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Sammanfattning 

Dagens företag går allt mer mot att vara tjänste- och kompetensorienterade och numera är 
kunskap, erfarenheter, varumärken och relationer med omvärlden varje företags mest 
värdefulla tillgång. Företagen kan göra mycket för att påverka sina intressenters syn på 
dem och det är viktigt att de förstår att allt de gör påverkar människor bild av företaget. 
Denna uppsats syftar till att identifiera hur kunskapsföretag och tillverkningsföretag 
försöker påverka interna och externa intressenters syn på företaget, genom synliggörandet 
av det intellektuella kapitalet. Delsyftet med uppsatsen är att jämföra hur dessa företag 
synliggör sitt intellektuella kapital. Undersökningen baseras på intervjuer med två 
respondenter från kunskapsföretag och två respondenter från tillverkningsföretag.  
 
Resultatet av vår studie tyder på att företagen explicit synliggör de olika delarna av det 
intellektuella kapitalet eftersom de anser att detta gör intressenterna mer positivt inställda 
till företaget, vilket i sin tur kan leda till att företaget gör bättre affärer och därmed ökar 
sin lönsamhet. Mycket tyder på att företagen synliggör sitt intellektuella kapital bland 
annat för att därigenom påverka attityder, visa uppskattning och bli mer attraktiva. Det 
företagen explicit synliggör kan leda till en indirekt påverkan på intressenternas syn på 
företaget. Dessutom tyder resultatet på att det inte finns några direkta skillnader, men 
desto fler likheter, mellan hur kunskaps- respektive tillverkningsföretag synliggör sitt 
intellektuella kapital. 
 
 



 

Abstract 

The businesses of today are more service and competence oriented than before and 
nowadays knowledge, experience, brands and relationships with the surrounding world 
are every company’s most valuable assets. There is a lot that companies can do to affect 
they way people view the company and it is important that they realize this. This paper 
aims to identify how knowledge intensive companies and manufacturing companies 
through visualisation of their intellectual capital strive to affect the way people inside and 
outside of the company look at the firm. Another purpose with the paper is to compare 
the way these companies visualise their intellectual capital. The study is based on 
interviews with two respondents from knowledge intensive companies and two 
respondents from manufacturing companies.   
 
The result of our study shows that the companies explicitly visualise the different parts of 
the intellectual capital since they believe that it makes people more positive towards the 
company. If people view the company more positively, the company makes more profit. 
There are some factors indicating that the firms visualise their intellectual capital with an 
aim to affect attitudes, show appreciation and become more attractive. What the 
companies explicitly visualise may lead to an indirect influence on the way people view 
the company. Furthermore, the result shows that there are no specific differences in the 
way knowledge intensive companies and manufacturing companies visualise their 
intellectual capital, but we found many similarities between the companies’ visualisation.       
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1. Inledning 

Inledningens uppgift är att introducera läsaren i ämnet, få läsaren att förstå det valda 
problemet samt väcka läsarens intresse för studien. Först presenterar vi en övergripande 
problemdiskussion, för att sedan behandla våra undersökningsfrågor och vårt syfte. 

1.1 Påverkan genom synliggörande 

Kan företag påverka sina interna och externa intressenters syn på företaget genom att 
synliggöra sina mjuka värden i form av intellektuellt kapital? Denna frågeställning väckte 
vårt intresse och utgör därför utgångspunkten i vår uppsats. En undersökning som fack-
förbundet Sif har genomfört visar att allt färre anställda får möjlighet till kompetens-
utveckling. Närapå hälften av de anställda som ingått i Sifs undersökning menar att 
möjligheten till kompetensutveckling är mycket viktigt vid valet av arbetsplats, men trots 
detta minskar siffrorna för tredje året i rad. (Eriksson och Jonsson, 2005) Aktörerna på 
aktiemarknaden efterfrågar dessutom i allt större utsträckning information om 
immateriella tillgångar som komplement till de materiella tillgångar de i dagsläget får 
omfattande information om. Det finns en oro över att informationen inte levereras i den 
takt marknadens aktörer efterfrågar den och därför är det en viktig uppgift för företagen 
att kommunicera information som relateras till immateriella tillgångar och deras viktiga 
roll i företagens värdeskapande process till företagets intressenter. (Arvidsson, 2003)  
 
Enligt Hugerth (1994) täcker samlingsbegreppet information även in begreppet 
kommunikation och andra begrepp rörande kunskapsöverföring och attitydpåverkan både 
internt och externt. Jonsson, refererad i Hugerth (1994), menar att informationens uppgift 
är att göra företag och deras budskap kända bland företagens intressenter. Det finns 
mycket företagen kan göra för att ändra människors bild av dem och det är viktigt att de 
förstår att allt de gör påverkar intressenternas syn på företaget (Erikson, 1998). På grund 
av denna inverkan på människors syn och beteenden, är det intressant att även studera 
organisationsteorier som komplement till teorier kring intellektuellt kapital. Intellektuellt 
kapital symboliserar de tillgångar vi tillskriver ett värde men inte kan ta på, såsom 
kunskap och erfarenheter, varumärken, patent, programvaror, information samt kund- och 
leverantörsrelationer (Bern, 2002 och Hansson och Andersson, 1999). 
 
Dagens företag går allt mer mot att vara tjänste- och kompetensorienterade (Johansson, 
2004) och Edvinsson och Malone (1997) menar att mänsklig intelligens och intellektuella 
resurser numera är varje företags mest värdefulla tillgång. Bern (2002) förklarar att även 
fysiska industrier är på väg in i den nya immateriella ekonomin, där kunskapsföretagen 
länge har befunnit sig. Enligt Hansson och Andersson (1999) är det viktigt att de dolda 
värdena, det vill säga det intellektuella kapitalet, lyfts fram i kunskapsföretagen, men att 
även tillverkningsföretagen måste kunna synliggöra sina intellektuella tillgångar. Det är 
orimligt att anta att verksamheter med stor andel anläggningstillgångar, det vill säga 
tillverkningsföretagen, skulle ha ett lägre värdeskapande per anställd jämfört med 
kunskapsföretagen; värdeskapande är lika betydelsefullt för alla företag oavsett bransch. 
(Hansson och Andersson, 1999)  
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Det är viktigt att även tillverkningsföretag synliggör sitt intellektuella kapital, för att 
jämförbarhet mellan olika typer av företag ska uppnås, och därför anser vi att det är en 
intressant infallsvinkel på problemet att studera likheter och skillnader mellan hur 
tillverknings- respektive kunskapsföretag synliggör sitt intellektuella kapital. Fokus i 
denna uppsats kommer att ligga på det intellektuella kapitalets tre delar, det vill säga 
human-, kund- och strukturkapital, och hur företagen synliggör dessa delar. Vi är 
intresserade av att försöka ta reda på hur företagen avser att påverka sina interna och 
externa intressenter genom synliggörandet av det intellektuella kapitalet. Vår studie anser 
vi är relevant framförallt för företag, både inom tillverknings- och tjänstebranschen, som 
synliggör eller önskar synliggöra sitt intellektuella kapital och vill få en ökad förståelse 
för hur de kan påverka interna och externa intressenter genom synliggörande av det 
intellektuella kapitalet.  

1.2 Undersökningsfrågor 

Resonemanget i ovanstående problemdiskussion har lett fram till följande undersöknings-
frågor: 
 

• Hur synliggör kunskapsföretag respektive tillverkningsföretag sitt intellektuella 
kapital? 

o Vad synliggörs? 
o Vilka kanaler används vid synliggörandet? 
 

• Vilken är avsikten med företagens synliggörande av det intellektuella kapitalet? 
 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan hur kunskapsföretagen och de 
tillverkningsföretagen synliggör sitt intellektuella kapital? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera hur kunskapsföretag och tillverkningsföretag 
försöker påverka interna och externa intressenters syn på företaget, genom synliggörandet 
av det intellektuella kapitalet. Vi har dessutom för avsikt att jämföra hur dessa företag 
synliggör sitt intellektuella kapital.  
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2. Metod 

I metoden presenteras och motiveras de metodval som ligger till grund för vår studie. 
Inledningsvis behandlar vi vetenskaplig forskningsmetod, för att därefter presentera 
datainsamlingsmetod, valt perspektiv samt val av fallstudieobjekt och respondenter. 
Slutligen redogör vi för vald analysmetod samt studiens reliabilitet och validitet.  

2.1 Vetenskaplig forskningsmetod 

I vår studie utgår vi från respondenternas synsätt på det valda problemet och deras 
upplevelse av hur företaget synliggör det intellektuella kapitalet och därför menar vi att vi 
har ett aktörssynsätt, vilket vi finner stöd för i Arbnor och Bjerke (1994). Vi ser dock 
även se samband mellan företagens avsikt med synliggörandet av det intellektuella 
kapitalet och påverkan på intressenters syn på företaget, varför vår studie kan sägas ha 
inslag av det analytiska synsättet. Vår studie har dessutom karaktären av en fallstudie, 
vilken enligt Yin (1994) är lämplig att använda när frågorna hur och varför skall besvaras. 
Problemet vi önskar besvara är hur företag synliggör sitt intellektuella kapital samt varför de 
gör detta, det vill säga företagens avsikt med synliggörandet, och därför är fallstudier 
lämpliga att använda i vår studie. Enligt Patel och Davidsson (1994) behöver fallstudien inte 
begränsas till ett fall utan flera fall kan ingå i studien och vi har valt att intervjua fyra företag. 
Ejvegård (1996) menar att syftet med fallstudier är att med hjälp av fallet beskriva 
verkligheten, för att sedan framföra att fallet får representera verkligheten, trots att ett ensamt 
fall aldrig fullt ut kan göra detta. Slutsatserna av fallet kan ses som indicier, som kanske får 
ett värde först tillsammans med andra fall eller indicier (Ejvegård, 1996).   
 
Vi kommer att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod i vår studie eftersom vi 
utgår från respondenternas syn på det valda problemet och kvalitativ forskning enligt 
Backman (1998) är inriktad på hur individer upplever och tolkar sin omvärld. Widerberg 
(2002) menar att forskaren genom kvalitativ forskning vill klargöra en företeelses 
karaktär, innebörd, egenskaper eller mening, vilket stämmer överens med vårt syfte som 
är att öka förståelsen för hur synliggörandet av intellektuellt kapital kan påverka 
företagens interna och externa intressenters syn på företaget. Vår avsikt med studien är att 
få en djupare förståelse för det studerade problemet samt få en större insikt i vad 
begreppet intellektuellt kapital innebär. Vi stöder dessutom vårt val av undersöknings-
metod på Yin (1994) som anser att när fallstudier används är det mest lämpligt att 
använda sig av det kvalitativa tillvägagångssättet.  
 
Patel och Davidsson (1994) menar att det deduktiva angreppssättet innebär att forskaren 
ska utgå från befintliga teorier när slutsatser ska dras och eftersom vi anser att det bäst 
stämmer överens med vårt syfte har vi valt detta angreppssätt i vår studie. Vi har i vår 
studie utgått från teorin, då vi innan vi påbörjade vår studie fördjupade oss i olika teorier 
för att sedan utifrån dessa utforska problemområdet.  

2.2 Datainsamlingsmetod 

I vår studie har vi använt oss av triangulering av metoder, vilket innebär att vi har använt 
flera olika metoder för datainsamling. Metoderna vi använt är intervjuer, litteraturstudier 
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samt textanalyser. Anledningen till att vi använt oss av intervjuer, då vi anser att de 
undersökningsfrågor vi vill besvara är av sådan karaktär att intervjuer är den mest 
lämpliga metoden för att få fram respondentens syn på det valda problemet. Widerberg 
(2002) anser att en intervju som är helt strukturerad och standardiserad, det vill säga en 
intervju som kan genomföras på samma sätt oberoende av intervjuobjekt, inte är ett 
exempel på en kvalitativ intervju. Med hänsyn till detta utformade vi en intervjuguide 
med vissa centrala teman, såsom human-, kund- och strukturkapital, och utgick från dessa 
teman vid utformandet av intervjufrågor (Se bilaga A). Intervjuguiden använde vi oss av 
för att försäkra oss om att vi täckt in de aktuella temana. Vi har valt att använda 
semistrukturerade intervjuer som inbegriper övergripande frågor samt följdfrågor som 
baseras på information vi funnit i respektive företags hemsidor, årsredovisningar samt det 
som framkommit under intervjun. Våra intervjufrågor baseras på de inhämtade teorierna 
och vid intervjuerna försökte vi låta den aktuella intervjusituationen till stor del styra 
valet och formuleringen av frågor samt frågornas ordningsföljd. Inför intervjutillfällena 
skickade vi ut de övergripande intervjufrågorna till respondenterna via e-mail i 
förberedande syfte. Vi anser att detta framförallt underlättar vid intervjuer som utförs per 
telefon, då det minskar risken för tolkningsfel. Intervjuerna spelade vi in för att inte missa 
viktiga aspekter och eftersom det underlättar vid bearbetning och analysering av det 
insamlade materialet. 
 
