor 
som är direkt verksamma i kunskapsföretagets produktion, personer som planerar, 
producerar, bearbetar eller presenterar den produkt som kunden efterfrågar. De 
förtydligar vidare att den personal som ingår i stödjande funktioner inom, t.ex. 
ekonomi, administration samt reception inte är intäktspersoner utan tillhör 
strukturkapitalet.  
 
Konradgruppen förespråkar att man ska mäta intäktspersonernas individkapital 
och presentera förändringen från ett år till ett annat i företagets årsredovisning. De 
ser ett stort problem med att en investering i utbildning måste tas upp som kostnad 
i resultaträkningen, istället för som tillgång i balansräkningen. Vidare kan t.ex. en 
personalnedskärning tära hårt på individkapitalet, men ses enbart som en positiv 
post i kommande resultaträkningar. Värdeförändringar i individkapitalet, som 
ökad bredd och erfarenhet eller det omvända att en del av yrkeskompetensen 
håller på att bli för gammal syns normalt inte alls i ett företags årsredovisning.24  
Ericsson är ett exempel på ett kunskapsintensivt företag som aktivt arbetar med att 
föryngra sin personal. Genom att erbjuda anställda mellan 35 och 50 år 18 
månadslöner och ett kontantbidrag om de slutar, hoppas Ericsson få utrymme att 
nyanställa cirka 300 personer under 30 år varje år.25 Det mål som Ericsson har, att 
få ner genomsnittsåldern på sin personal är också ett av de nyckeltal som 
Konradgruppen föreslår att ett kunskapsföretag bör använda.26  
 
Allt fler företagsledare har funnit det svårt att lägga upp sin strategi och styra sitt 
företag med bara ett fåtal finansiella mått och nya idéer som t.ex. The Balanced 
Scorecard har vunnit stort genomslag.27 Robert Kaplan och David Nortons 
förslag, om att ett företag bör styras och övervakas av ett Scorecard med fokus på 
finans, kunder, innovation och interna processer har ibland även ett femte fokus, 
nämligen humankapitalet.28  

                                                 
23 Ibid., s. 126-130 
24 Arbetsgruppen Konrad, s. 23-24 
25 DI 2006 ”Ericsson vill bli av med 60-talisterna”, Dagens industri, 25 april 2006 
26 Arbetsgruppen Konrad, s. 25,132 
27 Johan Roos et al., Intellectual capital - Navigating the new business landscape, (Storbritannien: 
Macmillan Business 1997), s. 21-22  
28 Robert S. Kaplan och David P. Norton, The balanced scorecard - translating strategy into 
action, (USA: Harvard Business School Press 1996), s. 181  
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I figuren nedan har vi markerat de delar av det balanserade styrkortet som 
innehåller exempel på våra nyckeltal. Innovationsfokus, som mäter personalens 
innovationskraft, är ett bra mått som visar personalens kreativitet genom att följa 
upp t.ex. försäljningsvärdet av de tre senaste årens nya produkter i förhållande till 
total försäljning.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Exempel på ett balanserat styrkort med fem fokus och förslag på de olika mått företaget 
kan använda för att mäta och följa upp sina mål .30 
 
 
 

3.6 Strukturkapital 
 
”Strukturkapitalet ökar, förstärker och förpackar humankapitalet så att det kan 
användas om och om igen för att skapa värde, i likhet med maskinen som präglar 
mynt efter mynt” 31 Strukturkapitalet anses vara hårdvaran, mjukvaran, databaser, 
organisationsstruktur, patent och varumärken. Det vill säga allt det som finns kvar 
på arbetsplatsen när personalen har gått hem.32 Strukturkapitalet tillhör hela 
organisationen och företaget måste kunna behärska och behålla kunskapen så att 
den blir en del av företagets egendom. Strukturkapitalet bör tjäna två syften, att 
dokumentera kunskapsmassor som kan överlåtas för att de ska bevaras och inte gå 
förlorade, men även att koppla ihop människor med experter och expertkunnande 
när det finns behov för det. Strukturkapitalet kan vara teknologi, uppfinningar, 
patent men också strategi, organisationskultur, system, rutiner och 
arbetsprocesser.33 
 

                                                 
29 Stewart, s. 285 
30 Kaplan & Norton, s. 182 
31 Stewart, s. 110 
32 Edvinsson & Malone, s. 29 
33 Stewart, s. 146-148, 174 
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För att kunna behålla eller hålla kvar kunskapen i organisationen när de anställda 
har gått hem, är det viktigt att företaget gör en systematisk förvaltning av det 
intellektuella kapitalet i verksamheten. Anledningen till att företaget vill förvalta 
kunskapen beror på att man kontinuerligt vill återvinna och dra fördel av de 
kunskaper och erfarenheter som de anställda besitter. Detta görs genom att 
företaget strukturerar och förpackar kompetensen med hjälp av teknologi, 
metodbeskrivningar, manualer och nätverk. Kompetensen blir på så sätt en 
tillgång som tillhör organisationen. Följderna av en sådan systematisering 
påverkar även humankapitalet genom att det blir mer produktivt när det stöds av 
strukturerande, lättillgängliga och intelligenta arbetsmetoder. Thomas A. Stewart 
kallar detta för ”kunskapsförvaltning”. En organisation kan med hjälp av 
programvara, system och konsulttjänster möjliggöra att samtliga anställda i 
företaget kan ta del av företagets samlade know-how, erfarenheter och visdom.34 
Det är bra för företagen att investera i kunskapsförvaltning. Då kan företaget 
minska sina kostnader, minska tid för intern kommunikation, få effektivare 
uppföljning av projekt. Vidare kan kunskapsförvaltning underlätta när den 
anställde behöver hjälp med att komma åt kollegers kunskap, underlätta för 
företaget att arbeta globalt då man lättare kan förmedla kunskap och underlätta för 
företaget att klara av tillväxt och personalomsättning.35 Företag använder sig ofta 
av inköpta, standardiserade kvalitetsledningssystem som t.ex. ISO 9000, vilket vi 
kommer att berätta mer om under kommande rubrik. 
 
Thomas A. Stewart nämner att det finns tre olika sätt som ett företag kan använda 
sig av för att strukturera och förvalta sin kunskap. Det första kallar han för 
”Interna Gula Sidorna”. Detta innebär att verksamheten har ett enkelt system som 
kopplar ihop frågorna med korrekta svar. Genom att ha ett sådant system sparar de 
anställda och företaget tid, minskar antalet misstag och förhindrar dubbelarbete. 
Det andra sättet att öka strukturkapitalet är genom att bygga upp en bank av 
viktiga erfarenheter, checklistor om vad som gjordes rätt och eventuella fel samt 
riktlinjer för andra som åtar sig liknande projekt. Det tredje sättet innebär att 
företaget anskaffar sig så mycket information som möjligt om sina leverantörer, 
kunder och konkurrenter.36  
 
Enligt Hubert Saint-Onge består strukturkapital i ett företag av fyra element (se 
fig. 5). Dessa fyra element är system, struktur, strategi och kultur. System är hur 
en organisation bearbetar information, kommunikation och beslutstagande, men 
även hur output av produkter/tjänster och kapital fortlöper. Struktur är hur ansvar 
arrangeras och fastställer de anställdas positioner och relationer i företaget. 
Strategi är organisationens mål och hur den skall gå till väga för att nå dem. Det 
fjärde elementet är kultur vilket är summan av individernas åsikter, värderingar 
och normer inom organisationen.37 Saint-Onges modell är implementerad i många 
företag t.ex. genom kvalitetsledningssystem som säkerställer att samtliga anställda 
är införstådda med företagets vision och mål. Ett av de mest kända 
kvalitetsledningssystemen är ISO 9000, vilket har likheter med Saint-Onges 
modell nedan. 

                                                 
34 Ibid., s. 149-150  
35 Ibid., s. 152-153 
36 Ibid., s. 154 
37 Saint-Onge, ”Tacit knowledge”, s. 13 
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STRATEGI   SYSTEM 
   
 
 
 
 

STRUKTUR   KULTUR 
 
 
Figur 5. Modellen visar förenklat principen för hur Hubert Saint-Onge menar att system, struktur, 
strategi och kultur ska interagera med varandra för att skapa ett väl fungerande strukturkapital.38 
 
 
3.6.1 Kvalitetsledningssystem  

 
Idag är det vanligt att företag använder sig av ett kvalitetsledningssystem för att i 
första hand säkerställa kvaliteten på sina produkter och tjänster. Systemet baseras 
på en av ledningen fastlagd kvalitetspolicy som bl.a. innebär en noggrann 
genomgång av verksamhetens rutiner, vilka dokumenteras och sammanfattas i en 
kvalitetsmanual. Systemen är ofta väl utbyggda och omfattar i princip allt från 
dokumenthantering, kommunikation och personalkultur till företagets mål och 
vision. Det finns internationella standarder för kvalitetssäkring och 
kvalitetsledning.  ISO är ett av dessa system där ISO 9000-serien är allmänt känd 
bland företag. Att ISO - systemet fungerar över tiden säkerställs genom 
internrevision. Företaget kan få sitt kvalitetssystem certifierat genom att anlita ett 
ackrediterat certifieringsorgan, som då genomför återkommande extern revision 
av systemet, samt står garant utåt för att företaget håller och följer de strikta 
kraven som ISO 9000 - certifikatet står för.39  
 
 
 

3.7 Kundkapital 
 
Varje företag med kunder har kundkapital. Det är lättare att följa spåren efter 
kundkapital än efter human- och strukturkapital eftersom det är kunderna som 
betalar fakturorna. Det går även att följa upp kundkapitalet genom att se på 
marknadsandel, antalet kunder, antalet kunder som stannar kvar, andel nöjda 
kunder och lönsamhet per kund.40 
 
Enligt Thomas A. Stewart har kunden mer information än tidigare och 
informationen är mer värdefull. För att ett företag skall kunna förstå kundkapitalet 
och tjäna på det måste företagen granska den immateriella värdekedjan, en 
värdekedja som visar hur en produkt eller tjänst går från råvara till slutanvändare.  

                                                 
38 Ibid., s. 13 
39 SIS, Swedish Standards Institute, www.sis.se, 23 maj 2006 
40 Stewart, s. 187 
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För att få störst avkastning av informationen måste den placeras där den gör mest 
nytta. Det finns tre frågor chefer måste ställa sig: vilken information styr 
verksamheten, vem har den och för vem är informationen mest värdefull? 41 
 
Det finns en likhet mellan humankapital och kundkapital och det är att de inte går 
att äga. Dock kan företaget sträva efter att få en så bra relation som möjligt med 
kunderna för att öka kundkapitalet. Att investera i sina kunder kan företaget göra 
genom att bland annat ge dem befogenhet. Med befogenhet menas att kunden har 
tillåtelsen att gå igenom information som inte är dold bakom elektroniska 
brandväggar, exempelvis skriva in beställningar direkt i systemet och kontrollera 
lager och leveranser. Ett annat sätt att investera i kunderna är att fokusera på 
kunderna som individer. Med det menas att företaget skall vara flexibelt och 
lyhört för de individuella kundernas önskemål. Desto mer företaget lär sig om 
kundens verksamhet, desto bättre service kan företaget ge. När företaget erbjuder 
en unik kompetens, produkt eller tjänst blir kunden beroende, detta leder till ett 
ömsesidigt beroende mellan företagen.42 
 
 
 

3.8 Tyst kunskap 
 
Explicit kunskap är detsamma som kunskap som artikuleras, det vill säga orden vi 
säger, böckerna vi läser, rapporterna vi skriver och data vi sammanställer. Den 
största delen av kunskapen i ett företag är inte explicit, utan tyst. Den tysta 
kunskapen definieras enligt Hubert Saint-Onge som de anställdas intuitioner, 
perspektiv, uppfattningar och värderingar som de skaffar sig till följd av deras 
upplevelser. Utifrån dessa värderingar fattar de anställda beslut och utvecklar 
beteendemönster för allt de gör.43 Kunskap kan ha en tyst funktion, artikuleras och 
finslipas för att sedan i en ny form återta en tyst funktion.44 
 