Vi har dessutom samlat in data genom att ta del av litteratur på området, vilken vi fram-
förallt har funnit på biblioteket genom att bruka sökorden ”intellektuellt kapital”, 
”humankapital”, ”kommunikation”, ”information” och ”motivation”, kombinationer av 
dessa samt deras engelska motsvarigheter främst i databaserna Lucia och Emerald. Enligt 
Ejvegård (1996) ska använda källor vara sakliga, opartiska, objektiva och aktuella och 
menar att primärkällor är ursprungliga källor, medan sekundärkällor har bearbetats. Vi 
har använt oss både av primärkällor, i form av intervjuer, och sekundärkällor, i form av 
litteratur.  Förutom intervjuer, litteraturstudier och studier av vetenskapliga artiklar har vi 
utfört textanalyser av de fyra företagens årsredovisningar och hemsidor för att hitta 
information rörande det intellektuella kapitalet som företagen synliggör genom dessa 
kanaler.  

2.3 Perspektiv 

Vi har valt att studera problemet utifrån företagets perspektiv, eftersom det är företagen 
som synliggör det intellektuella kapitalet och det är detta vi har för avsikt att studera. 
Svenning (2000) menar att begreppet perspektiv syftar till ur vilken synvinkel forskaren 
studerar det aktuella problemet. Författaren menar att olika saker kommer att betraktas 
som problematiska beroende på vilket perspektiv som väljs och menar vidare att 
perspektivet dessutom kommer att ha en betydelse för hur problemet kommer att 
uppfattas.  

2.4 Val av fallstudieobjekt och respondenter 

Vårt val av fallstudieobjekt har grundat sig på att företagen ska sysselsätta minst 100 
anställda samt upprätta en årsredovisning. Anledningen till att vi inte ville studera företag 
som är enmans- eller fåmansbolag är att vi tror att dessa inte till så stor utsträckning 
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synliggör sitt intellektuella kapital. Vår förförståelse är dessutom att mindre företag inte 
har samma krav på sig, från aktieägare och andra intressentgrupper, som större företag att 
synliggöra det intellektuella kapitalet och att de därför troligen inte heller gör det i samma 
utsträckning. Vår urvalsprocess började med att vi diskuterade lämpliga företag, för att 
sedan söka information om dem via Internet. Därefter kontaktade vi per telefon de företag 
vi ansåg stämde bäst överens med våra önskemål.  
 
I vår studie har vi genomfört intervjuer med fyra respondenter vid fyra olika företag, för 
att få en bredd på undersökningen samt bättre underlag för analysen. För att kunna 
uppfylla vårt delsyfte, vilket är att jämföra tillverkningsföretags och kunskapsföretags 
synliggörande av intellektuellt kapital, har vi intervjuat respondenter från två 
tillverkningsföretag och två kunskapsföretag. Vad gäller kunskapsföretagen vi valt verkar 
det ena inom bankbranschen och det andra inom datakonsultbranschen. Anledningen till 
att vi valt ett företag inom konsultbranschen är att konsultverksamhet är ett av de mest 
renodlade exemplen på kunskapsföretag, vilket stöds bland annat av Sveiby (1995). 
Bankföretaget valde vi eftersom det är ett stort företag som passar in på beskrivningen av 
ett kunskapsföretag, då företaget tillhandahåller kundanpassade tjänster och erbjuder unik 
kunskap till sina kunder. När det gäller tillverkningsföretagen har vi valt ett företag inom 
pappersmassebranschen och ett företag verksamt inom mejeribranschen, eftersom vi 
anser att dessa utgör goda exempel på tillverkningsföretag samt stämmer in på våra 
urvalskriterier. Två av intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats, 
medan de övriga två genomfördes per telefon på grund av det geografiska avståndet 
mellan oss och respondenterna. Vid valet av respondent utgick vi från att dessa, 
oberoende av titel, skulle ha en insikt i och kunskap om vad intellektuellt kapital innebär 
samt veta hur företaget i fråga synliggör sitt intellektuella kapital.  

2.5 Analysmetod 

Yin (1994) förespråkar att det är betydelsefullt att använda sig av en analysstrategi i 
samband med bearbetningen av data. Författare menar att materialet borde struktureras 
upp innan analysarbetet påbörjas och ett sätt att genomföra detta är genom användningen 
av tabeller. Efter sammanställningen av empirin sammanfattade vi vårt empiriska 
material i tabellform, för att underlätta vid analysen (se bilaga D).  
 
Det finns enligt Yin (1994) olika tekniker för att utföra analysarbetet, varav en teknik är 
mönstermatchning. Mönstermatchning innebär att forskaren jämför mönster i empirin 
mot teorin. Vi använde oss av denna analysmetod, eftersom våra undersökningsfrågor 
innefattar att se likheter och skillnader mellan företagen och vi dessutom kopplade 
empirin mot teorin för att se mönster dem emellan. Vi har även i vår analys till stor del 
utgått från Ouchis (1979) modell som behandlar organisationsstyrning (för mer utförlig 
information se kapitel 3.5). Ouchis modell har vi arbetat om och använt vid analysen av det 
empiriska materialet. 

2.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten och validiteten ska kritiskt granska datainsamlingsmetoden, för att 
forskaren ska kunna avgöra om informationen är tillförlitlig och giltig (Bell, 2000).  
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2.6.1 Reliabilitet 

Enligt Yin (1994) är reliabiliteten, dvs. tillförlitligheten, ett sätt att granska om 
tillvägagångssättet på studien ger samma resultat om den skulle genomföras en gång till 
på samma sätt under samma förutsättningar och det är därför viktigt att forskaren 
noggrant dokumenterar hur studien genomförts. I vår uppsats har vi dokumenterat hur vi 
gått tillväga genom studiens gång, för att öka reliabiliteten. Vi använde dessutom vid 
intervjutillfällena en intervjuguide, för att öka förutsättningarna för att intervjuerna ska 
kunna genomföras av andra personer på samma sätt.  
 
Enligt Patel och Davidsson (1994) kan forskarna undvika bedömningsfel, som kan uppstå 
vid registrering av svaren, om två intervjuare närvarar vid intervjutillfället. För att öka 
reliabiliteten i vår studie var vi båda närvarande vid samtliga intervjuer och vi kunde 
sedan jämföra våra uppfattningar om observationer och respondentens svar. Om den ena 
av oss skulle ha missat någonting väsentligt, ökade därmed chansen att detta ändå skulle 
komma med. Enligt Patel och Davidsson (1994) kan forskarna för att öka reliabiliteten 
använda sig av ljudinspelningar, så att registreringar kan göras i efterhand. Vi spelade in 
intervjuerna för att sedan kunna lyssna igenom dem och därmed försäkra oss om att allt 
väsentligt blivit dokumenterat i empirin och att vi uppfattat svaren korrekt. Vid intervju-
situationer måste forskaren dessutom enligt Patel och Davidsson (1994) tänka på att 
tillförlitligheten även kan vara beroende av den så kallade intervjuareffekten som kan 
uppstå, det vill säga att intervjuaren uppträder på ett sådant sätt att respondenten blir 
påverkad och medvetet eller omedvetet förstår vad som förväntas av denne.  

2.6.2 Validitet 
Enligt Bell (2000) är validiteten, dvs. giltigheten, det mått som fastställer huruvida en 
fråga mäter eller beskriver det den är avsedd till. För att öka validiteten kan forskarna 
inhämta bevis från flera olika källor genom dokumentation och intervjuer (Yin, 1994). 
Detta har vi försökt göra, genom att vi förutom att vi har använt oss av informationen 
som framkommit under intervjuerna, även har brukat information från litteratur samt 
information vi inhämtat från företagens hemsidor och årsredovisningar. Enligt Yin (1994) 
kan forskaren dessutom under studiens gång skapa en kedja av bevis, för att en 
utomstående person som sedan läser uppsatsen ska kunna följa samtliga av 
undersökningens steg och vi har därför dokumenterat arbetet under dess gång. Forskaren 
kan enligt Yin (1994) dessutom låta respondenterna läsa igenom ett utkast av den 
sammanställda empirin för att på så sätt öka validiteten och efter sammanställandet av 
intervjumaterialet har vi därför låtit den berörda respondenten granska utkastet för att 
upptäcka eventuella tolkningsfel. Validiteten stärks enligt Yin (1994) om mönster 
sammanfaller mellan teori och empiri i resultatet av studien och i vår uppsats har vi 
studerat mönster mellan empiri och teori i ett försök att öka validiteten.  
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3. Teori - Påverkan genom synliggörande av intellektuellt kapital 

I detta kapitel presenteras först intellektuellt kapital och dess beståndsdelar, synlig-
görande genom kommunikation och kanaler för synliggörande. Därefter behandlas 
påverkan på intressenters syn på företaget och Ouchis modell om organisationsstyrning. 
Slutligen presenteras vår analysmodell, vilken har sin utgångspunkt i Ouchis modell.      

3.1 Intellektuellt kapital 

Teorier rörande intellektuellt kapital och dess tre delar är relevant för vår studie då 
studien berör företags synliggörande av det intellektuella kapitalet. 
 
Enligt Edvinsson och Malone (1997) definieras intellektuellt kapital som ”ägandet av 
kunskap, praktisk erfarenhet, organisationsteknologi, kundrelationer och professionella 
färdigheter”. Den enklaste definitionen av intellektuellt kapital är, enligt Bern (2002), de 
tillgångar som vi inte kan ta på men som tillskrivs ett värde. Författaren exemplifierar 
med begrepp som kunskap och relationer, varumärken, patent, upphovsrätter, program-
varor, information med mera. Edvinsson och Malone (1997) nämner nyckelanställda, 
vilkas kunskap och kompetenser har stor betydelse för företagets framtid, samt företagets 
och de anställdas engagemang att lära, utvecklas och förnya sig över tiden, det vill säga 
vidareutbildning av de anställda, som otroligt viktiga faktorer för att ett företags 
överlevnad. Stewart (1999) delar in det intellektuella kapitalet i human-, kund- och 
strukturkapital, vilket även vi har valt att göra.  

3.1.1 Humankapital 

Stewart (1999) definierar begreppet humankapital som de kunskaper i företaget som kan 
användas som konkurrensmedel och för att skapa värde i företaget. Enligt Edvinsson och 
Malone (1997) består företagets humankapital av de anställdas och ledningens 
individuella kunskaper, färdigheter, erfarenheter, idérikedomar och förmågor att hantera 
olika arbetsuppgifter. Stewart (1999) menar att humankapitalet är företagets viktigaste 
tillgång och att företagen borde försöka stimulera och engagera sina medarbetare i 
aktiviteter som leder till nyskapande och nytänkande, för att deras kunskaper därigenom 
ska utvecklas. Bern (2002) menar att det är mycket viktigt att medarbetarna har goda 
möjligheter att utvecklas. 