På den individuella nivån utvecklar sig tyst kunskap till ett mentalt galler. Detta 
galler filtrerar och tolkar det individen ser och gör så att det passar in med 
individens uppfattningar och antaganden. På så sätt begränsar gallret individens 
prestation och resultat. Det är på detta sätt som tyst kunskap existerar under 
segmentet humankapital. På organisationens nivå däremot, under strukturkapital, 
existerar tyst kunskap som de anställdas samlade tankesätt. Genom erfarenheter 
utvecklar organisationen en unik ram av uppfattningar och antaganden som tolkar 
hur den ser på och interagerar med världen, men även hur organisationen tar till 
sig värderingar, principer och tillvägagångssätt. Tyst kunskap fastställer hur 
organisationen skall fatta sina beslut och utvecklar ett kollektivt beteende bland de 
anställda. Tyst kunskap skapar en uppfattning bland ledarna i organisationen om 
hur de uppfattar branschen och företagets plats inom den.45  
 

                                                 
41 Ibid., s. 197 
42 Ibid., s. 201 
43 Saint-Onge, s. 10-12 
44 Bertil Rolf, Profession, tradition och tyst kunskap, (Lund: Bokförlaget Nya Doxa AB 1991)  
    s. 29 
45 Saint-Onge, s. 10-12 
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Det finns dock både fördelar och nackdelar med tyst kunskap. Genom att ha 
allmänt förstådda värderingar och uppfattningar om saker och ting, kan företaget 
fungera snabbt och pålitligt, detta utan att diskussioner behöver tas var gång det 
uppstår ett problem eller en ny process ska implementeras. Nackdelen är att när 
förhållanden förändras eller processerna blir ineffektiva, tenderar de anställda och 
cheferna att alltför sent uppfatta att förändringsbehov finns.46 
 
För att organisationen skall kunna undersöka, förbättra eller byta ut den tysta 
kunskapen måste den göras explicit. Det som är outtalat måste sägas högt, 
eftersom tyst kunskap inte kan hittas i manualer, böcker, databaser eller arkiv är 
den oftast lokal och enveten och på så sätt muntlig.47 
 
 
 

3.9 Intressentmodellen 
 
 
Anställda  
Kunder 
Ägare   Bidrag/Belöningar  
Företagsledning  Omgivningens alternativ 
Leverantörer    
Samhället 
 
 
För att ett företag skall kunna bevara humankapitalet och kundkapitalet inom 
företaget är det viktigt att ha en bra relation med sina intressenter. Den anställdes 
vilja att lämna företaget ökar i takt med nya erbjudanden från omgivningen och 
även om belöningarna minskar. Om den anställde kan identifiera sig med 
företaget upplevs företagets överlevnad som en belöning i sig. En bra relation till 
kunderna är viktig och därför bör företaget ha kompetenta säljare som kan 
tillfredställa och förmedla kundernas behov. Att ha ett bra förhållande till sina 
leverantörer, med hjälp av skickliga inköpare, kan gynna företaget. Ägare och 
företagsledningen är ytterligare intressenter som kan gynnas av företagets 
humankapital.48  
 
 
 

                                                 
46 Ibid., s. 10-12 
47 Stewart, s. 106 
48 Eric Rhenman, Företagsledning i en föränderlig värld (Stockholm: Bonniers Boktryckeri 1974), 
s. 24 
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3.10 Definitioner 
 
Humankapital definieras som kombinationen av kunskap, skicklighet, innovativ 
förmåga och förmåga hos företagets enskilda anställda att utföra sina aktuella 
uppgifter. Det inkluderar också delvis företagets värderingar, kultur och filosofi. 
Humankapitalet kan inte ägas av företaget.49  
 
Tyst kunskap definieras som de anställdas intuitioner, perspektiv, uppfattningar 
och värderingar som de skaffar sig till följd av deras upplevelser.50 Kunskap kan 
ha en tyst funktion, artikuleras och finslipas för att sedan i en ny form återta en 
tyst funktion.51 
 
Strukturkapital definieras som hårdvaran, mjukvaran, databaser, 
organisationsstruktur, patent och varumärken. Det vill säga allt som finns kvar på 
arbetsplatsen när personalen gått hem.52 Strukturkapitalet ökar, förstärker och 
förpackar humankapitalet så att det kan användas om och om igen för att skapa 
värde.53  
 
Kundkapital definieras som värdet av de fortlöpande relationerna med människor 
eller organisationer som man säljer till.54 Kundlojalitet är en del av 
kundkapitalet.55 
 
 

                                                 
49 Edvinsson & Malone, s. 28-29 
50 Saint-Onge, s. 10-12 
51 Rolf, s. 29 
52 Edvinsson & Malone, s. 29 
53 Stewart, s. 110 
54 Ibid., s. 187 
55 Saint-Onge, s. 10 
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4 Empiri 
 
 
 
I följande kapitel skall vi ta upp och redovisa informationen vi har fått fram från 
våra intervjuer med företagen. De fyra första företagen är varuproducerande och 
de två sista är kunskapsföretag. Intervjuunderlaget återfinns som bilaga 1. 
 
 
 
 

4.1 Dr Persfood AB 
 
Dr Persfood AB är ett livsmedelföretag i Eslöv som tillverkar och säljer bland 
annat vinäger, olja, senap, ättika och såser. Företaget har funnits sedan 1874, men 
då under annat namn och med specialisering på ättikstillverkning. Idag har 
företaget 75 anställda och en omsättning på 170 miljoner kronor. 
 
Vi har intervjuat Sonne Larsson, VD på Dr Persfood AB. Sonne har haft 
positionen som VD i tolv år. Företaget Dr Persfood är ett varuproducerande 
företag. 
 
 
4.1.1 Humankapital och nyckelpersoner 
 
Företagets immateriella tillgångar består av patent och varumärken. Dr Persfood 
redovisar inga mått på sitt humankapital i årsredovisningen. Dock finns det en not 
om företagets personal innehållande antalet anställda, andel män/kvinnor och 
sjukfrånvaro.1 
 
Dr Persfood använder sig inte av några speciella mått för att mäta sitt 
humankapital, men Sonne poängterar att det är viktigt med rätt kompetensmix på 
både kort och lång sikt. Han definierar humankapital som personalens samlade 
kompetens. Kunskapen som existerar inom företaget är enligt Sonne 
förhoppningsvis unik från person till person, men samtidigt skall kunskapen 
kunna överföras till en ny anställd, framförallt om personen som besitter 
kunskapen skulle sluta på företaget.  
 
Sonne definierar ordet nyckelperson som en anställd som har en unik position i 
den bemärkelse att man är ensam på företaget med att utföra uppgiften. Ju större 
grad av komplexitet arbetsuppgiften har, desto svårare blir det att ersätta 
nyckelpersonen. Företaget har många nyckelpersoner t.ex. inom ekonomi, teknik, 
försäljning, marknadsföring och produktutveckling. För att behålla sina 
nyckelpersoner anser Sonne att det är viktigt med bra arbetsmiljö, personlig 
delaktighet och att inbjuda till stort engagemang. Företaget har även 
bonusprogram som alla anställda får ta del av.  

                                                 
1 Årsredovisning 2004, Dr Persfood AB 
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Företaget kan tänka sig att flytta sin produktion utomlands, dock under 
förutsättning att ledningen känner att det går att genomföra på ett bra sätt. 
Anledningen till detta är, att om företaget inte själv gör det, gör någon annan det. 
Om en konkurrent flyttar sin produktion utomlands har företaget kanske inget 
annat val än att också flytta. En annan anledning kan vara att kostnaden för 
produktion och humankapital varierar mycket mellan olika länder.  
 
Dr Persfood lever under hårt kostnadstryck och företaget automatiserar 
arbetsuppgifterna så gott det går, detta beroende på om automatiseringen är 
kostnadseffektiv, hur stor kostnaden för investeringen blir, om det lönar sig och i 
så fall vad kvaliteten skulle bli. ”Om möjlighet finns att automatisera och man 
måste göra si eller så är det en människa och mänsklig kompetens som står 
bakom idén och den idén i sig är humankapital.”  2 
 
 
4.1.2 Rekrytering och utbildning 
 
Vanligtvis annonserar Dr Persfood i olika medier och sköter rekryteringen själva, 
men i vissa specifika fall har de även använt rekryteringsföretag. Internrekrytering 
kan ske om intresse från en anställd finns. Vid nyrekrytering har företaget 
minimikrav, men det görs även en bedömning genom att väga fördelar och 
nackdelar mot varandra. Det brukar vara flera personer som är inblandade i 
rekryteringsprocessen och dessa får bilda sig en uppfattning om personen innan en 
anställning kan bli aktuell. Sonne påpekar dock att den sociala kompetensen blir 
viktigare och viktigare. 
 
Dr Persfood har ett introduktionsprogram som företaget använder sig av för att 
lära upp nyanställda. Samtidigt arbetar den anställde närmast det kontaktnätet som 
denne ska komma in i. Beroende på hur individen känner kan det ibland finnas 
behov till vidareutbildning, men utvecklingen av den anställdes kunskaper sker 
förhoppningsvis kontinuerligt. Förmedlingen av befintlig kunskap inom företaget 
sker med hjälp av nätverk, mötesstrukturer och öppen information. Det vill säga 
att de anställda uppmuntras att ta initiativ för att försöka få förståelse för sina 
arbetsuppgifter.  
 
 
4.1.3 Tyst kunskap 
 
Ingen fråga om tyst kunskap ställdes till respondenten.  
 

                                                 
2 VD Sonne Larsson, vid intervju den 28 april 2006. 
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4.1.4 Strukturkapital 
 
Det finns manualer på hur organisationen strukturerar och behandlar vissa 
situationer, eftersom Dr Persfood är kvalitetssäkrad enligt ISO 9000. Dr Persfood 
har olika IT-system, det är enligt Sonne viktigt att personalen tar till sig de 
tekniker och hjälpmedel som finns för att kunna hänga med i branschen. 
Exempelvis var företaget ett av de första med att använda handdatorer hos 
säljarna. Ytterligare automatiseringar kan göras men företaget är för litet för att 
göra de investeringar som i så fall skulle krävas.  
 
 
4.1.5 Kundkapital 
 
När vi ställde frågan om kunderna bidrar till företagets humankapital svarade 
Sonne följande:  
 

”Ja, det gör de i alla högsta grad för att det är ju kunderna som sätter 
ribban. Om de säger vi kräver detta.. det datumet.. så är det bara att 
acceptera läget och sen jobba stenhårt för att fixa det så är man med 
på banan. Annars väljer kunden en konkurrent som klarar av det.”  3 

 
 
4.1.6 Intressenter 
 
Sonne anser att alla intressenter som företaget har inom sin omgivning har nytta 
av företagets samlade humankapital. Detta eftersom alla intressenter, enligt 
Sonne, har en attityd till ständig förändring och att hela tiden vilja förbättra. Det 
gynnar ägaren, de anställda eftersom de får bättre arbetsvillkor, finansiärer för att 
de slipper förlora pengar, leverantörer och så vidare. 
 
 
 

4.2 Elektriska AB Delta 
 
Elektriska AB Delta (Delta) bildades 1951 och är beläget i Arlöv. Företagets 
verksamhet består av försäljning, konstruktion, utveckling och produktion av 
mellanspänningsställverk. Ett ställverk i det här sammanhanget är en relativt 
komplicerad apparat som används till att fördela och övervaka strömdistribution i 
elnätet. Företaget ingår i den världsomspännande franska koncernen Schneider 
Electric och har cirka 43 anställda (2004).4 Delta omsätter omkring 100 miljoner 
kronor. Försäljning sker i huvudsak genom Schneider Electrics försäljningsbolag i 
Norden och företagets slutkunder är kraft- och distributionsbolag samt industri 
och större kommersiella byggnader. Viss egen försäljning på export till andra 
länder förekommer. 
 

                                                 
3 VD Sonne Larsson, vid intervju den 28 april 2006. 
4 Elektriska AB Delta årsredovisning 2004 
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Vi har intervjuat Joop Feikes de Groot, VD på Delta. Joop kommer från ABB, 
men inte från mellanspänningsdivisionen, som är den del av ABB som är en av 
Deltas konkurrenter.  
 
 
4.2.1 Humankapital och nyckelpersoner 
 
Joop svarade på första frågan angående humankapital att: ”Personalen är vår 
viktigaste resurs. Utan kompetent personal har vi ingen framtid, men där går vår 
gräns, vi diskuterar inte humankapital i pengar.” 5 Vidare förtydligade Deltas VD 
att företaget inte har någon strategi för personalen eller ens nämner dem i 
årsredovisningens noter. Det finns dock en not, not 4 anställda och 
personalkostnader, om lönekostnader, sjukfrånvaro och könsfördelning och 
sjukfrånvaro.6 Delta har även några policys som är kopplade till personalen 
genom kvalitetssäkringssystemet ISO 9000.  
 
Delta är uppbyggd efter en funktionsorienterad organisation. VD är överst med 
ekonomichef, kvalitetschef, kommersiell chef, teknisk chef, produktionschef och 
logistikchef under sig. Delta har nästan inga nyckelpersoner. Joop nämner bara 
den tekniska chefen, ansvarig för konstruktion och utveckling, som nyckelperson. 
Han har den mycket unika kompetens som man bara kan få genom lång erfarenhet 
i branschen. Den tekniska chefen på Delta har ett mycket högt anseende ute hos 
kunderna och deltar personligen i olika kommittéer. Joop menar ändå att företaget 
inte gör något aktivt för att behålla nyckelpersoner, men att det kanske borde 
göras en riskanalys, eftersom det skulle vara svårt att hitta en ersättare.  
 
Delta använder sig inte av outsourcing i någon större mening, endast enklare 
monotona montage läggs ut på underleverantörer. 
 
Delta har inga planer på att flytta produktionen utomlands. Många av 
konkurrenterna t.ex. ABB har lämnat Sverige och erbjuder nu bara 
standardprodukter till kunden. Delta väljer istället att fortsätta leverera 
skräddarsydda kundanpassade produkter. 
 
 
4.2.2 Rekrytering och utbildning 
 
Delta använder normalt arbetsförmedlingen och Internet när företaget söker nya 
medarbetare. I första hand använder företaget internrekrytering. Delta kräver inte 
civilingenjörskompetens, utan nöjer sig med vanlig ingenjörsutbildning.  
 
Den nyanställde får intern utbildning, antingen av en förman i verkstaden eller av 
närmsta chef på kontoret. Lära av varandra är det som gäller i första hand. På 
kontoret får personen lära sig det mesta själv genom ”trial and error”. På 
verkstadsgolvet får den nyanställde börja med lättare arbetsuppgifter och lär sig 
sedan mer efterhand av sin förman. Här finns även ett lönesystem som är kopplat 
till vilken kompetensnivå den anställde besitter.  

                                                 
5 VD Joop Feikes de Groot, vid intervju den 20 april 2006. 
6 Elektriska AB Delta årsredovisning 2004 
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Det finns också rutiner för nyanställda i ISO 9000 - manualen. Extern utbildning 
används endast om särskilt behov uppstår. En gång om året utvärderar företaget 
vilken utbildning de anställda behöver. Till exempel har de konstruktörer som 
använder CAD fått specialutbildning av programvaruleverantören, vidare ingår 
det en dags uppdatering/utbildning varje månad i ”licenspaketet”.  
 
Joop menar att Delta inte har som mål att vara löneledande i sin bransch utan vill 
ligga i mitten. Personalomsättningen är låg, endast två personer har slutat de 
senaste två åren, varav den ena personen gick vidare till en tjänst inom 
moderbolaget. Detta är en karriärmöjlighet som stimulerar personalen, samt är 
positivt för Deltas relation med moderbolaget Schneider. Delta har använt sig av 
förtidspensionering vid två tillfällen, då personalen blivit övertalig på kontoret. 
Enligt Joop är detta ett bra sätt, men går bara att använda om det finns en 
möjlighet, dvs. personen är nära pensionsåldern.  
 
Joop framhäver annars att personalen i verkstaden har deltagit och engagerat sig 
över förväntan i projekt som ”Lean-manufacturing”. ”Lean-manufacturing” 
handlar om skonsam och effektiv produktion, dvs. att korta ner leveransvägarna, 
ta fram smartare och snabbare monteringslösningar m.m. Joop har höga 
förväntningar på nästa projekt, ”Lean-engineering”, som ska inrikta sig mot 
personalen på kontoret och som handlar om att t.ex. rita mer 3D-CAD. 
 
 
4.2.3 Tyst kunskap 
 
VD sa att det troligen förekom men såg det inte som något problem för företaget. 
 
 
4.2.4 Strukturkapital 
 
Delta använder precis som övriga företag inom koncernen, IT-systemet SAP. SAP 
erbjuder ett komplett datasystem för logistik, ekonomi och orderhantering. 
Eftersom företaget är ISO 9000 certifierat finns omfattande dokumentation, som 
beskriver de olika personaltjänsterna samt hur den anställde ska hantera olika 
arbetsuppgifter. Delta har även egen konstruktion av mallar i Excel som 
säljunderstöd till säljarna. Ännu mer avancerade säljstöd, skrivet i Visual-Basic, 
är under utveckling enligt Joop. 
 
 
4.2.5 Kundkapital 
 
Joop menar att det är en stor konkurrensfördel att vara nära kunden. Moderbolaget 
Schneider tar första kundkontakten. Sen tar Deltas säljare och orderberedare hand 
om kunden fram till färdig produkt. Före leverans kommer nästan alltid kunden på 
besök hos Delta för att göra en leveransbesiktning av anläggningen. Detta är ett 
mycket viktigt möte, där Delta får feedback och vetskap om vad kunden vill ha i 
framtiden, samt information om vad kunden tycker om eller inte gillar hos 
konkurrenternas produkter.  
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På så sätt bidrar kunderna mycket till Deltas produkt- och kompetensutveckling. 
Ibland tar Delta fram helt nya produkter tillsammans med kunden. T.ex. har Delta 
tillsammans med Banverket tagit fram ett en-fas ställverk för personsäker leverans 
och övervakning av el till järnvägsnätet i Sverige. 
 
 
4.2.6 Intressenter 
 
När vi frågade Joop vilken intressent som hade mest nytta av Deltas humankapital 
svarade han att alla intressenterna hade nytta av det. Joop kunde inte välja ut 
någon framför de andra. Samhället, de anställda, kunderna, aktieägarna, alla har 
de god nytta av Deltas humankapital. Det är viktigt att ha rätt personal för att hålla 
god kvalité, samt göra en bra produkt för att kunna tjäna pengar, vilket gör 
aktieägarna nöjda. Vidare är Delta miljöcertifierade enligt ISO 14000, vilket är 
bra för närmiljön dvs. samhället. Samhället gagnas också av att företaget ger 
arbetstillfällen.  
 
 
 

4.3 Företag V 
 
Vi har valt att här benämna företaget som Företag V (varuproducerande), eftersom 
företaget har bett att få vara helt anonymt i vår uppsats. Bolaget är verksamt inom 
livsmedelsbranschen och produktionen utgörs av köttförädling såsom slakt, 
styckning och charkuteri.  
 
Vid vår intervju med företaget fick vi möjlighet att intervjua både personalchefen 
och kompetensutvecklingschefen, som samtidigt svarade på våra frågor. De har 
båda arbetat mer än 20 år inom företaget och har därför en god kännedom om 
företaget och är genom sina befattningar väl insatta i vårt ämne. 
 
 
4.3.1 Humankapital och nyckelpersoner 
 
Företag V har några poster under rubriken immateriella tillgångar i sin 
balansräkning. Det är balanserade utgifter för IT och utvecklingsarbeten m.m. 
samt ett relativt blygsamt belopp för koncessioner, patent, licenser, varumärken. 
Koncernen har utöver detta en mindre post benämnd goodwill. 
 
Företagets båda respondenter definierar humankapital som det som de anställda 
genererar, deras arbetsinsats, det arbetande kapitalet. Humankapitalet är en 
uppsummering av den kompetens som finns i företaget, både den som vi kan se 
och identifiera och den vi inte kan se och därför inte heller identifiera.  
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”Det som skiljer oss mot våra konkurrenter, så är det min syn att det 
enda som är unikt [skiljer] är ju humankapitalet egentligen, för alla 
har samma maskiner, alla har samma produktionsapparat, så det 
enda som faktiskt skiljer våra företag åt är den unika kompetensen. 
Det är det som gör att det ena företaget går bra och det andra går 
dåligt.” 7 

 
Kompetensutvecklingschefen säger att de är tvungna att definiera företagets 
nyckelpersoner på grund av kvalitetscertifieringen ISO 9000. Nyckelpersoner kan 
vara styckare, människor på charksidan och människor som har en lång och 
gedigen köttkunskap. Det finns även personer som har en helhetskunskap på 
slaktsidan, och på tjänstemannasidan är en nyckelgrupp produktutveckling. 
Ledarskap är också viktigt, trots att dessa personer kanske inte har någon 
specialistkunskap, fungerar inte organisationen utan dem. Båda respondenterna 
konstaterar att ”alla är viktiga, fast det är klart att en del är mer känsliga än 
andra”.8 För att behålla sina nyckelpersoner konstaterar personalchefen att det 
gäller att göra personen synlig. Kan den anställde påverka sitt arbete, känna 
delaktighet med organisationen och ändå känna sig synlig då mår han/hon bra och 
stannar kvar. Bonusprogram finns, men bara för den högsta ledningen. För de 
övriga finns ”kompetenstrappan” med löneutveckling och medarbetarsamtal som 
kan hjälpa till att skapa en bra arbetsplats där alla trivs. 
 
Företaget säger sig först inte ha några mått på humankapital, men mäter 
anställningstid. Personalens kompetens håller företaget bland annat reda på genom 
ett lönesystem (”kompetenstrappan”) som har flera trappsteg efter vilken kunskap 
personen har.  
 
Kompetensutvecklingschefen beskriver företagets organisation som 
mellanhierarkisk. Det finns sju nivåer mellan de på golvet och VD, ibland några 
fler, ibland några färre. Företaget har ändrat sin organisation från funktionell till 
mer platsorienterad. En anläggning har platschef, produktionschef eller 
produktionsledare och sen finns det folket på golvet.   
 
Företag V har inget emot att flytta delar av produktionen utomlands. Företaget har 
redan viss produktion i Östeuropa och avser att flytta mer produktion dit.  
Kompetensutvecklingschefen förklarar att det är nödvändigt för företaget att flytta 
produktion till länder där lönerna är lägre. ”Det [Globaliseringen] går inte att 
stoppa, det går bara att vara med. Det är bara så. Går vi inte med kommer vi inte 
att överleva.” 9 Naturligtvis går inte allt att flytta, slakten kommer alltid att stanna 
kvar i Sverige eftersom djuren finns här. Vidare är t.ex. företagets produktion av 
köttbullar konkurrenskraftigt gentemot utlandet, eftersom tillverkningen är nästan 
helt automatiserad av robotar.  
 
Företaget använder outsourcing när det gäller IT-verksamhet, städning och 
teknikarbete. Detta för att företaget prioriterar sin kärnverksamhet före allt annat. 
 

                                                 
7 Personalchefen vid intervju på Företag V, den 4 maj 2006 
8 Kompetensutvecklingschefen vid intervju på Företag V, den 4 maj 2006 
9 Kompetensutvecklingschefen vid intervju på Företag V, den 4 maj 2006 
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4.3.2 Rekrytering och utbildning 
 
Företaget använder internrekrytering i första hand. Företaget försöker ha 
framförhållning och identifiera befattningar som får stor avgång på tre-fyra års 
sikt. Genom en medveten satsning på befintlig personal, ser företaget till att nya 
personer är redo att ta över när det blir aktuellt.  Internrekryteringen är viktig och 
är också en stor del av att skapa en attraktiv arbetsplats, som gör att den anställde 
väljer att blir kvar inom organisationen.  
 