3.1.2 Kundkapital  

Enligt Hansson och Andersson (1999) innefattar kundkapitalet företagets relationer med 
omvärlden, såsom kunder, leverantörer och samhället. Författarna menar att för 
tillverkningsföretagen är även leverantörerna viktiga, eftersom dessa är en stor del i 
tillverkningsprocessen, medan kunskapsföretagen inte är lika beroende av sina 
leverantörer. Stewart (1999) anser att kundkapitalet är den viktigaste delen av det 
intellektuella kapitalet, eftersom det är kunderna som får in intäkter till företaget. 
Författaren menar att det är relativt lätt att följa upp kundkapitalet, exempelvis marknads-
andel, kundlojalitet, andel kunder som stannar kvar i företaget, hur många kunder som 
lämnar företaget och lönsamheten per kund. Mått på kundkapitalet är främst att mäta om 
kunderna är nöjda men också värdet på företagets kundbas. Stewart förklarar vidare att 
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många företag inte vet vilka deras kunder är och att andra behandlar dem som om de vore 
företagets fiender istället för en tillgång. De allra flesta företag inser att kunderna och 
kundkapitalet är viktigt, men desto färre förstår hur värdefullt dessa verkligen är. 
(Stewart, 1999) 

3.1.3 Strukturkapital 

Enligt Hubert Saint-Onge, refererad i Edvinsson och Malone (1997), byggs struktur-
kapitalet av humankapitalet, men ju bättre strukturkapitalet är desto bättre är troligtvis 
humankapitalet. Enligt Edvinsson och Malone (1997) är organisationers så kallade 
strukturkapital dess organisationsstruktur, databaser, hårdvara, mjukvara, patent, varu-
märken, företagsnamn och övrig kapacitet som stödjer de anställdas produktivitet och 
Hansson och Andersson (1999) menar att även produkter och datasystem kan räknas in i 
strukturkapitalet. Strukturkapitalet kan, till skillnad mot humankapitalet, ägas av företaget 
och kan därför ingå i handel (Edvinsson och Malone, 1997).  
 
Enligt Edvinsson och Malone (1997) innefattar ett företags strukturkapital de fysiska 
system som används för att överföra och förvara intellektuellt kapital. Stewart (1999) 
menar att strukturkapitalet har till uppgift att öka, förstärka och förpacka humankapitalet i 
företaget, så att det kan användas återigen och skapa ett värde för företaget. Hansson och 
Andersson (1999) framhåller att ett bra strukturkapital ökar företagets värde, eftersom om 
det är uppbyggt på rätt sätt så finns personalens kunskaper kvar i företaget när de går hem 
eller avslutar arbetet. Stewart (1999) menar att man kan länka samman personer med 
faktauppgifter och experter med expertkunnande så kunskapen kan finnas tillgänglig när 
som helst och för vem som helst. För att lagra kunskaperna kan företagen använda sig av 
så kallade kunskapsdatabaser, där de kan skriva ned vilken kunskap som finns i företaget 
och vem som besitter den kunskapen. Stewart anser att intelligensen hos personalen i 
företaget och intelligent material, såsom en adress på en lapp eller en idé, blir intelligent 
kapital först när det bearbetats till en sammanhängande form, till exempel en databas eller 
en utsändningslista, och kan användas till att göra något som tidigare inte kunde göras när 
det intellektuella kapitalet inte var tillvarataget.  
 
Enligt Bern (2002) kan ledningen bygga upp nätverk mellan medarbetare, så de anställda 
kan bli mer produktiva i grupp än var för sig vilket kan leda till ökad kreativitet totalt sett. 
Företag kan använda sig av personalens kunskaper och kreativitet och även låta 
personalen dela med sig av sina kunskaper till övriga inom företaget (Stewart, 1999). 
Stewart anser att för att kunna använda personalens kunskaper kan företagen låta de 
enskilda personernas kunskap komma fram och förmedlas vidare genom exempelvis 
system för kunskapsutbyte och olika nätverk. 

3.2 Synliggörande genom kommunicerande av information 

Eftersom synliggörande handlar om att kommunicera information anser vi att detta 
kapitel är relevant för vår studie. Kommunikation kan ses som synonymt med synlig-
görande och har därför en framträdande roll i vår uppsats. 
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Vickery, refererad i Buigues et al (2000), menar att det finns ett ökat intresse för 
förbättrad information om immateriella tillgångar. Det finns två grupper av intressenter 
som önskar ta del av denna information: dels ledning, anställda och andra inom företaget, 
dels investerare, långivare, finansiella analyserare, statistiker, regeringens beslutsfattare 
samt andra utanför företaget. (Buigues et al, 2000) Enligt Erikson (1998) är intern 
kommunikation mycket viktig, eftersom medarbetarna måste ha kunskap om vad 
företaget står för, vart det är på väg och sin egen del i totalresultatet. 
 
Enligt Fiske (1982) är kommunikation en process genom vilken någon påverkar någon 
annans beteende eller sinnesstämning Avsändarens avsikt kan vara angiven eller inte, 
medveten eller omedveten. Fiske menar att meddelandet är vad sändaren lägger i det, 
oavsett hur denne gör det, vilket i vårt fall kan innebära att hur någon påverkas av 
meddelandet kan bero på vad sändaren avser att påverka. Sveriges Informationsförening 
menar att samlingsbegreppet information även inkluderar begreppet kommunikation och 
andra begrepp som förekommer i samband med överföring av kunskap samt 
attitydpåverkan, internt såväl som externt (Hugerth, 1994). Enligt Jonsson, refererad i 
Hugerth (1994), är information ett av företagens viktigaste konkurrensmedel och därför 
livsviktig för varje företag, eftersom informationens uppgift är att göra företag och deras 
budskap kända bland företagens intressenter.  
 
Bern (2002) menar att teknologi såsom informationsteknologi och telekommunikation 
tillhandahåller instrument som är ytterst viktiga då de underlättar den snabba 
utvecklingen. Företag investerar stora summor i anseende, kännedom och varumärken 
enligt Bern (2002), som genom medierna kommuniceras till allmänheten. Detta görs till 
stor del för att företaget vill skapa en image och avsikten är att företagets budskap ska ge 
kunder och andra intressenter positiva associationer till företaget och dess produkter och 
tjänster.  

3.3 Interna och externa kanaler för synliggörande 

Vår studie utgår från synliggörande och eftersom flera olika kanaler kan användas vid 
synliggörande anser vi att teorier rörande detta är väsentliga.  

3.3.1 Interna kanaler för synliggörande  

Enligt Erikson (1998) kan i huvudsak två kanaler användas vid det interna synlig-
görandet. En kanal är den metod som används för att överföra ett budskap mellan en 
avsändare och en mottagare och en intern kanal kan vara muntlig eller skriftlig. En 
variant av skriftliga kanaler är elektroniska kanaler. Med skriftliga kanaler avser Erikson 
(1998) företagspresentationer, trycksaker, personaltidningar, OH-material, utställningar, 
faktabroschyrer, väggtidningar, nyhetsbrev, protokoll, PM och rapporter. De elektroniska 
kanalerna innefattar enligt författaren bland annat e-post, intranät, databaser, telefax och 
andra elektroniska meddelandesystem. Exempel på muntliga kanaler är enligt Erikson 
planerade eller informella möten, konferenser, utbildningar, seminarier och andra former 
av muntliga kontakter. Dessa tar enligt författaren i de flesta organisationer mycket tid, 
men är många gånger grunden till utveckling på arbetsplatserna. En stor fördel med 
muntliga kanaler är att de ger möjlighet till ömsesidigt tankeutbyte samt att de innebär en 



Teori - Påverkan genom synliggörande av intellektuellt kapital 

 10

chans för alla att ställa frågor och få dessa besvarade, saker och ting förtydligade och sin 
åsikt framförd. (Erikson, 1998) 

3.3.2 Externa kanaler för synliggörande 

Genom bland annat ekonomisk kommunikation, marknadskommunikation och 
massmedierelationer kan ett företag kommunicera sitt budskap till sina externa 
intressenter (Erikson, 1998). Ekonomisk kommunikation syftar enligt Erikson (1998) på 
företagets löpande kontakter med alla dess finansiella intressenter och innefattar en 
extern dialog rörande företagets ekonomiska utveckling. Informationen om företagets 
ekonomi vänder sig enligt författaren främst till de nyckelgrupper som exempelvis är 
delägare i företaget, påverkar värderingen av verksamheten, kan bistå företaget med lån 
med mera. Författaren påpekar dock att även kundernas och andra intressenters bild av 
företaget påverkas av företagets ekonomiska utveckling. Många företag ser enligt Erikson 
ekonomisk kommunikation som ett viktigt instrument att använda för att bland annat 
bygga upp relationer, skapa förtroende och underlätta vid affärsrelationer. Den 
ekonomiska kommunikationen måste enligt författaren ses ur ett bredare perspektiv och 
med detta menar han att olika affärshändelser kan leda till kortsiktig påverkan på 
företagets resultat, men att dessa även kan påverka förtroendet för exempelvis företagets 
samhällsansvar och etik. I takt med att kunskap och varumärken blir företagets viktigaste 
tillgångar får dessa värden allt större betydelse, enligt Erikson, vilket innebär att 
företagen bör vara noga med vad de kommunicerar till sina externa intressenter. Exempel 
på kanaler för ekonomisk kommunikation är delårsrapporter, årsredovisning och bolags-
stämma.  
 
Marknadskommunikation har enligt Erikson (1998) blivit allt viktigare i och med att allt 
fler företag tillhandahåller tjänster och service som är svåra att i förväg bedöma och 
anseendet och varumärket därmed blir allt mer betydelsefullt. För vissa företag är den 
största kommunikativa utmaningen att bygga upp välkända varumärken. Marknads-
kommunikation kan ske genom kanaler såsom kundtidningar, annonser, presentations-
material och Internet. Erikson menar att massmedierelationer syftar till att stödja 
företagets affärsverksamhet och marknadsföring. Massmedia har en nyckelroll eftersom 
bilden av företaget som cirkulerar i massmedia påverkar samtliga intressenters 
uppfattning om företaget. (Erikson, 1998)  

3.4 Påverkan på interna och externa intressenters syn på företaget 

En avgörande aspekt i vår studie är hur företag genom synliggörandet av det 
intellektuella kapitalet avser att påverka sina interna och externa intressenters syn, 
varför det faller sig naturligt att inkludera sådana teorier.  

3.4.1 Påverkan på interna intressenters syn på företaget 

Stewart (1999) menar att det intellektuella kapitalet kan värderas genom att man studerar 
huruvida personalen trivs, eftersom det finns ett positivt samband mellan god stämning 
och ekonomiskt resultat. Vidare anser författaren att företaget kan mäta humankapitalet 
genom att undersöka bland annat vilka av personalens kompetenser kunderna värderar 
högst och vilka kompetenser personalen värderar. Enligt Sveiby (1995) kan företag 
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synliggöra utbildningsnivån i företaget både internt och externt, för att möjliggöra en 
bedömning av kvaliteten på medarbetarnas kompetensnivå, företagets förmåga till fortsatt 
framgång samt jämförelse mellan företag i samma bransch. Sveiby ger exempel på att 
utbildningskostnader i procent av omsättningen samt antal utbildningsdagar per anställd 
kan synliggöras.  
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) kallade Frederick Hertzberg de förhållanden som 
bidrar till arbetstillfredsställelse för ”motivationsfaktorer”, på grund av att de motiverar 
de anställda till bättre prestationer. De faktorer som är knutna till omgivningen och 
uppfattas som viktiga för att förebygga vantrivsel kallar Hertzberg ”hygienfaktorer” 
(Jacobsen och Thorsvik, 1998). Motivations- och hygienfaktorerna utgör byggstenarna i 
Hertzbergs tvåfaktorteori. Enligt Bolman och Deal (1997) är exempel på ”motivations-
faktorer” att man får erkännande, blir bekräftad, får ta eget ansvar och lära sig någonting 
nytt. Hertzberg ansåg att hygienfaktorerna, såsom arbetsmiljö, arbetsförhållanden och 
arbetsvillkor, måste tillgodoses först, innan motivationsfaktorerna kan utvecklas och leda 
till högre arbetstillfredsställelse hos individen (Jacobsen och Thorsvik, 1998).  

3.4.2 Påverkan på externa intressenters syn på företaget 

Enligt Bergstrand et al (1993) är en anledning till att de mjuka värdena borde synliggöras 
att årsredovisningen är en så viktig kunskapskälla för externa intressenter. Vickery, 
refererad i Buigues et al (2000), anser att företag måste synliggöra sitt intellektuella 
kapital externt, eftersom investerarna är intresserade av att få en bättre bild av företagets 
immateriella tillgångar. Genom att få tillförlitligare information kring det intellektuella 
kapitalet och de immateriella tillgångarna kan osäkerheten minska hos investerarna 
(Buigues et al, 2000). 
 