Företaget rekryterar också utifrån, ibland finns inte kompetensen internt samt 
organisationen behöver nya individer som tänker annorlunda. Företaget kräver 
lägst gymnasiekompetens, men det beror väldigt mycket på vilken tjänst som ska 
tillsättas. Ofta eftersöks kompetens inom kött och chark. Andra egenskaper 
företaget tycker är viktigt är social kompetens, att personen kan bygga nätverk 
och samverka med andra. Vidare är det viktigt att personen har rätt värderingar 
och tycker om och respekterar djur. 
 
Företag V har en väldigt systematiskt introduktion för att ge den nyanställde vissa 
baskunskaper som alla anställda måste ha. Sen får den nyanställde lära sig mer om 
arbetet av närmsta chef eller av sina arbetskamrater. I produktionen använder 
företaget ofta dubbelbemanning, där den nyanställde lär sig ett nytt arbetsmoment 
under överseende av en arbetskollega. Varje medarbetare får en egen 
kompetensplan och placeras in i lönesystemets kompetenstrappa. Trappan har 
normalt tre kompetenssteg. Först börjar personen som lärling och efter ett tag kan 
han/hon ha kvalificerat sig till nästa nivå. Lönen ökar med varje steg, vilket då ska 
motivera den anställde att förkovra sig och öka sin kompetens. Företagets syn är 
annars att det finns ett stort eget ansvar hos individen att tillgodogöra sig 
kompetensutveckling för att alltid hålla sig återanställningsbar.   
 
 
4.3.3 Tyst kunskap 
 
Kompetensutvecklingschefen nämner osynlig kompetens eller dolt kapital som en 
del av humankapitalet. Dolt kapital är de resurser som människor besitter men 
som företaget inte har sett eller känner till. En dold resurs kan också uppstå när 
den enskilde inte ens själv vet om att han/hon har kompetens som företaget 
behöver. Personalchefen menar att det kan hända att företaget, pga. bristande 
resurser, ibland missar att fånga upp en medarbetares alla kunskaper.  
 
 
4.3.4 Strukturkapital 
 
Företaget har en omfattande dokumentation av processer och arbetsbeskrivningar 
kopplade till kvalitetssäkringssystemet ISO 9000.   
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4.3.5 Kundkapital 
 
Kompetensutvecklingschefen berättar att för fem-sex år sedan fanns säljare i varje 
butik. Idag har företaget bara ett fåtal stora kunder, då upphandling sker centralt 
för en hel livsmedelskedja. Speciella Key Account Managers sköter 
kundkontakten och ser till att produktionen får veta vad kunden vill ha. Kunderna 
bidrar inte med någon direkt kunskap till företaget. Däremot hjälper Företag V 
gärna till med utbildning av butikspersonal om kött och köttprodukter och bidrar 
därmed till att öka kundens kunskaper.  
 
 
4.3.6 Intressenter 
 
Båda respondenterna instämde i att ägarna är de som har störst nytta av företagets 
humankapital. ”Vi kan hitta fler, t.ex. får konsumenterna bra och trygga 
produkter” säger personalchefen. Kompetensutvecklingschefen instämmer men 
förtydligar att företagets kunder inte är konsumenterna utan affärskedjorna. Stat 
och samhälle har också nytta av att verksamheten har ett bra humankapital, men 
humankapitalet är allra viktigast för företagets ägare och marknaden.  
 
 
 

4.4 Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB 
 
Saint – Gobain Sekurit Scandinavia AB (Sekurit), är ett tillverkningsföretag 
beläget i Eslöv. Det ingår i den multinationella koncernen Saint – Gobain. 
Produktionen består av tillverkning av laminerade glasrutor till bilar och bussar 
och vid anläggningen i Eslöv arbetar 220 personer.10 Sekurit hade en omsättning 
på 465 miljoner kronor år 2004.11   
 
Vi har intervjuat personalchefen Thomas Larsson, som under tre år haft denna 
befattning. När vi ställer första frågan om humankapital poängterar han att man 
inom företaget inte använder sig av begreppet humankapital, men mycket väl vet 
vad det är. ”Humankapital, varför säger man inte människor… de som använder 
ordet humankapital vill ju säga något mer… någon typ av affärstänkande, att man 
värderar människorna.” 12     
 
 
4.4.1 Humankapital och nyckelpersoner 
 
Sekurit redovisar inga immateriella tillgångar i sin balansräkning. Saint – Gobain 
som koncern redovisar dock goodwill, varumärken, patent samt programvara. 
 

                                                 
10 Personalchef Thomas Larsson, vid intervju den 2 maj 2006 
11 Årsredovisning 2004, Saint – Gobain Sekurit Skandinavia AB 
12 Personalchef Thomas Larsson, vid intervju den 2 maj 2006 
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Företaget använder sig av ett antal mått för att mäta sitt humankapital.  Ett av 
måtten är sjukfrånvaro, vilket också är det enda företaget tar upp i sin 
årsredovisning13. Hög sjukfrånvaro betyder att man måste ta in ny personal eller 
stänga ner vissa maskiner. ”Sedan kan hög sjukfrånvaro betyda att personalen 
mår dåligt, humankapitalet mår dåligt.” 14 
 
På Sekurit görs även mätningar av personalens attityder. Detta görs genom 
klimatundersökningar, där personalen får svara på frågor om vad de tycker om 
arbetsmiljön och chefer m.m. Vidare mäter Sekurit även genomsnittsålder och 
utbildningsnivå. För de som arbetar som operatörer på Sekurit finns det olika 
operatörsnivåer, och för att nå högre operatörsklass krävs att personen kan jobba 
självständigt och även klara av viss felavhjälpning. Thomas påpekar att antalet 
operatörer i de lägre klasserna minskat, vilket betyder att kompetensen ökat.  
 
För personalen som klassificeras som nyckelpersoner gör företaget en så kallad 
”Peak preview”. Det innebär att företaget gör en mer omfattande kontroll över vad 
de åstadkommit och jämför detta med de förväntningar företaget haft. De 
nyckelpersoner företaget har är kopplade till tjänsten, men Thomas påpekar att det 
även finns personal som inte definieras som nyckelpersoner, men som ändå 
besitter unik kompetens.  
 
Den främsta strategin för att behålla dessa nyckelpersoner anser Thomas vara att 
föra en bra dialog, men att den goda dialogen kanske uppkommer mellan dessa 
personer just eftersom de är viktiga. Belöningssystem används också inom 
företaget men det är inte knutet till nyckelpersonerna, utan till befattningen. 
Belöningssystemet ses inte heller som särskilt viktigt, eftersom Thomas menar att 
det nog är erkännandet som är viktigt. Att bli erkänd som duktig betyder mer än 
en bonus. När den anställde stiger i graderna kommer även automatiskt 
arbetsuppgifter som ställer större krav, men verkar stimulerande för den anställde.   
 
Organisationsstrukturen på Sekurit kan beskrivas som en linje-matrisorganisation. 
Avdelningarna i linjen är produktion och marknad. De senaste åren har 
kontrollspannet minskat. Istället för 50 personer på varje chef är Sekurit nu nere 
på ett snitt av 15. 
 
Det Sekurit framför allt outsourcat är enheter långt från kärnverksamheten, som 
städ, kök och yttre fasad. Sekurit har även en liten avdelning i Göteborg som 
arbetar nära Volvo. Det är det närmaste företaget kommer outsourcing av själva 
kärnverksamheten, eftersom det finns många branschhemligheter som annars 
riskerar att hamna i konkurrenternas händer. Vid anläggningen i Eslöv arbetar 
periodvis personer från andra företag som har till uppgift att programmera 
Sekurits robotar, då detta är mycket avancerat. Det är känslig information som de 
tar del av. ”De är ju med på våra vassaste saker, men vi har ordentliga 
sekretessavtal med dem.” 15 De företag som levererar dessa tjänster arbetar även 
mot konkurrenter, men de intäkter de har från Saint-Gobain (koncernen) är en 
morot att inte avslöja något för dem, menar Thomas.  

                                                 
13 Årsredovisning 2004, Saint – Gobain Sekurit Skandinavia AB not 4 
14 Personalchef Thomas Larsson, vid intervju den 2 maj 2006. 
15 Personalchef Thomas Larsson, vid intervju den 2 maj 2006 
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Sedan år 2000 har Sekurit i genomsnitt minskat sin personalstyrka med 25 
personer varje år och minskningen har skett genom så kallad 
övertalighetsförhandling. Avgångsvederlag har inte använts, utan endast 
småbelopp har betalats ut. Thomas menar att de istället har fört samtal med 
berörda medarbetare, t.ex. med de som haft hög sjukfrånvaro och därigenom 
kommit fram till att personen skall sluta. De effektiviseringar Sekurit genomfört 
har direkt samband med automatiseringen av verksamheten. 
Automatiseringsplanerna vet företaget, i de flesta fall, om flera år i förtid. 
Företaget har då, för att inte överraska, haft en öppen dialog om att vissa moment 
och skift kommer att försvinna. Detta menar Thomas har gjort att 
effektiviseringarna fungerat friktionsfritt. 
 
 
4.4.2 Rekrytering och utbildning 
 
Rekryteringen sker i första hand genom internrekrytering, men personal rekryteras 
även externt. Detta sker mer sällan och då genom traditionella annonser och via 
arbetsförmedlingen. När det gäller vilken personal som i nuläget rekryteras har 
ribban höjts rejält på alla tjänster. Thomas menar att tidigare var de inte lika noga 
med produktionspersonalen som med tjänstepersonalen, men att företaget i 
nuläget har större krav på produktionspersonalen än tidigare. Dock poängterar han 
att det är svårt att hitta någon skola för produktionspersonalen, utan det är mer 
meriter och erfarenheter som styr. Psykologi och personlighetstest kan också bli 
aktuellt. 
 
På frågan om vidareutbildning svarar Thomas att de tillhör det absoluta 
toppskiktet när det gäller produktionen inom koncernen. ”Vi är topp fem på allt vi 
jämför med, vi får investera, testa ny teknik och vara pilot vid ny typ av 
tillverkning.”16 Däremot menar han att vidareutbildning inte är något som ligger i 
fokus. Som exempel tar han upp den låga kompetens som finns i att hantera 
Microsoft Excel och Publisher, trots att företaget har tvåsiffrigt antal hela licenser 
och att under hans tid har det endast körts en Excelutbildning. Ekonomiska medel 
för utbildning är dock inget som saknas, utan det är i motivationen det brister. 
 
När nyanställda börjar på Sekurit får de genomgå ett introduktionsprogram. För 
produktionspersonalen innebär detta att den nyanställde, genom en fadder, får 
genomgå en typ av checklista med moment som man ska kunna. Thomas citerar 
personalen som menar att utbildningsprogrammet fungerar mycket bra och 
personalen är mycket nöjd med detta. 
 
 

                                                 
16 Personalchef Thomas Larsson, vid intervju den 2 maj 2006 
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4.4.3 Tyst kunskap 
 
När det gäller tyst kunskap menar Thomas att det finns massor av detta på Sekurit.  
”På teknikersidan har vi haft lite övningar. Vi har upplevt att duktiga 
tekniker… sätt dom i grupp och ett plus ett blir inte två.” 17 
 
Han menar också att när personer träffas i grupp och är tysta befästs tystheten. 
Företaget har därför jobbat med problemlösning i grupp och använt sig av 
feedbackövningar, testat olika modeller och även gjort personlighetstester. 
Konceptet innebär att de ska lära av varandra och blir mer öppna för att diskutera 
lösningar med övriga anställda. Trots ansträngningarna upplever Thomas att det 
fortfarande finns mycket tyst kunskap kvar i företaget. 
 
 
4.4.4 Strukturkapital 
 
Inom koncernen används olika affärssystem, som är kopplade mot både kunder 
och leverantörer fullt ut. För att homogenisera systemen bland företagen kommer 
Sekurit att implementera SAP, vilket skall ge ytterliggare fördelar mot tidigare. 
Sekurit är för övrigt certifierade enligt ISO-TS, som är en speciell variant av ISO 
9000 anpassad för bilindustrin.  
 
 
4.4.5 Kundkapital 
 
Sekurits kunder, som framför allt finns inom fordonsindustrin, har relativt liten 
kunskap om vilka funktioner man kan få i en glasruta. Till exempel nämner 
Thomas att det går att få den laminerad, vilket gör att den blir mer inbrottssäker, 
vattenavvisande och bättre ljuddämpande. Kunden kan också få radio- och GSM - 
antenner ingjutna i rutorna. Detta är inga krav som kunden har ställt, utan är ett 
led i utvecklingen från Sekurits sida. För att få kunden att se fördelarna med de 
nya produkterna arbetar företaget med ett projekt som kallas ”Value added 
glassing”. Det betyder att slutkunden, genom Volvos hemsida, blir slussad till 
Saint – Gobains (koncernen) hemsida där kunden efter egna önskemål kan få 
specificera vilken typ av ruta han/hon vill ha i sin bil. 
 
Kundnytta skapar Sekurit genom att de är ”Market driving”. Det är Sekurit som 
utvecklar nya typer av glasrutor som sedan kunden har nytta av. De laminerade 
glasrutorna försvårar inbrott i bilar, vilket kan medföra lägre kostnader för 
försäkringsbolagen. Kvalitet är en annan faktor som skapar kundnytta. Kvalitet 
kommer inte av sig själv och företaget har bra rutiner och framför allt bra 
medarbetare, bra humankapital för att säkra kvalitén. Priset är givetvis en viktig 
faktor för kunden och säkra leveranser är ett måste.  
 
 

                                                 
17 Personalchef Thomas Larsson, vid intervju den 2 maj 2006 
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4.4.6 Intressenter 
 
Den främsta intressenten och den som har mest nytta av humankapitalet är det 
egna företaget. Thomas poängterar att det faktiskt är humankapitalet som tryggar 
tillverkningen i Eslöv och att det därför är personalen som är den stora vinnaren. 
Han nämner också att systerföretagen har nytta av deras humankapital. Försök har 
gjorts att mäta humankapitalet genom att ställa upp en budget för produktionen 
och sedan se vart företaget hamnar. Ett tag var det bara Sekurit i Eslöv som hade 
ett positivt utfall vilket kan verka motiverande för de andra företagen. ”Det har 
man lyckats med i Eslöv så det går här också.” 18   
 
 
 

4.5 Luvit AB 
 
Luvits affärsidé är att utveckla och leverera nätbaserade produkter och tjänster för 
kunskaps- och informationsspridning. Luvit är noterat på Nya Marknaden och har 
19 anställda (2005). Luvit fokuserar främst på internetbaserat lärande och tar fram 
kompletta kurspaket tillsammans med kunden. Luvit förmedlar sitt Learning 
Management System (LMS) och härigenom får företaget in licensintäkter. Enligt 
Luvit effektiviserar och möjliggör deras lösningar kontroll av informations- och 
lärandeprocesser. Kunderna är storföretag, företag med informationsintensiva 
produkter, universitet, förvaltningar och intresseorganisationer.19  
 
Vi har intervjuat Björn Kristoffersson, VD på Luvit. Björn Kristoffersson är 
civilingenjör och har gedigen kunskap från ABB, där han arbetat inom områdena 
försäljning, leverans och utveckling av datorsystem för processindustrin.20  
 
 
4.5.1 Humankapital och nyckelpersoner 
 
Björn började med att förklara att Luvit inte har någon fysik produkt, men att det 
finns en mjukvaruprodukt i botten.  
 

”Den [produkten] säljer vi till våra kunder, eller egentligen rätten att 
nyttja den. Så långt är det en produkt, men det finns ingen kund som 
använder den rakt upp och ner utan de behöver hjälp med utbildning 
och stöd och inte bara efter leverans utan leveransen, 
kunskapsöverföringen börjar redan vid första säljmötet. Det blir ett 
kontinuum som accelererar strax efter kontraktsskrivandet och sen 
går det nedåt och så ligger det på en sån nivå. Så allt vi har är 
humankapital. – Det är det enda vi har!” 21  

 

                                                 
18 Personalchef Thomas Larsson, vid intervju den 2 maj 2006. 
19 Luvits hemsida, www.luvit.se, den 7 maj 2006 
20 Årsredovisning 2005, Luvit AB s. 13 
21 VD Björn Kristoffersson, vid intervju den 5 maj 2006 
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Björn berättar att i Luvits balansräkning finns det inte mycket kvar om man t.ex. 
tar bort datorservrarna. Det finns en immateriell tillgång, Luvits datorprogram 
som är upptaget till 6 010 000 SEK.22 ”Är detta då en grej eller är det aktiverat 
humankapital?”23  Frågan ställdes retoriskt av Björn. 
 
Luvit består av en ledningsgrupp på tre personer, bestående av VD, produktchef 
och ekonomichef. I övrigt är medarbetarna på Luvit organiserade i olika team. 
Björn menar att de inte har några egentliga nyckelpersoner, i alla fall inga tjänster 
som är statiskt viktiga. När företaget var i kris för tre år sedan och hela mjukvaran 
skulle skrivas om, var programutvecklarna nyckelpersoner. Företaget hade varit 
illa ute om inte programmet blivit klart i tid. Nu när det är klart menar Björn att 
företaget lätt kan hitta kompetenta programmerare som kan uppdatera och 
vidareutveckla programmet. Då övergår nyckelperson till att vara den som arbetar 
med dokumentation, marknadskommunikation och försäljning. Det är viktigt att 
alla processer är i harmoni med varandra. Det pågår hela tiden en process som 
prövar om varje person kan bära sig, om inte är det tyvärr inget annat att göra än 
uppsägning för att få ner kostnaden, säger Björn. 
 
Först menar Björn att de inte använder några mått för att mäta sitt humankapital, 
men när vi ger några exempel förstår han vad vi menar. Eftersom Luvit är ett litet 
företag, skrivs inte måtten ner, men VD och ekonomichefen diskuterar flera 
gånger i månaden ålderssammansättning, könssammansättning, hur teamet 
fungerar och var företaget befinner sig.  
 
Företaget sysslar inte med outsourcing, då Luvit är rädd att företagshemligheter 
kan spridas till konkurrenter. Dock har Luvit en konsult, med mycket bra 
kundkontakter, som ofta hjälper till med försäljning för Luvits räkning. 
 
 
4.5.2 Rekrytering och utbildning 
 
Nu i vår förlorade Luvit två anställda som gick till mer välbetalda IT-tjänster 
inom andra företag. Luvit fick för första gången under Björns ledning som VD 
nyanställa. Björn berättade att han delegerade hela urvalet och vilka krav företaget 
skulle ställa till det teamet där tjänsten skulle tillsättas. Det visade sig att Luvit 
fick tag på två personer som arbetat där tidigare. Enligt Björn var det mycket 
praktiskt eftersom personerna kände till företagets rutiner sedan tidigare.  
 
Majoriteten av Luvits anställda har akademisk eller eftergymnasial utbildning.24 
När det gäller vidareutbildning av personalen erkänner Björn att företaget snålat 
på det i flera år för att spara pengar. Målsättningen är annars att skicka folk på 
seminarier och liknande. Utbildning har två komponenter menar Björn, dels fakta, 
men också en motivationsbit, att ta in intryck. Björn berättar om en kommande 
utställning kallad ”Net-learning”, som är den största inom deras område, 
åtminstone på universitetssidan. Luvit hade klarat sig med att ha två man där, men 
hela bolaget kommer att vara där en eller två dagar.  

                                                 
22 Årsredovisning 2005, Luvit AB not 8, s. 29 
23 VD Björn Kristoffersson, vid intervju den 5 maj 2006 
24 Årsredovisning 2005, Luvit AB s. 12 
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Detta är en del utav företagets utbildning. Det är inte en faktautbildning utan en 
utbildning för att personalen ska ta till sig helheten, för att personalen ska få 
motivation och utsikt mot målet och vägen dit. Arbetsuppgifterna på Luvit är 
kunskapskrävande och personalen får arbeta självständigt utan direktiv. Det finns 
ingen som bestämmer, utan den anställde måste själv argumentera för sin väg mot 
målet. Luvit har inga nerskrivna arbetsinstruktioner. Nyanställda får lära sig 
genom att arbeta vid sidan av och lära av den befintliga personalen. 
 
 
4.5.3 Tyst kunskap 
 
Eftersom personalen saknar dokumenterade rutiner och arbetsbeskrivningar, antar 
Björn att de anställda har mycket ”tyst kunskap” som företaget därför har liten 
kontroll över. 
 
 
4.5.4 Strukturkapital 
 
Företaget har inga eller få arbetsuppgifter dokumenterade. ”Ett bolag i den här 
storleken, orkar inte ha formella, bestämda saker om hur arbetet ska utföras.” 25  
Luvit har inte heller något eget internt IT-system, eftersom företaget är relativt 
litet. Björn berättade att kundsupporten borde gå att automatisera med manualer 
och rutiner för hur Luvit ska ta emot och behandla ett samtal. Detta kommer att bli 
nästa prioriterade projekt, då flera av Luvits konkurrenter är väldigt duktiga på 
support säger Björn.    
 
 
4.5.5 Kundkapital 
 
Björn förklarar att Luvit var i kris när han tog över som VD. Mjukvaran, 
grundprodukten var omodern och motsvarade inte kundernas allt högre krav. 
Fokus fick läggas på att utveckla en helt ny mjukvara. För att hålla nere kostnaden 
under tiden, fick hela försäljningsavdelningen med nio personer avsked. 
Försäljningen sköts nu av VD själv tillsammans med produktchefen. Den 
genomgående säljmetoden är att utgå från statistik och kundlistor, där kunden 
rings upp. Företaget skapar ytterligare kundkontakter vid utställningar och 
seminarier. 
 
 
4.5.6 Intressenter 
 
Kunderna är de som har mest nytta av Luvits humankapital, säger Björn utan att 
tveka när vi frågar. Ägarna har ännu inte fått något, eftersom aktieutdelningen har 
varit negativ, dvs. de har satsat mycket kapital och väntar fortfarande på 
avkastning. Personalen har också nytta av humankapitalet, ”vi får ju lön”, 
avslutar Björn intervjun med. 26 

                                                 
25 VD Björn Kristoffersson, vid intervju den 5 maj 2006. 
26 VD Björn Kristoffersson, vid intervju den 5 maj 2006. 
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4.6 Företag K 
 
Företag K är vad vi definierar som ett kunskapsföretag. Det är ett dotterbolag som 
ingår i en större koncern. Företaget ligger i Malmö och är ett IT-konsultföretag 
som erbjuder specialistkompetens och tjänster inom systemutveckling, 
beslutsstöd, e-handel och samarbete. Företaget har bett att få vara anonymt, vilket 
vi självklart har accepterat. 
 
Vi intervjuade personalchefen som varit anställd hos företaget sen 1995. 
Nuvarande tjänst som personalchef har respondenten haft i tre år. 
 
 
4.6.1 Humankapital och nyckelpersoner 
 
De immateriella tillgångar som redovisas i företagets årsredovisning är goodwill, 
förvärvade patent, nyttjanderätter eller balanserade utvecklingsutgifter. De 
redovisar alltså inget om sitt humankapital som inte måste redovisas enligt ÅRL.27 
 
Respondenten anser att alla människor som jobbar på Företag K är humankapital. 
Detta eftersom det är personalomsättningen de lever på. Företaget har inga 
maskiner och tillverkar inget, det närmaste en maskin företaget kommer är deras 
datorer. Humankapitalet består alltså av de anställda. Enligt respondenten har 
företaget inte direkt någon unik kunskap gentemot konkurrenterna, men de hoppas 
att de på något sätt sticker ut. Det gör de eftersom de har fått positiv kritik av sina 
kunder på senare år genom att bli utsedda till en av de bästa 
konsultleverantörerna.  
 