Den kommunikation som riktas till företagets externa intressenter avser enligt Erikson 
(1998) alla åtgärder som syftar till att utveckla relationer med omvärlden. Företag borde, 
enligt författaren, arbeta aktivt med att tillföra fakta, påverka attityder samt öka 
förtroendet för företaget och dess produkter/tjänster vilket uppnås genom den externa 
kommunikationen. Företag vill kommunicera en önskvärd och fördelaktig bild av 
företaget, ge kunder kunskap om och möjlighet till positiv värdering av företaget samt 
öka företagets värde vilket kan uppnås när företaget blir mer känt. (Erikson, 1998) 
Lasswell, som refereras i Fiske (1982), har en modell för masskommunikation som går ut 
på att studera ”Vem som säger vad genom vilken kanal till vem med vilken effekt”. 
Effekten syftar till en förändring på mottagarens sida, som kan framkallas genom 
meddelandet. Andra anledningar till att företag arbetar med extern kommunikation är att 
de vill förbättra sina konkurrensmöjligheter eller att olika intressenter ställer krav på 
detta. Viss information rörande humankapitalet är lagstadgad. Enligt Årsredovisnings-
lagen (FAR, 2004) 5 kap 18 § ska företag lämna information kring medelantalet anställda 
under räkenskapsåret och även fördelningen mellan män och kvinnor. I ÅRL 5 kap 18a § 
framgår att uppgift ska lämnas om de anställdas sjukfrånvaro under räkenskapsåret.  
Enligt ÅRL 5 kap 19 § ska företaget lämna uppgifter om räkenskapsårets personal-
kostnader. Det finns även andra möjligheter att redovisa det intellektuella kapitalet, 
såsom genom tilläggsinformation, men än så länge är detta inte lagstadgat utan frivilligt 
(Artsberg, 2003).  
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De anställdas attityd till arbetsplatsen, kunderna och cheferna kan enligt Sveiby (1995) 
mätas och värderas. Om de anställda har en positiv attityd bidrar detta till att stärka 
företagets image bland kunderna. På samma sätt bidrar medarbetarnas negativa attityd till 
att även kunderna blir negativt inställda till företaget. Nöjd-kund-index innefattar att mäta 
kundernas grad av tillfredsställelse i syfte att i ett tidigt skede fånga upp om resultatet 
håller på förbättras eller försämras. Författaren anser att det viktigaste är att kund-
undersökningarna genomförs regelbundet, på liknande sätt och med samma definitioner 
så jämförelser och trenduppskattningar kan göras. Någonting annat företag kan 
synliggöra är kundkategorier, vilket bland annat kan inkludera andelen stora kunder, de 
fem största kundernas andel av faktureringen samt lönsamhet per kund. (Sveiby, 1995) 

3.5 Ouchis modell 

Ouchis modell handlar om hur organisationer kan styra sina medarbetare efter deras 
beteenden eller output. Vi har valt att omarbeta modellen till att istället för styrning 
behandla synliggörande. Först presenteras Ouchis ursprungliga modell och därefter den 
omarbetade.  
 
Ouchis (1979) modell, som refereras i Macintosh (1985), handlar om organisations-
styrning (se figur 3.1). Ouchi ansåg att finansiella styrsystem bara är en liten del av de 
varierande styrningsmekanismerna organisationer använder och menade att systemen 
används för att kontrollera, utvärdera och belöna individer så att de arbetar efter 
företagens uppsatta mål och inte sina egna. Enligt Ouchi finns två typer av styrning; 
beteendestyrning och outputstyrning. Beteendestyrning innebär att man observerar 
individernas handlingar för att sedan styra utifrån deras beteenden. Vid outputstyrning 
väljer man att övervaka individernas output och styr utifrån detta. Möjligheten att mäta 
processen (beteenden) och/eller output påverkar styrning.   
 

 
 
I den första rutan, ”Beteende- och/eller output mätning”, är kunskapen om medarbetarnas 
beteenden (processen) fullständig och möjligheten att mäta individernas output är hög. 
Här är både beteende- och outputstyrning möjlig. I ruta två, ”Outputmätning”, kan man 
inte mäta processen utan endast outputen, varför outputstyrning är den enda givande 

Möjlighet att 
mäta output 

Fullständig Ofullständig 

Hög 

Låg 

  

  

Figur 3.1. Ouchis (1979) modell 
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styrmetoden. I den tredje rutan, ”Beteendemätning”, kan man mäta processen men inte 
outputen. Här är därför endast beteendestyrning användbar. I den fjärde rutan, "Rituell 
och ceremoniell klanstyrning”, är varken beteendestyrning eller outputstyrning givande. 
Här måste organisationen söka andra styrmekanismer, vilka oftast är ofullständiga, 
indirekta och otillfredsställande.   

3.5.1 Analysmodell utifrån Ouchis modell 

Vi har utgått från Ouchis (1979) modell, men valt att omarbeta den genom att behålla 
grundstrukturen men ändra vissa begrepp (Se figur 3.2). ”Kunskap om transformations-
processer” har vi omvandlat till ”Synliggörande av beteenden”, eftersom uppsatsens syfte 
är att identifiera företagens avsikt med synliggörande av det intellektuella kapitalet. 
Ouchis ”Möjlighet att mäta output” har vi valt att ändra till ”Synliggörande av output”. 
Output är relativt enkelt att fastställa eller kvantifiera, medan det som kan vara svårt att 
mäta eller fastställa kan förväntas synliggöras genom ett synliggörande av beteenden.  
Man kan med andra ord säga att output oftast är av en mer mätbar natur, medan 
beteenden i allmänhet får beskrivas i kvalitativa termer eftersom det är svårt att mäta.   
 
Synliggörandet av både beteenden och output kan vara antingen explicit, det vill säga 
direkt, eller implicit, som är indirekt. Ett explicit synliggörande innebär att någonting är 
tydligt uttryckt, medan ett implicit synliggörande syftar till någonting som inte syns men 
ändå finns där outtalat. Med beteende avser vi det som går att kvantifiera, utan mer är en 
beskrivning av en handling eller ett beteende, exempelvis kan man genom under-
sökningar av olika slag mäta människors åsikter och beteenden. Output är resultatet som 
synliggörs, till exempel antal kunder.  
 

  
 
I den första rutan, vilken vi döpt om till ”Beteende- och outputmätning”, synliggörs både 
beteenden och output explicit, det vill säga direkt. Här kan både beteenden och output 
mätas. I den andra rutan, ”Outputmätning”, mäts och synliggörs endast output explicit. I 
ruta tre, som vi kallar ”Beteendemätning”, synliggörs beteendet explicit, men outputen 
synliggörs inte direkt. I den fjärde rutan, som vi har valt att benämna "Indirekt synlig-
görande” på grund av att varken beteenden och outputen synliggörs explicit.  
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Figur 3.2. Ouchis (1979) modell (omarbetad)
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4. Empiri 

Nedan presenteras resultatet från den empiriska undersökningen av de fyra intervjuade 
företagen samt resultatet av textanalysen av företagens årsredovisningar och hemsidor. 
En sammanfattning av empirin återfinns i bilaga D.  

4.1 Föreningssparbanken 

För information rörande respondenten och företaget, se bilaga B. 

4.1.1 Humankapital 

Enligt Wallgren började Föreningssparbanken tidigt synliggöra sina osynliga tillgångar 
och företaget har sedan 1993 årligen utfört kund- och humankapitalundersökningar. I 
humankapitalmätningarna studeras hur medarbetarna i nuläget ser på sin situation och 
medarbetarna värderar och skattar själva sin kompetens, vilket leder till att 
humankapitalmätningarna helt bygger på självskattning. Undersökningen syftar till att 
besvara hur nöjda medarbetarna är med att arbeta i Föreningssparbanken samt hur de ser 
på sin egen förmåga att skapa värde för kunderna. Utifrån medarbetarnas svar på frågorna 
skapas index såsom Nöjd Medarbetar Index, Värdeskapande förmåga och Välbefinnande. 
Dessa index synliggör Föreningssparbanken sedan i årsredovisningen. Andra kanaler som 
används vid synliggörande av humankapitalet är Föreningssparbankens styrkort som följs 
upp varje månad, koncernrapporter och reflektioner som läggs ut på intranätet samt 
reflektioner i personaltidningen kring humankapitalmätningen.  
 
Föreningssparbanken har fyra intressenter - aktieägare, samhället, medarbetare och 
kunder – och det är till dessa banken främst riktar informationen om sitt humankapital. 
Föreningssparbanken bidrar sina intressenter med information om humankapitalet, 
eftersom det är en viktig del i att skapa ett gott renommé för företaget. Det handlar enligt 
respondenten om att stärka varumärket så alla de fyra intressenterna ser positivt på 
banken. På bolagsstämman talar VD:n mycket om medarbetarna, deras kompetens och 
vikten av vad medarbetarna kan tillföra och detta menar Wallgren är en viktig del i att 
marknadsföra företaget. På Föreningssparbanken anser man att det är vitalt att synliggöra 
humankapitalet, eftersom det är en betydelsefull del i hållbarhetstankar. Wallgren tror att 
det är viktigt att synliggöra företagets mjuka värden internt, eftersom det har den 
betydelsen att medarbetarna känner en trygghet i att veta att företaget arbetar med frågor 
som rör dem. Respondenten menar dessutom att det innebär en risk för framtiden om 
företaget inte har kompetent personal och att det är angeläget att följa upp hur 
medarbetarna mår, eftersom det inte går att göra bra affärer om medarbetarna inte mår 
bra.  
 
Föreningssparbanken har ett intranät där man ibland berättar om nya medarbetare och 
medarbetares goda insatser. Medarbetarnas goda insatser tas även upp vid interna möten 
samt när VD:n åker runt och träffar kontorschefer och lokalbankschefer, där dessa får 
berätta om bra saker de gjort på respektive bank. Enligt Wallgren är det alltid lite av en 
kamp mellan det som är finansiellt och det som är icke-finansiellt. I samhället i stort 
kvartalsrapporterna som är det viktigaste, menar respondenten, men framhåller att det är 
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viktigt att ha en balans mellan det finansiella och icke-finansiella och att arbeta 
långsiktigt med frågorna gällande de mjuka värdena. Hon tycker det ligger rätt i tiden att 
arbeta med värderingsfrågor och menar att det självfallet också i framtiden kommer att 
vara oerhört viktigt att följa de icke-finansiella tillgångarna, inte minst då det kan vara 
strategiskt avgörande för ett kunskapsföretag att följa medarbetarundersökningarna och 
kompetensfrågorna. Wallgren anser att det finns en stark koppling mellan kundkapital, 
humankapital och lönsamhet och detta samband brukar man kalla ”Framgångscirkeln”. 

4.1.2 Kundkapital 

Wallgren anser att företagets kundbas är en otroligt viktig tillgång och precis som med 
humankapitalet mäter man på Föreningssparbanken vad kunderna tycker om företaget. 
Olika regelbundna kundmätningar görs och utifrån kundernas svar utformas sedan index, 
vilket leder till att banken har en grundbas att gå tillbaka till och följa över tiden för att 
kunna ta reda på hur kunderna ser och har sett på Föreningssparbanken tidigare år. 
Wallgren förklarar att mätningarna utförs i syfte att bygga en grund för kontinuerlig 
vidareutveckling, för att se var banken befinner sig, hur den förflyttar sig samt var den 
står jämfört med andra banker. Banken har både företags- och privatkunder och Wallgren 
menar att man studerar dem ur olika aspekter, för att på så djup nivå som möjligt komma 
åt hur kunderna ser på Föreningssparbanken och vilket värde banken har för kunderna. 
Respondenten menar att Föreningssparbanken till stor del kan hitta grunden till bankens 
kompetensförsörjning i sitt kundkapital, då hon anser att kundmätningarna är Förenings-
sparbankens främsta informationskälla till att bli ännu mer kundorienterade, kunna 
utveckla sina kundrelationer samt skapa ett ännu högre attraktionsvärde för kunden. 
Wallgren menar att det är oerhört viktigt att ta reda på vad kunderna tycker om företaget, 
för att banken ska kunna veta vad man behöver bli bättre på och vilken kompetens som 
behövs. Indexen kring kundkapitalet synliggör Föreningssparbanken i sin årsredovisning 
och det är här återkopplingen till kunden sker.  