Som vi nämnt tidigare använder sig inte Företag K av några specifika mått för att 
mäta humankapitalet, exempelvis Balanced Scorecard. Dock genomförs årligen en 
uppföljning i form av en personalenkät, där de anställda får svara på olika frågor 
och på så sätt får företaget fram ett värde på sitt humankapital. Det är upp till 
dotterbolagen om de vill göra en medarbetarundersökning, det är alltså inget som 
sker på koncernnivå. I koncernens årsredovisning redovisas dock mått som antalet 
anställda, personalomsättning, utbildning, och antalet kvinnor och män. 
 
Företag K har kriterier för hur de definierar en nyckelperson inom företaget. Det 
kan finnas tre olika typer av nyckelpersoner. Antigen är personen viktig för själva 
företaget, viktig för kunderna eller för ett projekt. Om personen är nyckelperson i 
den bemärkelsen att han eller hon ansvarar för ett projekt kan det vara som så, att 
när projektet avslutas, är han/hon inte längre nyckelperson. 
 
Enligt respondenten är Företag K en processorganisation. Detta innebär att 
verksamheten är indelad i olika processer exempelvis leverans-, sälj-, personal-, 
företags- och affärsutvecklingsprocess. Hierarkin kan delas in i tre nivåer. Det 
finns ett flertal gruppchefer, som i sin tur har en chef som sitter i ledningsgruppen, 
och högst upp finns ägarna. Oavsett var de anställda befinner sig i hierarkin eller 
vilken process de utför, är alla anställda humankapital.  

                                                 
27 Årsredovisning 2005, Företag K 
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Respondenten uttryckte det så här: ”…inga rutinuppgifter, inga 
pappersvändaruppgifter utan det är humankapital i allt vi gör”.28 Detta eftersom 
de inte producerar någonting och på så sätt finns det inga standardiserade eller 
automatiserade tjänster. 
 
När vi ställde frågan om Företag K skulle kunna tänka sig flytta utomlands fick vi 
svaret att de i princip redan gjort det. Företag K har nämligen köpt ett bolag i 
Europa. Respondenten anser att fördelen med detta är att många av kunderna 
redan nu söker sig utomlands för att få billigare tjänster. Genom att flytta en del 
av verksamheten utomlands kan företaget erbjuda kunderna billigare tjänster och 
fortfarande ha kontroll över affären. Företaget kan då ha kvar sin spetskompetens 
och använda den kunskapen i Sverige. Nackdelen med att flytta utomlands är att 
företaget får ge upp en del arbetsuppgifter som hade kunnat utföras på 
”hemmaplan”. 
 
 
4.6.2 Rekrytering och utbildning 
 
Företag K har en rekryteringsprocess som går ut på att det genomförs minst två 
intervjuer. Detta för att säkerhetsställa att personen som ska anställas har rätt 
kompetens. Den intervjuade får även genomgå ett speciellt personlighetstest som 
de har använt på företaget i flera år. Testet är uppbyggt efter vilka kvalitéer och 
egenskaper den anställde skall ha. Efter testet går man vidare och kontrollerar 
referenser samt ställer följdfrågor om eventuell sjukdom och kriminalitet. Företag 
K är väldigt noggrant med sin rekryteringsprocess, eftersom företaget vill ha 
människor som fungerar bra socialt. De anställda arbetar mycket ute hos kunderna 
och då är det viktigt att den anställde kan ge ett bra intryck och sälja sig själv. 
 
Företag K har internrekrytering för gruppcheferna och karriärvägen är upp till 
gruppchefsposition. De anställda kan dessutom göra karriär inom sin specialitet 
ute hos kunderna. Företaget har förlorat, men även anställt personal, från 
konkurrerande firmor.  
 
Vad gäller utbildning erbjuder företaget kontinuerlig kompetensutveckling. 
Mycket ansvar ligger på individen, att ta för sig av det som erbjuds. Individen kan 
till exempel vid utvecklingssamtal framföra sina önskemål om vilket håll han/hon 
vill gå. Utbildningen kan ske genom att personalen håller föredrag för varandra 
eller genom att ta in en extern föreläsare. ”Det handlar om att sprida kunskap 
mellan oss”.29 Företaget har även ett kompetensråd där människor träffas 
regelbundet och arbetar med kompetensspridning. De tar upp frågor som rör 
vilken kompetens som saknas på företaget, hur de anställda ska få kompetensen, 
vilka kurser som krävs o.s.v. 
 
 

                                                 
28 Personalchef på Företag K, vid intervju den 16 maj 2006. 
29 Personalchef på Företag K, vid intervju den 16 maj 2006. 
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4.6.3 Tyst kunskap 
 
När vi frågade respondenten om det finns någon tyst kunskap på företaget svarade 
han att det finns det säkert, men företaget jobbar mycket med att sprida den 
kunskapen. Bland annat genom nätverk där de anställda håller kurser för varandra. 
 
 
4.6.4 Strukturkapital 
 
Företag K har en del strukturkapital, bland annat genom att företaget är ISO-
certifierat. Vidare har alla konsulter på företaget något som kan likna ett CV, men 
det följer en mall som företaget har satt upp. Alla CV ligger i en databas och de 
anställda är skyldiga att ständigt komplettera med information. Det dokumenteras 
även när ett projekt har avslutats. 
 
 
4.6.5 Kundkapital 
 
Kunderna är de största intressenterna för Företag K. Säljare är alla de konsulter 
som befinner sig ute hos en kund. Företaget har även en säljorganisation som kan 
delas in i två grupper. Dels de som skapar nya kundkontakter men även de som 
jobbar med att behålla befintliga kunder. Alla i organisationen kan alltså anses 
vara säljare då alla har kontakt med kunderna. Kunderna hjälper till med att 
utveckla och förbättra företagets humankapital. Detta eftersom det är kunden som 
anammar den nya tekniken som de anställda måste lära sig och ibland är det till 
och med kunderna som anordnar en utbildningarna. 
 
 
4.6.6 Intressenter 
 
De intressenter som mest gynnas av humankapitalet som Företag K besitter är 
ägarna och de anställda själva, då de vill jobba i en kreativ miljö med kompetenta 
kolleger. Även kunderna gynnas eftersom det är de som kommer i kontakt med 
företagets humankapital. 
 
 
 

4.7 Våra reflektioner över intervjuerna 
 
Under de intervjuer vi genomförde märkte vi att respondenterna hade många 
tankar och åsikter om vårt ämne. Eftersom termen humankapital är ett akademiskt 
begrepp som inte företagen använder sig av gav de inte ett konkret och precist 
svar. Företagen hade ingen uppfattning om vilka mått som används i teorin för att 
mäta humankapital. När vi nämnde några av Konradgruppens mått förstod 
respondenterna vad vi ville komma fram till genom att ställa frågan. Företagen 
använder måtten internt men det är inget de förmedlar till omvärlden. Intervjuerna 
varade längre än vi tänkt oss från början eftersom respondenterna hade 
överraskande mycket att säga om ämnet. 
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4.8 Sammanställning av empirin 
 
 

 
Varuproducerande företag 

 
Kunskapsföretag 

 

  
Dr 

Persfood   Delta 
Företag 

V Sekurit  Luvit 
Företag 

K 

Humankapital och nyckelpersoner             

Har uppfattning om humankapital Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Använder sig av mått för att mäta humankapital Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Redovisas humankapitalet i Årsredovisningen Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Har unikt humankapital Vet ej Nej Ja X Nej Delvis 

Har nyckelperson(er) Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Har aktivt program för att behålla nyckelpersoner Nej Nej Nej Nej Nej X 

Har automatiserade arbetsuppgifter Ja Nej Ja Ja Nej Nej 

Kan tänka sig flytta produktionen utomlands Ja Nej Ja Ja X Ja 

Outsourcing av kärnverksamhet Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Rekrytering och utbildning             

Internrekrytering Ja Ja Ja Ja X Ja 

Utbildning vid nyrekrytering  Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Vidareutbildning Ja Nej Ja Nej Ja Ja 

Tyst kunskap             

Finns tyst kunskap i företaget X Ja Ja Ja Ja Ja 

Görs den tysta kunskapen explicit X Nej Nej Ja Nej Ja 

Strukturkapital             

Använder kvalitetsledningssystem (ISO) Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Kundkapital             

Bidrar kunder till kompetensutveckling Ja Ja Nej Nej X Ja 

Intressenter (som har nytta av humankapitalet)             

Anställda Ja Ja - Ja Ja Ja 

Kunder Ja Ja Ja - Ja Ja 

Ägare Ja Ja Ja - - Ja 

Företagsledning Ja Ja - - - - 

Leverantörer Ja Ja - - - - 

Samhället Ja Ja - - - - 

 
Figur 6. Matrisen visar en förenklad sammanställning av de svar vi fick från företagen. X markerar 
att inget svar gavs på frågan.   
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5 Analys 
 
 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera vår insamlade empiri och koppla den till 
de teorier som vi anser är relevanta för vår uppsats. Kapitlet avslutas med den 
slutsats vi kommit fram till samt förslag på fortsatt forskning i ämnet. 
 
 
 
 

5.1 Reflektion och bearbetning av data 
 
 
5.1.1 Immateriella tillgångar 
 
Då humankapital inte får aktiveras och läggas upp i balansräkningen, är det 
intressant att reflektera över VD Björn Kristoffersons antydan att Luvits 
dataprogram skulle kunna vara just aktiverat humankapital. Resonemanget bygger 
på att dataprogram, men även patent och i viss mån varumärken skulle vara 
aktiverade utgifter för de anställdas löner. En intressant tanke, men helt felaktig då 
de immateriella tillgångarnas värde i balansräkningen är upptagna till värdet av 
framtida vinster och inte har något samband med de utgifter företaget hade för att 
anskaffa dem. 
 
 
5.1.2 Humankapital och nyckelpersoner 
 
Edvinsson och Malone definierar humankapital som den kompetens hos de 
anställda som behövs för att förse kunderna med lösningar. Konradgruppen har en 
liknande uppfattning när de benämner humankapitalet som personalens 
yrkeskompetens. Företagen i vår undersökning har en annorlunda synvinkel på 
vad humankapital egentligen är. De anser att begreppet humankapital är mycket 
mer omfattande än vad ovanstående författare menar. För företagen innebär 
begreppet inte bara en individuell egenskap utan även en uppsummering av den 
kollektiva kunskapen. Kompetensmixen måste vara väl avvägd i en grupp för att 
kunna lyfta fram all den kunskap som varje individ innehar. Företagen verkar ha 
en vidare uppfattning om begreppet humankapital. Istället för det akademiska 
synsättet att humankapital är individbaserat anser företagen att humankapital är 
mer baserat på teamet som helhet. Tillsammans skapar personalen mervärde för 
organisationen. 
 
Företag vill ha mycket humankapital eftersom detta leder till nya produkter eller 
tjänster enligt Thomas A. Stewart. För att humankapitalet ska växa krävs att 
företaget ser till att personalen engagerar sig i aktiviteter där kunskapen kan 
spridas. Företagen i vår undersökning har i viss utsträckning anammat detta. De 
har insett att personalens kunskap är för värdefull för att inte tas tillvara och 
spridas vidare.  
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Genom vidareutbildningar, kompetensråd, gruppövningar, interna kurser, 
manualer skrivna av personalen och liknande tas kunskapen tillvara i företagen 
och sprids i organisationen. Det är vår uppfattning att kunskapsföretagen jobbar 
mycket med denna typ av aktivitet medan varuproducerande företag inte har 
kommit lika långt i utvecklingen. ISO-certifieringen ger en viss 
kunskapsspridning, men de varuproducerande företagen kan enligt vår mening 
arbeta mer aktivt med ovanstående aktiviteter, eftersom det ger en bredare 
kunskapsbas. 
 
Thomas A. Stewarts modell där humankapitalet återfinns i den övre högra 
kvadraten (se avsnitt 3.5.2) stämmer inte överens med den uppfattning vi fick 
under intervjuerna. Den övre högra kvadraten, som Stewart anser är 
humankapital, stämmer istället in på företagens definition av nyckelpersoner. Med 
utgångspunkt i företagens uppfattning om vad humankapital är för något anser vi 
att alla fyra fält i Stewarts modell är humankapital. Den nedre vänstra kvadraten 
är en del av humankapitalet, men tillför ingen ny kunskap till företaget, vilket de 
övriga gör. Den del av personalen som återfinns i den nedre vänstra kvadraten är 
dock en viktig faktor för företagets kompetensmix, då det är viktigt att denna del 
har ett väl utvecklat samarbete med övrig personal, för att företaget ska fungera på 
ett tillfredställande sätt.  
 
Vi kan inte säga att Konradgruppens alla nyckeltal har slagit igenom bland de 
varuproducerade företagen i vår undersökning. Företagen använder sig av 
genomsnittsålder och antal år i yrket samt dokumenterar på olika sätt den 
anställdes utbildning, men där tar det stopp. Vi hade förväntat oss att företagen 
skulle försöka mäta innovationskraft, men fann inte några som helst tecken på 
detta. Inget av företagen vi undersökte använde sig av Balanced Scorecard, vilket 
annars borde vara ett utmärkt instrument för att mäta och följa upp 
humankapitalets utveckling. Värt att notera är också att inte ens de två 
kunskapsföretagen använde fler mått på sitt humankapital än de vi tagit upp här 
ovan. 
 
När det gäller outsourcing har alla de varuproducerande företagen genomfört detta 
med någon del av sin verksamhet. Det som företaget har outsourcat har dock inget 
med kärnverksamheten att göra, utan det handlar om perifera delar såsom 
städning, kök, monotona arbetsmoment och IT – avdelning. Vi ställde frågan om 
outsourcing för att undersöka om företagen aktivt spred sin kunskap till andra 
företag. Eftersom företagen inte outsourcade kärnverksamheten spred de inte sin 
kunskap vidare. Tvärtom svarade två av företagen att de var rädda för att 
företagshemligheter skulle komma i fel händer.  
 
När det gäller att flytta utomlands svarade fyra av företagen att de kunde tänka sig 
detta. Ett företag har redan flyttat verksamhet utomlands och ett annat har köpt ett 
bolag utomlands. Vi anser att de företag vi intervjuat lever under hårt 
kostnadstryck från låglöneländer. För att kunna konkurrera, måste de vara beredda 
att flytta hela, eller delar av, produktionen utomlands. Företaget Delta däremot 
uppger tvärtemot de övriga, att de inte har några planer på att flytta utomlands, 
eftersom de anser att det är en fördel för dem att vara nära kunden och lyssna på 
deras behov. Vi fick inget svar på denna fråga från Luvit.  
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Genom att företag flyttar sin verksamhet utomlands, finns det en risk att företaget 
förlorar kompetent personal och med dem en del av sitt humankapital. 
Naturligtvis finns också en möjlighet att företaget finner nytt unikt humankapital i 
låglöneländerna.  
 
 
5.1.3 Rekrytering och utbildning 
 
Anledningen till att vi ställde frågor om utbildning och rekrytering till företagen 
var för att ta reda på hur de utnyttjar och skaffar sig nytt humankapital. Enligt de 
definitioner som vi tidigare nämnt i litteraturkapitlet, är det bland annat 
kombinationen av kunskap, kompetensen hos de anställda och personalens 
yrkeskompetens som är en del av humankapitalet. Humankapitalet måste spridas 
och implementeras bland de anställda och detta kan ske bland annat genom 
internutbildning.  
 
De flesta av företagen vi intervjuade använde sig i första hand av 
internrekrytering, i de fall det var möjligt. En anledning till detta kan vara att 
företagen vill utnyttja den kunskap som redan existerar i företaget. En anställd kan 
ha tillräcklig kunskap för att kunna utföra nya uppgifter. Internrekrytering är bra 
för företaget eftersom kostnaden för nyrekrytering och eventuell utbildning av ny 
personal minskar eller försvinner helt. Med en medveten satsning på befintlig 
personal, ser företaget till att nya personer är redo att ta över när det blir aktuellt.  
En fördel med att bevara befintlig kunskap är att någon som har varit med en 
längre tid förstår helheten och bakgrunden till att företaget verkar som det gör och 
vilka mål det strävar mot. Om en anställd slutar tar han/hon med sig sin 
kompetens och således också en del av företagets humankapital. Detta eftersom 
humankapital inte är något som företaget äger utan det följer den anställde. I 
värsta fall kan den anställde börja på en konkurrerande firma och föra över sin 
kunskap dit. Ytterligare skäl för internrekrytering kan vara att företaget strävar 
efter att skapa en attraktiv arbetsplats där den anställde trivs och därför stannar 
kvar.  
 
Ibland är nyrekrytering nödvändigt och då får företagen vända sig till 
arbetsförmedlingen, rekryteringsföretag eller annonsera i olika medier. På så sätt 
kan ny kunskap komma företagen till del. Vi har sett en tendens att 
kunskapsföretagen lägger ner mycket tid och arbete vid nyrekrytering. Detta då 
det är de anställda som är företagets ”produkt/tjänst” och det är viktigt att den som 
anställs har rätt kompetens och egenskaper. För dessa företag är det viktigt att få 
in ny kunskap, för att hålla organisationen uppdaterad, men också för att 
komplettera den befintliga personalens kunskap. Det gäller att verkligen utnyttja 
kunskapen som den nyanställde individen bär på och få ut den till organisationen. 
Ofta får dock den nyanställde öka på sin kunskap genom att lära sig av mer 
erfaren personal, för att kunna utföra sina nya arbetsuppgifter.  
 
För att den nyanställde skall kunna lära sig av den befintliga kunskapen inom 
företaget är det viktigt med nätverk, strukturer och öppen information. De företag 
vi har intervjuat arbetar på olika sätt med hur en nyanställd lär sig de nya 
uppgifterna. Alla de varuproducerande företagen har ett introduktionsprogram och 
även rutiner som följs i olika ISO-certifierade system.  
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Företagen tar även mycket hjälp av befintlig personal genom att den anställde får 
gå bredvid och arbeta nära det kontaktnät som han eller hon skall komma in i.  
 
När det gäller kontinuerlig utbildning, tycker samtliga företag att det är upp till 
individen själv att utvecklas och ta initiativ till fortsatt utbildning. Detta tror vi 
leder till att den anställde tycker det är mer stimulerande att lära sig, eftersom 
personen upplever att det sker på eget initiativ. Kunskapsföretagen satsar mer än 
de varuproducerande på att få de anställda motiverade till kontinuerlig utbildning. 
Företag K har ett kompetensråd som träffas regelbundet och arbetar med 
kompetensspridning. En stor del av företagets kompetensspridning sker när de 
anställda håller kurser för varandra. All utbildning behöver dock inte bestå av ren 
fakta. Luvit skickar ibland sina anställda till mässor och utställningar där 
personalen tar till sig av helheten, förbättrar motivationen och får visioner om 
målet och vägen dit. För att humankapitalet skall kunna spridas, implementeras 
och komma till användning bland medarbetarna är det viktigt att de anställdas tid 
och begåvning engageras i aktiviteter. 
 
 
5.1.4 Tyst kunskap 
 
Som vi tidigare nämnt under litteraturgenomgången är det viktigt att den tysta 
kunskapen görs explicit. Anledningen till detta är att den tysta kunskapen inte kan 
hittas i manualer, böcker och databaser, den skiljer sig på så sätt åt från 
strukturkapitalet.  
 
En definition av tyst kunskap vi fick av ett av de intervjuade företagen var: den 
osynliga kompetensen samt de dolda resurserna de anställda besitter, men som 
företaget inte har uppmärksammat eller känner till. 
 
Fem av företagen vi intervjuade var medvetna om att tyst kunskap existerade i 
deras organisation. En del av företagen såg detta som ett problem eftersom det är 
kunskap som inte kommer företaget till del. Sekurit arbetade mycket med att göra 
den tysta kunskapen explicit. Detta genom att de anställda arbetar med 
problemlösning i grupp och gör feedbackövningar. Konceptet för detta företag är 
att personalen skall lära mer av varandra och bli mer öppna för att diskutera 
lösningar med övrig personal. Företagets anställda får göra personlighetstester, på 
så sätt kan en del av den osynliga och tysta kunskapen från varje individ lyftas 
fram och tillkännages. Genom att göra personlighetstester nöjer sig inte företaget 
med de anställdas samlade tankesätt utan försöker gå djupare, ner på individnivå. 
Ett annat företag som också arbetar mycket med att göra den tysta kunskapen 
explicit är Företag K. Detta sker bland annat genom nätverk där de anställda håller 
kurser för varandra. Det är även viktigt att verksamheten präglas av en kultur som 
gör det lätt för de anställda att ta initiativ och ställa frågor till sina kolleger, och 
förmedla sina egna kunskaper. På så sätt lär man sig av varandra och med 
kommunikation personalen sinsemellan kan det även vara så att det blir lättare att 
upptäcka nya ”talanger” hos varandra. För företaget är det viktigt att inte stanna 
på organisationens nivå och nöja sig med de anställdas samlade tankesätt. Det är 
viktigt att sträva efter att även skapa sig kunskap om den individuella nivån hos 
personalen och hur tyst kunskap skapar ett mentalt galler för de anställda.  
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Detta galler med individens uppfattningar och antaganden skall helst vara 
detsamma som organisationens, eller åtminstone vara likartat.  
 
 
5.1.5 Strukturkapital 
 
Samtliga varuproducerande företag i vår undersökning är skickliga på att bygga 
strukturkapital. Företagen är ISO-certifierade och har därför alla sina tjänster och 
arbetsbeskrivningar dokumenterade. De använder sig av avancerade IT-system 
som t.ex. SAP, för att hantera inköp, logistik m.m. Företaget får lättare att 
rekrytera ny personal när allt fler tjänster blir tydligt specificerade och närmar sig 
primärkompetens istället för kärnkompetens. Om ett företag behöver t.ex. en ny 
inköpare, blir det enklare att rekrytera och finna en person med god vana av 
logistikprogrammet SAP, än att försöka hitta en person med specifika 
branschkunskaper och som har kännedom om företagets kanske väldigt 
komplicerade eller ovanliga produkter. Luvit hade nästan inget strukturkapital alls 
medan det andra kunskapsföretaget, Företag K, hade omfattande dokumentation 
eftersom de är ISO - certifierade. Kunskapsföretagen borde försöka omvandla mer 
av sitt humankapital till strukturkapital, eftersom företaget och de anställda där, 
har mycket att vinna om man lyckas dokumentera kunskapen. Dock är det mycket 
svårare för kunskapsföretagen att göra detta, då de enskilda arbetsuppgifterna och 
den kunskap som krävs för dessa ofta är mer komplex än hos ett 
varuproducerande företag. 
 
Att ett företag har stort strukturkapital tyder på att företaget lyckats omvandla 
humankapitalet, dvs. dokumenterat de anställdas kunskaper till att bli icke-
personberoende kunskap. Kunskapen övergår från humankapital till 
strukturkapital och tillhör därmed företaget. 
 
 
5.1.6 Kundkapital 
 

Kundkapital går enligt Stewart att mäta genom att se på marknadsandel, antal 
kunder, antal kunder som stannar kvar, andel nöjda kunder och lönsamhet per 
kund. Då vi studerade företagens årsredovisningar hittade vi inga tecken på att de 
mäter detta. Det kan dock förekomma internt på företagen, men vi tog inte upp 
detta på intervjuerna då vi fokuserade undersökningen på humankapital. 
 