4.1.3 Strukturkapital 

Wallgren menar att strukturkapitalet är intressant eftersom det kan finnas så många olika 
definitioner av vad det innebär. Mycket av Föreningssparbankens arbete är uppbyggt 
kring företagets internetbank och telefonbank. Föreningssparbanken jobbar dessutom 
mycket med olika yrkesroller och man bygger strukturkapital där man beskriver vad 
arbetsuppdragen går ut på och vilken kompetens som krävs för dessa. Respondenten 
menar att om en viss rådgivare slutar måste banken ersätta denna persons kunskap och 
inte bara personen i sig, för att kunna möta rådgivarens kunder med rätt kompetens. 
Wallgren menar att ju mer av arbetets innebörd och rutiner som finns definierade, det vill 
säga strukturen för hur man jobbar med en fråga, desto mer svar finns och desto lättare 
blir det för andra att arbeta vidare med frågan även om personen som tidigare gjort det 
slutar. Wallgren anser att ett sätt att bygga strukturkapital är att genomföra 
humankapitalmätningar, vilket respondenten menar är ett sätt att få ner humankapitalet på 
papper och göra det mer mätbart. Respondenten är av åsikten att strukturkapital innebär 
att banken har givna rutiner och en grundstruktur för hur de anställda kan värdera och 
mäta medarbetarnas kapital samt ett sätt att redovisa det, vilket möjliggör för de anställda 
att gå tillbaka i tiden för att se hur humankapitalet har utvecklats genom åren. Wallgren 
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menar vidare att det är viktigt att mäta humankapitalet och att humankapitalet stärker 
strukturkapitalet.  
 
Föreningssparbanken gör mätningar av hur varumärket står sig i konkurrens med andra 
varumärken, hur känt varumärket är samt vad det associeras till. Wallgren berättar att 
banken har avancerat från en trettonde till en femte plats som Sveriges attraktivaste 
arbetsgivare och tycker att det är mycket trevligt att få en kvittens på att ungdomar ser på 
företaget med väldigt positiva ögon och till och med vill arbeta där. Detta tyder enligt 
Wallgren på att banken har lyckats signalera att man arbetar med de mjuka värdena och 
respondenten tror att det är en väldigt viktig del i ett sådant sammanhang att man 
signalerar de mjuka värdena utåt. Imagemässigt tror Wallgren att det är av stor vikt att 
företag visar att man arbetar med dessa frågor, att de värderas och belyses. Wallgren 
anser att varumärket är en enorm tillgång för Föreningssparbanken och att det 
förmodligen har skapats genom ett bra human- och kundkapital. Medarbetarna och 
kunderna är bankens största tillgångar, vilka enligt respondenten genererar värde i varu-
märket. Varumärket bli därmed känt och skapar associationer som gör att kunderna 
uppskattar företaget, vilket enligt Wallgren leder till att begreppen hör ihop. 

4.1.4 Intellektuellt kapital i Årsredovisningen 

I Föreningssparbankens årsredovisning beskrivs att medarbetarnas kunskap kring 
kundernas behov är bankens främsta framgångsfaktor och här står dessutom att 
medarbetarnas kompetens är företagets viktigaste konkurrensfaktor. Här finns även 
beskrivet att företaget under 2004 utsågs till Årets Kompetensföretag och här kan man 
dessutom läsa att även de som arbetar inom företaget uppfattar banken som ett attraktiv 
arbetsgivare. Övrigt som redovisas kring medarbetarna är sjukfrånvaro, långtids-
sjukskrivning, kompetensutveckling samt personalomsättning. I årsredovisningen finns 
diagram över ålders- och könsfördelning i koncernen, personalkostnader, antal heltids-
tjänster, den totala utbildningsinvesteringen samt utbildningskostnaden per medarbetare. 
Här kan man dessutom läsa att nöjda kunder är en av Föreningssparbankens viktigaste 
prioriteringar och det finns flera uppgifter om kundnöjdhet, både bland privatkunder och 
företagskunder i olika länder, exempelvis i form av ett diagram. Ett annat diagram visar 
förändringen i antal kundmöten från föregående år. (Övrigt, se bilaga C) 

4.1.5 Intellektuellt kapital på hemsidan 

På hemsidan har Föreningssparbanken valt att synliggöra hur stor del av utlåningen olika 
kunder, såsom privatpersoner och fastighetsförvaltning, står för. Dessutom finns här 
information om antal kunder inom respektive tjänsteområde, exempelvis giro och 
bankkort, antal produkter per kund samt produkter per företagskund. Här finns även 
information rörande företagets kundbas, som beskriver att företagets kundgrupper är 
privatpersoner, den offentliga sektorn, små/medelstora företag samt organisationer. På 
bankens hemsida står det beskrivet att Föreningssparbankens varumärke idag är ett av 
Sveriges starkaste varumärken och att det har blivit detta genom ett medvetet och 
uthålligt arbete från företagets sida. (Övrigt, se bilaga C) 
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4.2 Exait 

För information om respondenten och företaget, se bilaga B. 

4.2.1 Humankapital 

Ericson anser att medarbetarna är företagets viktigaste resurs och att de är fantastiskt 
viktiga för företaget. Respondenten menar att företaget är ett sant kunskapsföretag och 
eftersom kunskapsföretag består av människor och deras välbefinnande tycker han att 
motivation är helt avgörande för verksamhetens utveckling och resultat. Därför anser 
Ericson att medarbetarna är någonting företaget måste ägna energi och kraft till, 
exempelvis har företaget, som första företag, en barnfödarpolicy. Ericson menar att 
policyn är ett uttryck för trygghet, att medarbetarna trivs samt känner att de har jobbet 
kvar trots att de skaffar barn och att policyn dessutom innebär att företaget vill signalera 
till omvärlden att det är något positivt att få barn.  
 
Exait försöker synliggöra sina medarbetare genom sin kundtidning Exaitment, där man 
exempelvis skriver om nya medarbetare samt har artiklar om exempelvis en säljare gjort 
en bra affär. Företaget har enligt respondenten många interna sätt att lyfta fram de 
personer som utgör ”goda exempel”, såsom genom inlägg på intranätet eller vid 
personalmöten. Ericson menar att det är viktigt att medarbetarna får synas i sina 
framgångar i företaget när de gör någonting bra, eftersom det är dessa som i realiteten gör 
arbetet. Ericson anser att det är grundläggande i mänskligheten att vilja bli sedd, få beröm 
och skina och att människor tänker att om de gör som andra som har lyckats så blir de 
sedda och att detta därmed påverkar deras attityder och beteenden. Ericson menar att 
företaget riktar sina goda exempel som ett signalsystem till medarbetarna för att visa vad 
som är en bra attityd och vad som är bra gjort och berättar att företaget konsekvent har 
lagt fram de goda exemplen, försökt synliggöra medarbetarna samt motivera dessa. Enligt 
Ericson utbildas personalen, men förklarar att kompetensutveckling inte är någonting 
företaget synliggör externt. Företaget gjorde en medarbetarundersökning för två år sedan 
i form av enkäter i syfte att följa upp vad medarbetarna tycker om företaget och sin 
situation. Därefter har uppföljningar gjorts av resultatet och respondenten tror att de snart 
ska göra en till.  

4.2.2 Kundkapital 

Ericson ser Exait som ett relationsföretag och menar att kunderna är enormt viktiga, 
eftersom det är kunderna som betalar medarbetarnas löner. På företaget försöker man 
arbeta långsiktigt i allt man gör och sätta kunden i centrum. Ericson menar att det är 
viktigt att vårda sina kundrelationer väl. På Exait satsar man hellre pengar på att 
arrangera olika events med kunderna, såsom seminarier och idrottsevents, än att lägga 
pengarna på annonser, eftersom Ericson menar att det är ett bättre sätt att bygga relationer 
med kunder. När det gäller marknadsföring, marknadskommunikation och övrig 
kommunikation med omvärlden, ser respondenten företagets medarbetare som den 
viktigaste kanalen eftersom de är företaget. Ericson menar att medarbetarna i relationen 
med kunden visar hur mycket kunden är värd genom att de gör saker tillsammans med 
kunden, uppmärksammar och uppskattar kunden samt visar sin tacksamhet för att 
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företaget får vara kundens leverantör. Respondenten menar att detta ofta sker i det 
personliga mötet, men att företaget även ibland lyfter fram kunden via 
masskommunikation. Exempel på masskommunikativa medel som företaget använder är 
hemsidan och kundtidningen, vilken distribueras i 4000 exemplar. Exait försöker genom 
sin kundtidning lyfta fram olika kunder och viktiga affärer. I början var ett av skälen till 
detta att man ville försöka skapa en så kallad framgångssaga, vilket innebär att man ville 
visa upp företaget som framgångsrikt eftersom ”alla vill vara med en vinnare”, enligt 
respondenten. Exait låter sina kunder vara med och skriva vissa artiklar till kund-
tidningen, för att därigenom lyfta fram kunderna och deras verksamhet. I års-
redovisningen kan företaget i särfall synliggöra sina kunder; exempelvis har man i den 
senaste årsredovisningen valt att berätta om en mycket stor kund som på nytt knutits till 
företaget. Ericson nämner dessutom att företaget har företagspresentationer, där de visar 
både stora och små kunder i syfte att visa att företaget har förtroende från olika håll. 

4.2.3 Strukturkapital 

Ericson tycker att medarbetarna kan ”bolla idéer” med varandra i syfte att göra arbets-
uppgifterna bättre och därmed uppnå en högre konkurrenskraft. Exait dokumenterar 
medarbetarnas kunskaper i sitt datasystem, E-rutin, som innehåller hela företagets interna 
processer. En del av detta system omfattar information om personalen, där information 
kring varje medarbetare finns dokumenterad i ett CV bland annat innehållande 
medarbetarnas ålder, formella utbildning, kunskaper samt vilka uppdrag medarbetarna 
varit involverade i och så vidare. Exaits verksamhet har mycket att göra med en IT-
plattform, det vill säga själva nätverket, medarbetarnas klienter och datorer. 
 
Varumärket är otroligt viktigt anser Ericson och menar att företaget har arbetat väldigt 
mycket med att positionera varumärket på olika sätt och förankra det i näringslivet. 
Respondenten anser att det finns flera sätt att förankra varumärket, till exempel genom att 
medverka i olika nätverk. Det gäller enligt respondenten att få människor att komma ihåg 
företagsnamnet och att kunna koppla det till vad företaget arbetar med och en del i att 
göra detta är att fylla varumärket med information. Ericson menar att företaget har 
lyckats med sin positionering när kunden vet vad Exait erbjuder.  

4.2.4 Intellektuellt kapital i årsredovisningen 

I noter till årsredovisningen finns det uppgifter rörande medelantalet anställda, köns-
fördelning, personalkostnader samt sjukfrånvaro. (Övrigt, se bilaga C) 

4.2.5 Intellektuellt kapital på hemsidan 

På den första sidan av Exaits hemsida beskriver företaget att dess ”viktigaste resurs är 
våra engagerade och kompetenta medarbetare, vars ledstjärna är att alltid sätta kunden 
främst”. På hemsidan finns dessutom länkar till företagets partners och några kunder, 
vilka fungerar som referenser. I en företagsbroschyr man kan hitta på hemsidan finns 
bilder på fyra olika medarbetare, med en liten beskrivning av dessas yrkesmässiga 
specialitéer och fritidsintressen, och här finns dessutom namngivna exempel på större 
företag uppradade. I nummer 2 (2004) av Exaitment beskrivs en kundundersökning som 
gjordes i mars 2004 bland företagets större kunder. (Övrigt, se bilaga C) 
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4.3 Norrmejerier 

För information rörande respondenten och företaget, se bilaga B. 

4.3.1 Humankapital 

Hällgren berättar att Norrmejerier har ett profildokument, där det bland annat står 
beskrivet att ett av företaget målområden är att få nöjda medarbetare som har inflytande 
över sitt eget arbete, känner arbetsglädje, får uppskattning och utvecklas som människa. 
Enligt Hällgren har man på Norrmejerier som målsättning att medarbetarna ska vara i 
centrum och med detta menar respondenten att medarbetarna ska trivas, känna för 
Norrmejerier, känna att de arbetar vid ett bra företag samt känna en trygghet i att arbeta 
där. Detta anser Hällgren uppnås bland annat genom medarbetarsamtal samt intern och 
extern utbildning i syfte att höja företagets kunskapsnivå. Respondenten anser att 
medarbetarna är viktiga för företaget och att det är viktigt att medarbetarna vet att de 
bidrar med någonting. På Norrmejerier försöker man arbeta med att öka samtliga 
medarbetares kompetens, inte bara ledarnas, så att de anställda ska ha olika former av 
utbildningar. Detta nämner man inom företaget exempelvis på vecko- och månadsmöten 
samt på arbetsplatsträffar. Vartannat år gör Norrmejerier en attitydundersökning bland de 
anställda på företaget och undersökningen följs därefter upp i omgångar. 
 
Informationen rörande medarbetarna synliggörs i årsredovisningen och riktas till 
medarbetarna, ägarna, det vill säga bönderna, och andra läsare av årsredovisningar, 
såsom kunder. Norrmejerier har en personaltidning som kallas Ko-llegan och denna finns 
både som papperskopia och publicerad på intranätet. I Ko-llegan skriver man ibland om 
nya medarbetare och om det är någonting bra som har hänt. Norrmejerier strävar efter att 
vara ett attraktivt företag både utåt och inåt och Hällgren hoppas att människor ser på 
Norrmejerier som ett bra företag där de anställda trivs. Respondenten tror att företaget har 
ett gott renommé bland sina intressenter och tycker att det syns att företaget är attraktivt 
exempelvis när olika tjänster utannonseras. För tillfället söker Luleå mejeri en arbets-
ledare och en viktig del i denna persons arbetsuppgifter blir att aktivt stödja medarbetarna 
och svara för medarbetarnas kompetensutveckling. Hällgren är av den uppfattningen att 
om företaget bara skulle köpa in maskiner och inte satsa på personalen eller se till att de 
anställda fick möjlighet till utveckling inom företaget, skulle företaget få en väldigt hög 
personalomsättning.  

4.3.2 Kundkapital 

Hällgren menar att ”utan kunder har företaget ingen framtid” och på Norrmejerier skriver 
man om viktiga kunder och vad man vill uppnå med de olika kunderna i sin personal-
tidning. Hällgren menar att han ser bönderna som företagets leverantörer, trots att de är 
Norrmejeriers ägare, och menar att företaget har en strikt affärsmässigt relation till dessa 
vilket innebär att de kan ställa krav på dem trots att de är ägarna. Hällgren menar 
emellertid att även leverantörerna utgör ett värde för företaget, eftersom företaget inte 
skulle klara sig utan dem. Vid studiebesök på Norrmejerier framförs vilka leverantörer 
företaget har och hur viktiga de är. Leverantörerna är en viktig del i kedjan och 
tillsammans med medarbetarna och kunderna bildar de en helhet, enligt Hällgren. 
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Respondenten menar vidare att det är viktigt att ha en god kontakt med alla led, eftersom 
alla från leverantörer till medarbetare till grossister är viktiga för Norrmejerier.  

4.3.3 Strukturkapital 

Norrmejerier har ett dataprogram som kallas QNova och som används som en form av 
intranät där allt som händer på Norrmejerier finns dokumenterat. I QNova finns bland 
annat en personalhandbok, där det står beskrivet om företagets personalpolicy, 
introduktionsprogram, kompetensutveckling, medarbetarsamtal, förslagsverksamhet, 
friskvård, arbetsmiljö och rehabiliteringar med mera. Norrmejerier har ett utbildningskort 
för varje anställd, där det står beskrivet vilken utbildning, såsom grundutbildning och 
interna utbildningar inom företaget, dessa har. På samtliga avdelningar finns en 
befattningsbeskrivning som beskriver de olika arbetsrollerna. Man individanpassar 
väldigt sällan de olika rollerna på Norrmejerier, utan dessa är mer standardiserade. 
Respondenten menar att alla arbetsuppgifter är mycket väldokumenterade; det finns 
dokumenterat vad man ska göra och varför man ska göra det.  
 
Norrmejerier satsar mycket på sina olika varumärken, eftersom de är otroligt viktiga för 
företaget. Företagets varumärken menar respondenten står för Norrmejeriers värderingar, 
exempelvis att mjölken har nära till mejeriet och att produkten produceras eller förädlas 
lokalt. Hällgren tycker att företaget förmedlar det de vill få ut genom företagets ”sätt att 
vara” samt hur företaget exponerar sig och han exemplifierar detta med att om en kund 
kommer in i en butik ska den veta vad Norrmejerier står för. Företagets värdegrund 
baseras på att företaget står för någonting bra, en bra produkt som är gjord under väldigt 
kontrollerade förhållanden. Alla kan förädla mjölk men Hällgren tror att kunderna väljer 
Norrmejerier för att de har vissa värderingar.  

4.3.4 Intellektuellt kapital i årsredovisningen 

I Norrmejeriers årsredovisning finns beskrivet att individernas viljekraft och innovativa 
kapacitet är företagets viktigaste konkurrensmedel. Annat som beskrivs kring 
medarbetarna är medelantalet medarbetare och i noter till årsredovisningen har företaget 
redovisat antal anställda, könsfördelningen i företaget, sjukfrånvaro samt personal-
kostnader. Här talas även om kompetensutveckling inom företaget och när det gäller 
företagets leverantörer har företaget valt att redovisa antalet leverantörer under året. 
(Övrigt, se bilaga C) 

4.3.5 Intellektuellt kapital på hemsidan 

På Norrmejeriers hemsida finns beskrivningar om företagets leverantörer och 
konsumenter. Leverantörerna beskrivs som en förutsättning för verksamheten och här står 
även beskrivet att företaget ser sina konsumenter som företagets uppdragsgivare. På 
hemsidan finns dessutom information om att regelbundna kundundersökningar utförs. 
Butikernas, servicehandelns och storkökens framgångar beskrivs på hemsida som viktiga 
för Norrmejeriers framgång och här kan man även läsa att företagets framgång också 
avgörs av slutkonsumenterna. En mycket stor del av Norrmejeriers information på 
hemsidan handlar om produkterna och de kända varumärkena. (Övrigt, se bilaga C) 
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4.4 Billerud 

För information om respondenten och företaget, se bilaga B. 

4.4.1 Humankapital 

Ingvarsson menar att de anställda måste kunna utföra flera olika uppgifter och förklarar 
att en anledning till detta är att Billerud vill hålla kompetensen på en hög nivå, vilket 
respondenten tror kan vara ett sätt för företaget att visa att man är mån om och tar tillvara 
på medarbetarnas kompetens. Att försöka utveckla de anställda till att kunna utföra fler 
uppgifter ser respondenten som en del av det interna arbetet. Ingvarsson menar att 
medarbetarna synliggörs i Billeruds årsredovisning och att informationen i 
årsredovisningen främst riktas till analytiker, de på finansmarknaden, de som köper aktier 
samt andra som är intresserade av företaget. Medarbetarna är någonting Billerud inte 
klarar sig utan och respondenten menar att det därför är viktigt att företaget på olika sätt 
beskriver hur man hanterar dessa. Ingvarsson upplever att det är viktigt att beskriva hur 
man hanterar personalen eftersom han tror att om de får uppmärksamhet och en klapp på 
axeln så mår de bättre som individer och gör därmed ett bättre arbete. Billerud gör 
medarbetarundersökningar bestående av ett antal frågor för att få reda på hur de anställda 
reagerar på vad som händer i företaget. Medarbetarundersökningen genomförs vartannat 
till vart tredje år och anledningen till detta är att det som kommer fram vid 
undersökningarna ska bli handlingsplaner, för att företaget ska kunna komma tillrätta 
med eventuella problem, vilket respondenten menar ofta tar tid.  
 
I Billeruds personaltidning försöker företaget beskriva medarbetare som har gjort 
någonting bra eller väldigt speciellt och som kan sägas utgöra ”goda exempel”. Ett 
intranät används, där man på företaget lägger upp artiklar och beskriver olika typer av 
händelser. Exempelvis kan vissa avdelningar som gjort något speciellt, såsom producerat 
extra mycket, följas upp i en artikel på intranätet. Ingvarsson anser att allt från att 
beskriva i ord om någonting bra hänt till att bjuda alla anställda på tårta eller ge dem ett 
klädesplagg fungerar som en form av uppskattning av att medarbetarna gör ett bra jobb. 
Ingvarsson tror att Billerud inte säljer mer produkter för att företaget synliggör sina 
mjuka värden, utan han tror att det görs mer för att stärka medarbetarnas känsla av att 
företaget bryr sig. Dessutom kan respondenten tänka sig att företaget blir mer attraktivt 
för kommande medarbetare om de synliggör medarbetarna. 

4.4.2 Kundkapital 

Ingvarsson är av åsikten att utan kunder har företaget inte råd att betala de anställdas 
löner och anser därför att kunderna är oerhört betydelsefulla för att hålla verksamheten 
igång. Billerud beskriver regelbundet månadens kund på intranätet, bland annat för att 
beskriva hur kunden ser på företaget. Ingvarsson berättar att man också gör kundbesök 
eller får besök av kunder för att öka förståelsen för kundernas frågeställningar och 
eventuella bekymmer med produkterna samt få veta vad kunderna har för krav på 
företaget. Billeruds marknadsavdelning gör vid olika tillfällen kundundersökningar. 
Kundorientering är ett nyckelbegrepp och ett honnörsord för Billerud och företaget 
synliggör sina kunder bland annat i årsredovisningen. Denna information riktar de främst 
till kunderna, eftersom man på Billerud vill tala om för dem hur betydelsefulla de är för 
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företaget och att man anser att det är mycket viktigt att ha goda relationer med kunderna. 
Ingvarsson menar att företaget kan använda informationen om kunderna både vid externa 
och interna aktiviteter, till exempel i presentationsmaterial där företaget kan beskriva 
vilka kunderna är och vad dessa i sin tur producerar. 

4.4.3 Strukturkapital 

På Billerud dokumenterar man vilken befattning varje medarbetare är behörig för. Vad 
medarbetarna har för grundutbildning och kompetens finns dokumenterat redan från 
rekryteringen. Billerudkoncernen har endast funnits i fyra år och därför har man startat så 
kallade kompetensnätverk i syfte att sprida kunskaper inom koncernen. Dessa nätverk går 
ut på att grupper från olika enheter träffas någon gång per år och delar med sig av sina 
erfarenheter i syfte att lära av varandra. Ingvarsson menar vidare att man på Billerud har 
rutiner och sätt att arbeta med de mjuka värdena. Respondenten anser dessutom att 
Billerud är mer känt för sina produkter än sitt varumärke och tror att produkterna 
profilerar sig själva mer än vad företagsnamnet gör.  

4.4.4 Intellektuellt kapital i årsredovisningen 

I årsredovisningen finns diagram över medelantalet anställda, de anställdas ålders- och 
könsfördelning, total sjukfrånvaro samt sjukfrånvaro fördelat på män och kvinnor i 
procent av arbetad tid. Dessutom finns en tabell med information om medelantal 
anställda, antal anställda vid årets slut, personalomsättning, genomsnittsålder, arbets-
skador, total sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro för åren 2001 - 2004. I årsredovisningen 
finns även information rörande företagets personalkostnader här finns dessutom beskrivet 
hur stor procentandel av varje papperssort de fem största kunderna står för, dock utan att 
några namn nämns. (Övrigt, se bilaga C) 

4.4.5 Intellektuellt kapital på hemsidan 

På hemsidan står beskrivet att ”Billeruds kunder är grunden för företagets existens” och 
att man på Billerud är medvetna om att allt som görs påverkar kundernas bedömning av 
företaget. I Billeruds personaltidning på företagets hemsida finns nyheter och viss 
information rörande medarbetarna, såsom nya medarbetare. 



Analys 

 23

5. Analys 

I detta kapitel kopplas teori och empiri samman, på så sätt att vi jämför de teoretiska 
delarna med det empiriska materialet. Mönster i det empiriska materialet kommer att 
sökas och presenteras i skenet av den teoretiska referensramen. 