För att öka kundkapitalet nämner Stewart att företaget ska vara flexibelt och 
lyhört för de individuella kundernas önskemål. Kunskapsföretagen, Luvit och 
Företag K, måste vara flexibla och lyssna på kunderna eftersom hela deras 
verksamhet bygger på en bra kundrelation. De varuproducerande företagen skiljer 
sig härifrån genom att de kan tillverka produkter som sedan säljs till kunderna. De 
behöver inte basera sin produktion på önskemål från kunden men för att företagen 
ska kunna överleva och generera en vinst krävs lönsamma produkter. Genom att 
se över vilka produkter som inte är lönsamma utvecklar företaget sitt kundkapital. 
De är flexibla i sin produktion och lyssnar på kunderna.  
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Deltas produktion är till stor del kundanpassad då de tillverkar ställverken helt 
efter kundens specifikationer. Den största anledningen till att Delta har kvar sin 
verksamhet i Sverige är närheten till kunderna. 
 
 
5.1.7 Intressenter 
 
Erik Rhenmans teori om intressenternas påverkan på kundkapital och 
humankapital kan användas för att analysera en värdekedja. Om kundkapitalet av 
olika anledningar minskar, kommer eventuellt också lönsamheten i företaget att 
minska. Det gör i sin tur att belöningarna till personalen minskar som då har färre 
anledningar till att stanna kvar i företaget. När en anställd slutar i företaget 
minskar humankapitalet vilket i sin tur kan leda till sämre kvalitet på varor och 
tjänster. Om kvaliteten på företagets produkter minskar kommer även 
kundkapitalet att minska och leder företaget vidare i en negativ spiral. På samma 
sätt kan en positiv cirkel skapas genom att företaget vårdar relationerna till sina 
intressenter.  
 
Då alla företag i vår undersökning ansåg att kunderna var de intressenter som 
hade mest nytta av företagets humankapital, anser vi att Rhenmans teori stämmer 
väl överens med verkligheten. Företagen verkar ha insett att kundkapitalet betyder 
mycket för den fortsatta utvecklingen av humankapitalet. Vikten av att ha goda 
kundrelationer skiljer sig inte mellan företagen i undersökningen, oavsett om de är 
varuproducerande eller kunskapsföretag. Även ägarna och personalen ansågs ha 
nytta av humankapitalet i företaget. Ägarna eftersom de drar nytta av den vinst 
humankapitalet genererar och personalen eftersom en utveckling av 
humankapitalet leder till en utveckling av personalens individuella kunskaper.  
 
 
 

5.2 Slutsats 
 
Vi ämnar nu sammanfatta vår undersökning och vad vi kommit fram till genom 
att besvara de frågor vi ställde i problemställningen.  
 

• Hur definierar varuproducerande och kunskapsföretag 
humankapital? 

 
Vi fann att de varuproducerade företagen definierade sitt humankapital främst 
som den kunskap, individuell eller kollektiv som de anställda besitter. Detta 
skiljer sig på intet sätt från hur kunskapsföretagen definierar humankapital. 
 
 I ett varuproducerande företag krävs inte humankapital för att kunna utföra alla 
arbetsuppgifter. I kunskapsföretaget däremot är humankapital nästintill det enda 
företaget har och det man måste ha för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. 
För varuproducerade företag är det enklare att omvandla humankapital till 
strukturkapital eftersom produktionsprocesserna är lättare att beskriva och 
dokumentera.  
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• Hur värderas och redovisas humankapital, och hur kommuniceras 
denna information till företagets intressenter?  

 
Humankapitalet översätts sällan till monetära termer, annat än att de anställda 
uppbär lön. Vissa företag har bonus till ledning och/eller nyckelpersoner. Internt 
uppskattar företaget dock och försöker nyttja alla individers kunskaper på bästa 
sätt, detta för att ge maximal utdelning och utveckling av företaget och dess 
produkter. 
 
Humankapitalet redovisas i princip inte alls. Då några av företagen i vår 
undersökning var små organisationer med få anställda, har de relativt lite 
dokumenterat om individernas olika kunskaper och färdigheter. Dock har i princip 
alla företagen årlig uppföljning och dokumentation av utbildning och 
utbildningsbehov på individnivå.  
 
Värdet av det varuproducerande företagets humankapital kommuniceras 
egentligen inte alls. Ägarna, samhället och de anställda m.fl. kan naturligtvis ta 
del av företagets årsredovisning om de vill. I årsredovisningen hittar man normalt 
inte något som berättar om humankapitalet, mer än vad ÅRL kräver. Den 
information som ändå finns använder företaget främst internt t.ex. när de tillsätter 
nya tjänster, vid internrekrytering eller för att stimulera personalen att utvecklas 
med olika kompetenssteg i lönesystem. De kunskapsföretag vi studerat 
kommunicerar inte heller värdet av sitt humankapital i någon större utsträckning. 
Eftersom vi endast studerat ett fåtal kunskapsföretag går det inte att dra några 
generella slutsatser angående deras sätt att kommunicera sitt humankapital, utan 
vi kan endast beskriva hur det ser ut i de företag vi undersökt. 
 

• Hur går företaget tillväga för att bevara och vidareutveckla sitt 
humankapital? 

 
Flera av företagen använder sig av bonusprogram för att få de anställda att stanna 
i företagen. Alla företag arbetar med att skapa karriärmöjligheter för att ytterliga 
motivera de anställda att bli kvar inom företaget. Genom att ge de anställda mer 
handlingsutrymme, personlig delaktighet och inbjuda till stort engagemang kan 
företaget göra arbetsuppgifterna mer lockande för de anställda. När företagen först 
och främst använder sig av internrekrytering vid behov av ny arbetskraft, behåller 
de befintligt humankapital inom organisationen.  
 
Företagen vidareutvecklar sitt humankapital med hjälp av utbildning, vid behov. 
De flesta företag anser dock att den anställde måste ta eget initiativ till fortsatt 
utbildning och lärande.  
 
Kunskapsföretagen måste arbeta intensivare än de varuproducerande företagen 
med att vidareutveckla och förmedla kunskapen som de har i verksamheten, 
eftersom det är den de säljer. Detta sker bland annat genom kontinuerlig 
utbildning, där de anställda håller kurser för varandra. På så sätt får de anställda ta 
del av varandras kunskap samtidigt som de utvecklar sin egen kunskap. Den 
anställde måste uttrycka sin tysta kunskap för att kunna utveckla och vara 
mottaglig för ny kunskap. 
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• Hur skapas och utvecklas kund- och strukturkapital? 
 
Fem av företagen använde kvalitetsledningssystem för att säkra och bibehålla sitt 
strukturkapital. Genom att använda ISO 9000 omvandlar företaget sitt 
humankapital och kundkapital till att bli en naturlig del av företagets struktur. 
Kunskap och rutiner stannar kvar i företaget även om de anställda inte gör det.  
 
Vi anser att alla företag som deltagit i undersökningen kan arbeta mer med att 
identifiera och strukturera det intellektuella kapitalet, bl. a. genom att använda sig 
av ett Balanced Scorecard. Då det intellektuella kapitalet identifieras och 
struktureras blir det lättare att koppla samman de tre delarna som det intellektuella 
kapitalet består av; human-, kund- och strukturkapital. Strukturkapital ser till att 
humankapitalet bevaras inom företaget och kundkapital ser till att humankapitalet 
vidareutvecklas. 
 
 
 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det kan inte uteslutas att det kan finnas andra faktorer som påverkar hur företagen 
värderar och berättar om sitt humankapital. Vi kan inte svara på det i vår uppsats 
eftersom vi inte undersökt det. Kanske framtida avhandlingar kan studera följande 
orsaker: 
 
Hur humankapital värderas i företag med dålig lönsamhet? 
 
I vår undersökning fann vi en tendens att Luvit pga. bristande lönsamhet 
tvingades göra sig av med humankapital. Vi kunde dock inte dra några slutsatser 
om detta eftersom vi bara hade ett enda bolag med detta problem. 
 
Hur humankapitalet värderas och presenteras om företaget är publikt? 
 
Humankapitalet kan få mindre fokus om företaget är ett stabilt och varaktigt 
produktionsbolag helägt av moderbolaget. Dvs. företaget är inte till salu och 
värdet kanske blir oväsentligt ty humankapitalet är ovärderligt för koncernen. 
Flera av våra varuproducerade företag var dotterbolag och inte börsnoterade. 
Detta kan vara en bidragande orsak till att företaget inte kommunicerar värdet av 
humankapitalet utanför företaget. Att värdet inte kommuniceras behöver dock inte 
betyda att företaget inte har uppskattat värdet och använder det internt, för vill 
företaget vara kvar på en allt mer globaliserad marknad krävs det 
kostnadseffektiva lösningar, även på humankapitalet. 
 
Istället för att bara fokusera på humankapital kan det vara intressant att mer 
intensivt studera strukturkapital och kundkapital. Hur företagen värderar dessa 
och vad de betyder för företagen. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Humankapital 
 

1. Vad anser ni / har ni någon uppfattning om vad humankapital är? 
 

2. Använder ni några mått om ni mäter/värderar humankapital?  
 

- Genomsnittsålder? 
- Utbildningsnivå? 
- Genomsnittligt antal år i yrket? 
- Personalomsättning? 
- Balanced-scorecard? 

 
3. Är ert humankapital unikt jämfört med konkurrenterna och i så fall på 

vilket sätt? 
 
Nyckelpersoner 
 

4. Anser ni att ni har några anställda som kan anses vara nyckelpersoner för 
företaget? Definiera nyckelperson.  

 
- Svårersättliga? 
- Högt förädlingsvärde? 
- Vilka är lättare att ersätta? 

 
5. Vad gör ni för att behålla eventuella nyckelpersoner? 

 
- Bonus och optionsprogram?  
- Vilka har? 
- De på golvet har de något? 

 
Rekrytering och utbildning 
 

6. Hur rekryterar ni ny personal?  
 

- Har ni internrekrytering? 
- Vilka minimikrav finns vid anställning? 
- Vad har ni för karriärmöjligheter inom företaget? 
- Har ni anställt någon som kommer från en konkurrerande firma? 
- Har ni ”förlorat” någon till ”värste konkurrenten”? 

 
7. Utbildas ny personal för att kunna utföra sina arbetsuppgifter? 

 
- I så fall på vilket sätt? 

 
8. Erbjuder ert företag vidareutbildning till personalen?  

 
- I så fall vad för utbildning och i vilken omfattning?  
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9. Hur förs kunskap vidare inom organisationen?  

 
- Till nyanställda och mellan anställda? 
- Dokumenteras den, skrivs manualer? 
-  Finns mycket tyst kunskap? 

 
Outsourcing och organisationen 
 

10. Hur ser arbetsuppgifterna ut inom företaget:  
 

- Kunskapskrävande? 
- Automatiserat eller automatiserbart? 
- Inom vilka arbetsuppgifter är humankapitalet/kunskap extra viktigt? 

 
11. Skulle ni kunna tänka er att flytta er produktion utomlands? 

 
- Varför/varför inte? 
- Billig arbetskraft? 
- Finns det nackdelar/fördelar 

 
12. Använder ni er av outsourcing i er organisation? 

 
- Varför, varför inte?  
- Bidrar ni till kunskapsutvecklingen i de företagen då? 

 
13. Hur hanterar företaget en effektivisering som leder till 

personalnedskärning? 
 

- Avgångsvederlag? 
- Förtidspensionering? 
- Omskolning mm? 

 
14. Vilken organisationsstruktur har ni? 

 
- Hur ser hierarkin ut? 
- Var finns humankapitalet? 
- På golvet, på kontoret, chefer, vanliga anställda? 

 
Strukturkapital 
 

15. Har ni automatiserade rutiner för order, inköp och försäljning? 
 

- IT-system? 
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Kundkapital 
 

16. Hur skapas kundkontakter?  
 

- Vem tar initiativ, har hand om kunderna och deras kontrakt? 
- Finns kontrakt? 
- Är de långsiktiga, kortsiktiga? 
- Behandlas kunder olika om stora små? 
- Finns speciella säljare för speciella företag? 
- Försvinner kunderna med säljaren? 

 
17. Bidrar era kunder till företagets kompetensutveckling? 

 
Intressenter 
 

18. Vilka av era intressenter anser ni har mest nytta av ert humankapital? 
 
 