5.1 Analysmodell 

I analysen kommer vi att analysera teorin och empirin i skenet av varandra genom Ouchis 
(1979) modell (se figur 5.1). Modellen kan användas för att sätta in och analysera 
huruvida informationen rörande det intellektuella kapitalet som de intervjuade företagen 
har valt att synliggöra genom olika kanaler synliggörs explicit eller implicit, det vill säga 
direkt eller indirekt. Genom att sätta in de olika synliggjorda faktorerna i modellen 
hoppas vi kunna identifiera hur företagen försöker påverka sina intressenters syn på 
företaget.  

 

5.2 Humankapital 

Stewart (1999) menar att humankapitalet är företagens viktigaste tillgång och samtliga 
respondenter nämner att de ser medarbetarna som en viktig tillgång. Förenings-
sparbanken hävdar att nöjda medarbetare, som mår bra, är viktigt för att banken ska 
kunna göra bra affärer och menar att det är en risk för framtiden om företaget inte har 
kompetent personal. På Föreningssparbanken anser man dessutom att medarbetarnas 
kompetens är företagets främsta konkurrensfaktor och detsamma gäller Norrmejerier, 
som menar att medarbetarnas viljekraft och innovativa kapacitet är företagets viktigaste 
konkurrensmedel. Norrmejerier har som mål att sätta medarbetarna i centrum, medan 
Billerud anser att medarbetarna är någonting företaget inte klarar sig utan. Exait anser att 
medarbetarnas motivation är viktig och dessutom avgörande för hur det går för företaget. 
På Exait poängterar man att medarbetarna är företagets viktigaste resurs och att 
medarbetarnas bästa prioriteras. 
 
Samtliga respondenter utför medarbetarundersökningar, som enligt Stewart (1999) är ett 
sätt att värdera humankapitalet. Exait, Norrmejerier och Billerud utför attityd-
undersökningar av de anställda med varierande regelbundenhet, medan Förenings-
sparbanken går ett steg längre i detta då de årligen utför humankapitalmätningar och 
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utifrån dessa utformar index. Föreningssparbankens humankapitalmätningar hör hemma i 
rutan ”Beteende- och outputmätning” i Ouchis omarbetade modell (se figur 5.2) då 
banken explicit synliggör hur dessa mätningar går till och beteendet som de anställda har 
därigenom framgår. Även resultatet eller outputen av mätningarna synliggörs explicit i 
form av index och är därmed kvantifierbara. Att företaget utför och synliggör sina 
humankapitalmätningar kan leda till en implicit påverkan på medarbetarna, då dessa kan 
känna en trygghet i och med att företaget arbetar med frågor rörande dem. Externt kan 
synliggörandet av humankapitalmätningarna leda till en indirekt påverkan på företagets 
intressenter, då dessa kan få en positiv bild av företaget och se att man på Förenings-
sparbanken värnar om sina medarbetare. Detta kan bland annat göra företaget mer 
attraktivt inför framtida medarbetare. Flera av de intervjuade företagen menar att de 
bland annat synliggör sina medarbetare för att därigenom visa upp sig och uppfattas som 
ett attraktivt företag som bryr sig om de anställda och genom detta kunna skapa ett gott 
renommé för sig. Vid Föreningssparbankens humankapitalmätningar får medarbetarna 
besvara hur nöjda de är med att arbeta i banken samt hur de ser på den egna förmågan att 
skapa värde för kunden. Medarbetarna får själva värdera och skatta sin kompetens och 
därför bygger dessa mätningar helt på självskattning. Enligt Stewart (1999) kan företag 
värdera sitt humankapital bland annat genom att studera huruvida personalen trivs samt 
vilka kompetenser personalen besitter och själva värderar. Föreningssparbanken 
synliggör sina humankapitalindex dels internt genom sin personaltidning, företagets 
styrkort och intranätet och dels externt i årsredovisningen samt på hemsidan. Enligt 
Erikson (1998) avser den externa informationen alla åtgärder som syftar till att utveckla 
företagets relationer med omvärlden, kommunicera en önskvärd och fördelaktig bild av 
företaget samt öka förtroendet för företaget.  
 
De övriga tre företagens attitydundersökningar är främst inriktade på att ta reda på hur de 
anställda ser på sin situation i företaget. Dessa undersökningar följs upp i samtliga företag 
och i Billerud gör man dessutom en särskild handlingsplan utifrån undersökningens 
resultat. Undersökningarna hör hemma i rutan ”Beteendemätning” i Ouchis omarbetade 
modell, eftersom de främst är inriktade på att ta fram medarbetarnas attityder och åsikter 
om företeelser på arbetet och beteenden därmed synliggörs explicit. Det går dock inte att 
mäta attitydundersökningarna i form av output, eftersom inga index uppförs utifrån dem. 
Attitydundersökningarna kan leda till en implicit påverkan på interna intressenters syn på 
företaget, då medarbetarna genom dessa känner att de blir sedda, att deras åsikter tas på 
allvar och att åsikterna sedan följs upp. Om medarbetarna har en positiv attityd blir 
kunderna positivt inställda till företaget och vice versa (Sveiby, 1995). Undersökningarna 
synliggörs främst internt i dessa företag genom utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar och 
handlingsplaner och Erikson (1998) anser att medarbetarna måste ha kunskap om vad 
företaget står för, vart det är på väg och sin egen del i totalresultatet och hävdar att intern 
kommunikation därför är mycket viktig.  
 
Samtliga intervjuade företag synliggör sina medarbetares insatser på olika sätt och lyfter 
därigenom fram vad de kallar ”goda exempel” i syfte att få andra att försöka efterlikna de 
goda exemplen. Medarbetarinsatserna passar bäst i rutan ”Beteendemätning” i Ouchis 
omarbetade modell, eftersom insatserna synliggörs explicit i form av vad de gör, deras 
beteenden, och inte utifrån vad resultatet blir. Möjligheten att kvantifiera informationen 
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rörande medarbetarnas insatser är liten. Synliggörandet av medarbetarnas insatser kan 
leda till en implicit påverkan på medarbetarnas syn på företaget. Företagen synliggör sina 
medarbetares insatser eftersom man anser att det är viktigt för medarbetarna att få bli 
sedda och få uppskattning för sina framgångar, vilket stämmer överens med Hertzbergs 
tvåfaktorteori (Jacobsen och Thorsvik, 1998) som säger att medarbetarnas motivation 
ökar om medarbetarna får erkännande och blir bekräftade. På Exait menar man att 
medarbetarnas motivation är helt avgörande för företagets resultat och utveckling. Man 
anser på Billerud att det är viktigt att medarbetarna får uppskattning, eftersom de då mår 
bättre som individer och gör ett bättre arbete och man vill stärka medarbetarna och ge 
dem en känsla av att företaget bryr sig. På Norrmejerier har man som mål att sätta 
medarbetarna i centrum, eftersom man vill att de ska trivas och känna att de arbetar för 
ett bra företag. Många av företagen nämner att de synliggör sina medarbetare eftersom 
det skapar en trygghet hos personalen. Norrmejerier och Billerud har valt att främst 
synliggöra medarbetarinsatserna internt genom personaltidningen och intranätet, men 
eftersom Billeruds personaltidning dessutom läggs ut på Internet finns den tillgänglig 
även för kunderna. Föreningssparbanken lyfter också fram medarbetarnas insatser internt, 
genom intranätet och personalmöten, samt externt genom bolagsstämman. Exait har valt 
en lite annan strategi för detta och synliggör istället medarbetarnas insatser främst externt 
genom företagets kundtidning, hemsida, företagsbroschyr och i det personliga mötet med 
kunden. Kunder och övriga intressenter kan genom detta få en önskvärd och fördelaktig 
bild av företaget, vilket stöds av Erikson (1998). På Exait ser man medarbetaren som den 
främsta kanalen när det gäller företagets kommunikation med omvärlden och här lyfter 
man även fram medarbetarnas insatser vid interna personalmöten. Anledningen till att 
Exait på olika sätt försöker lyfta fram de goda exemplen är att det fungerar som ett 
signalsystem för att visa de andra medarbetarna vad man på företaget ser som bra 
attityder och bra insatser och genom detta försöker man påverka medarbetarnas attityder 
och beteenden. Jonsson, refererad i Hugerth (1994), menar att information är företagens 
viktigaste konkurrensmedel och ska göra företagen och deras budskap kända för interna 
såväl som externa intressenter, eftersom det är av största betydelse för dem. Ett budskap 
kan exempelvis vara att medarbetarna är viktiga för företaget och ett annat kan vara det 
handlande man vill att medarbetarna ska eftersträva.  
   
De intervjuade företagen presenterar alla på olika sätt nya medarbetare som börjat arbeta 
i företagen. Exait och Billerud synliggör nya medarbetare både internt och externt, genom 
sin kund- respektive personaltidning vilka även läggs ut på Internet. Norrmejerier och 
Föreningssparbanken å andra sidan visar enbart upp sina nya medarbetare internt; Norr-
mejerier genom den interna personaltidningen som även publiceras på intranätet och 
Föreningssparbanken på företagets intranät. Nya medarbetare hör hemma i rutan 
”outputmätning” i Ouchis omarbetade modell, eftersom den explicit synliggjorda 
informationen i form av en kort beskrivning av de nya medarbetarna är en form av out-
put, då man exempelvis kan mäta antalet nya medarbetare. Synliggörandet av 
medarbetarna kan leda till en implicit påverkan på framförallt interna intressenters syn på 
företaget. Att företag synliggör sina nya medarbetare har stor betydelse för den enskilda 
synliggjorda individen, eftersom denna därigenom får känna sig sedd. Detta är något flera 
av företagen nämner som viktigt och Hertzberg (Jacobsen och Thorsvik, 1998) menar är 
avgörande för motivation och arbetstillfredsställelse.  
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Stewart (1999) anser att företag måste försöka utveckla sitt humankapital, genom att 
stimulera personalen och engagera dem i aktiviteter som leder till nytänkande och 
nyskapande. Kompetensutveckling passar in i rutan ”Beteendemätning” i Ouchis 
omarbetade modell, eftersom företagen genom det explicita synliggörandet av 
medarbetarnas kompetens synliggör deras beteenden. Då informationen i löpande text är 
svårmätt i kvantitativa termer, används en kvalitativ beskrivning för att förklara 
införskaffandet av kunskap. Synliggörandet av kompetensutveckling kan leda till en 
implicit påverkan på interna och externa intressenters syn på företaget, eftersom dessa 
kan uppleva det som positivt att företag satsar resurser på medarbetarna och deras 
kompetensbyggnad. Kompetensutveckling diskuteras i samtliga företag, men på lite olika 
sätt, och enligt Edvinsson och Malone (1997) har företagens och de anställdas 
engagemang till att lära, utvecklas och förnyas en mycket stor betydelse för företagets 
fortlevnad. Föreningssparbanken, Norrmejerier och Billerud beskriver kompetens-
utveckling i sina årsredovisningar, medan Exait enbart diskuterar kompetensutveckling 
internt. Norrmejerier synliggör även behovet av kompetensutveckling i en jobbannons för 
en blivande arbetsledare, där de beskriver att en viktig arbetsuppgift för den nya 
medarbetaren blir att svara för medarbetarnas kompetensutveckling, samt i personal-
handboken på intranätet. Sveiby (1995) menar att företagens utbildningsnivå kan 
användas som jämförelse företag emellan samt för att bedöma kvaliteten på 
medarbetarnas kompetens och företagens förmåga till fortsatt framgång. 
 
Norrmejerier och Billerud beskriver kompetensutveckling i löpande text, medan 
Föreningsbanken även redogör för sina totala utbildningskostnader samt utbildnings-
kostnader per anställd. Föreningssparbankens synliggörande av utbildningskostnader 
passar i rutan ”Outputmätning” i Ouchis omarbetade modell, eftersom kostnaderna är 
lätta att kvantifiera. Denna inforation synliggörs även explicit och att synliggöra 
utbildningskostnader kan ha en implicit påverkan på intressenters syn på företaget, 
genom att de kan bli positivt påverkade om ett företag lägger mycket pengar på 
utbildning. En stor satsning på utbildning av de anställda kan signalera att företagen 
satsar på sina medarbetare, vilket stärks av Erikson (1998) som anser att kommunikation 
syftar till att påverka attityder. Bern (2002) anser att det är av största vikt att 
medarbetarna har goda möjligheter till utveckling. Synliggörande av utbildnings-
kostnader kan dock även ha en negativ inverkan på intressenters bild av företaget om en 
liten eller obefintlig summa pengar läggs på internutbildning eller en omotiverat hög 
summa spenderats på detta ändamål, utan att personalen upplever att syftet med 
satsningen har uppfyllts.  
 
Enligt Årsredovisningslagen 5 kap 18 § ska företag lämna information kring medelantalet 
anställda samt fördelningen mellan män och kvinnor och enligt 5 kap 18a § ska företagen 
redogöra för medarbetarnas sjukfrånvaro. Enligt 19 § i samma lag ska företag lämna 
uppgifter om sina personalkostnader. Samtliga fyra företag tar i sina årsredovisningar 
upp de uppgifter rörande medarbetarna som är lagstadgade och även viss tilläggsin-
formation, som enligt Artsberg (2003) är frivillig. Föreningssparbankens och Billeruds 
tilläggsinformationer innehåller mer än de övriga två företagens och information dessa 
två företag har med som de övriga saknar är personalomsättning och åldersfördelning. 
Antalet anställda, könsfördelning, sjukfrånvaro, personalkostnader, personalomsättning 
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samt åldersfördelning passar in i rutan ”Outputmätning” i och med att dessa faktorer 
synliggörs explicit och går att kvantifiera och mäta i termer av output. Det går 
exempelvis att mäta personalomsättningen i procent och till exempel antal sjukdagar eller 
kostnader relaterade till sjukfrånvaron. Enligt Erikson (1998) vänder sig ekonomisk 
kommunikation, som är en kanal för externt synliggörande av information, främst till 
delägare i företaget, de som påverkar värderingen av företaget samt finansiärer, men 
författaren menar att även andra intressenter såsom kunder påverkas av det företaget 
synliggör. Att företag exempelvis redovisar könsfördelning, sjukfrånvaro och personal-
omsättning är en del av samhällets ansvar, vilket stöds av Eriksons (1998) tankar om att 
allt företagen gör påverkar andra på längre sikt och att företagen därför bör vara noga 
med vad de kommunicerar till sina intressenter. På grund av detta kan dessa faktorer ha 
en implicit påverkan på intressenters syn på företaget. Det har varit mycket debatt i 
samhället bland annat rörande kvotering och jämlikhet, vilket har lett till att många har 
engagerats och därför påverkas av att företag synliggör andelen män och kvinnor. 
Vickery (2000) menar att osäkerheten kan minska hos investerarna om de får en bättre 
bild av företagets immateriella tillgångar. Dessutom påverkar synliggörandet av dessa 
faktorer människors syn på företaget, både internt och externt, då bland annat låg sjuk-
frånvaro och låg personalomsättning kan vara ett tecken på att företaget tar hand om sina 
medarbetare, att de behandlas väl samt att medarbetarna trivs på företaget. En låg sjuk-
frånvaro kan exempelvis implicit synliggöra ett beteende i form av att medarbetarna alltid 
arbetar oavsett om de är sjuka eller inte. 
 
De intervjuade företagen synliggör även vissa företagsspecifika uppgifter rörande sina 
medarbetare. Exempelvis synliggör Exait något de kallar ”barnfödarpolicy”, vilket är en 
policy företaget använder som ett signalsystem till omvärlden och internt att det är 
positivt att få barn och att medarbetarna inte ska vara rädda att förlora arbetet på grund av 
detta. Synliggörandet av barnfödarpolicyn passar in i rutan ”Beteendemätning”, eftersom 
denna information beskriver vad som händer om medarbetarna får barn, vilket är ett 
beteende, och policyn synliggörs explicit. Informationen i löpande text rörande 
barnfödarpolicyn går dessutom inte att kvantifiera. Genom barnfödarpolicyn anser Exait 
att de skapar en känsla av trygghet hos personalen och att externa intressenter lockas till 
företaget av deras öppna syn på barnafödande, vilket kan sägas vara exempel på hur 
policyn kan påverka intressenternas syn på företaget implicit.  
 
Föreningssparbanken beskriver i sin årsredovisning att företaget har blivit utnämnt till 
Årets kompetensföretag 2004 samt att de finns med på listan över Sveriges attraktivaste 
arbetsgivare. Synliggörandet av benämningen Årets kompetensföretag och informationen 
om Föreningssparbankens femteplats på listan över Sveriges attraktivaste arbetsgivare 
passar in i rutan ”Beteende- och outputmätning”, eftersom både medarbetarnas beteenden 
och outputen, resultatet, synliggörs explicit. Det går att mäta output av dessa 
informationer, i form av placeringar i olika ”tävlingar” och benämningen Årets 
kompetensföretag visar att företaget har kompetent personal och att de arbetar för att visa 
detta, vilket är beteenden som synliggörs explicit. Implicit kan det faktum att företaget 
fått utmärkelsen Årets kompetensföretag och sedan synliggör detta leda till att 
intressenters syn på företaget påverkas. Medarbetarna kan känna sig stolta och kan ta åt 
sig en del av äran, medan potentiella kunder och övriga externa intressenter kan bli 
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attraherade av utmärkelsen och se utmärkelsen som ett bevis på att företaget är kunnigt. 
Vad gäller femteplatsen på listan över Sveriges attraktivaste arbetsgivare kan en sådan 
utmärkelse och synliggörandet av utmärkelsen ha den indirekta effekten att ungdomar 
och andra som söker arbete blir lockade till Föreningssparbanken, då banken uppfattas 
som en populär arbetsgivare. Erikson (1998) menar att några av anledningarna till att 
företag arbetar med extern kommunikation är att de vill kommunicera en gynnsam bild av 
företaget, ge kunder kunskap om företaget och en möjlighet till positiv värdering av det, 
förbättra företagets konkurrensmöjligheter samt öka företagets värde, vilket kan uppnås 
när företaget blir mer känt. På Föreningssparbanken menar man att femteplaceringen 
visar att banken har lyckats signalera att man arbetar med företagets mjuka värden och på 
banken menar man att det finns en stark koppling mellan humankapital, kundkapital och 
lönsamhet. Detta stöds av Stewart (1999) som menar att det finns ett positivt samband 
mellan god stämning och ekonomiska resultat.  
 
Faktorerna som placeras i rutorna ett, två och tre i Ouchis omarbetade modell kan leda 
fram till den implicita, det vill säga indirekta, påverkan på intressenters syn på företaget 
som kan placeras i ruta fyra ”Indirekt påverkan”. 
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5.3 Kundkapital 

Samtliga fyra intervjuade företag ser kunderna som oerhört viktiga, eftersom man anser 
att företaget inte har någon framtid utan kunder och kunderna indirekt är de som betalar 
medarbetarnas löner. Detta stöds av Stewart (1999) som anser att kunderna är den 
viktigaste delen av det intellektuella kapitalet, då dessa ger företagen intäkter. Billerud 
menar att kunderna är grunden för företagets existens och att kundorientering är ett 
nyckelbegrepp, medan Norrmejerier menar att kundernas framgångar är avgörande för 
företagets framgångar. På Norrmejerier är både kunder och leverantörer en viktig del i 
helheten och man menar att leverantörerna utgör ett värde för företaget, eftersom det inte 
skulle klara sig utan sina leverantörer, det vill säga bönderna. Att företagen upplever att 
de inte har någon framtid utan kunder, att kunder och leverantörer är grunden för 
företagets existens är en form av implicit synliggörande som leder till att kunderna och 
leverantörerna är nödvändiga för företagets fortsatta fortlevnad. Föreningssparbanken har 
nöjda kunder som en av företagets viktigaste prioritering och Exait har som ledstjärna att 
sätta kunden främst.  
 
Samtliga av de intervjuade företagen genomför kundundersökningar, där man försöker ta 
reda på vad kunderna anser om företaget, och Stewart (1999) menar att ett sätt på vilket 
företag kan mäta kundkapitalet främst är att mäta kundnöjdheten. Föreningssparbanken 
gör, på samma sätt som med humankapitalet, en mer avancerad mätning av sitt kund-
kapital där man mäter vad kunden tycker om företaget. Utifrån dessa regelbundna kund-
kapitalmätningar utformas index, såsom Kundnöjdhet, vilka synliggörs i års-
redovisningen. Föreningssparbankens kundkapitalmätningar hör hemma i rutan 
”Beteende- och outputmätning” i Ouchis omarbetade modell (se figur 5.3), eftersom 
banken explicit synliggör vad kunderna tycker om företaget, det vill säga deras 
beteenden, och resultatet av undersökningarna synliggörs i form av index. Att företaget 
utför och synliggör sina kundkapitalmätningar kan leda till en implicit påverkan på 
intressenters syn på företaget. När kunderna blir sedda, genom att deras åsikter är viktiga 
och synliggörs, blir de positivt påverkade och får en positiv bild av företaget. Detta stöds 
av Erikson (1998) som menar att företag genom ekonomisk kommunikation såsom års-
redovisningen kan bygga relationer, skapa förtroende samt underlätta vid relationer. 
Föreningssparbankens tillvägagångssätt vad gäller kundkapitalmätningarna stöds av 
Sveiby (1995) som menar att företag kan mäta hur tillfredsställda kunderna är med 
företaget, för att sedan uppföra Nöjd-kund-index. Sveiby menar att företag regelbundet 
och likartat borde utforma kundundersökningar, bland annat i syfte att på ett tidigt 
stadium få reda på huruvida resultatet håller på förbättras eller försämras. Förenings-
sparbankens mätningar utförs i syfte att bygga en grund för kontinuerlig vidareutveckling 
av kundrelationerna och är bankens främsta informationskälla till att veta vilken 
kompetens som behövs för att bli ännu mer kundorienterade och mer attraktiva för 
kunden.  
 
Exaits kundundersökning utförs på företagets större kunder och resultatet av dessa 
synliggörs sedan i företagets kundtidning, som trycks i 4000 exemplar samt publiceras på 
företagets hemsida. Norrmejerier genomför regelbundet kundundersökningar, som sedan 
synliggörs på företagets hemsida, och Billerud genomför även de kundundersökningar. 
Dessa tre företags kundundersökningar passar i rutan ”Beteendemätning” i Ouchis 
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omarbetade modell, eftersom kundundersökningarna mäter kundernas attityder och 
beteenden vilket synliggörs explicit. Man kan inte kvantifiera resultaten, eftersom de tre 
företagen inte upprättar några index utifrån svaren utan synliggör resultaten i löpande 
text. Synliggörandet av kundundersökningarna kan ha en implicit påverkan på kundernas 
syn på företaget genom att kunderna blir synliggjorda och uppmärksammade och därmed 
positivt inställda till företaget. 
  
Stewart (1999) anser att det intellektuella kapitalets viktigaste del är kunderna och detta 
tar samtliga av de fyra företagen fasta på genom att de på flera olika sätt synliggör sina 
kunder. Stewart (1999) påpekar att många företag inte har så stor kunskap om vilka deras 
kunder är, att de inte behandlar dem som en tillgång och att de inte inser hur värdefulla 
kunderna och kundkapitalet verkligen är, men samtliga fyra intervjuade företag synliggör 
sina kunder på många olika sätt och framför genom detta hur viktiga kunderna är för 
dem. På Billerud har man dessutom insett att allt som görs påverkar kundernas 
bedömning av företaget. Enligt Stewart (1999) är det relativt lätt att följa upp kund-
kapitalet, exempelvis genom att studera marknadsandel, antal kunder och kundlojalitet. I 
Föreningssparbankens årsredovisning och på företagets hemsida synliggörs antal kunder, 
antal kundmöten samt företagets kundbas, det vill säga vilka de olika kundgrupperna är 
och hur stor andel de utgör. Antal kunder, antal kundmöten samt företagets kundbas 
passar in i rutan ”Outputmätning” i Ouchis omarbetade modell, eftersom dessa är 
kvantitativa mått på output som synliggörs explicit. Informationerna visar dock inte några 
beteenden, då endast ett kvantitativt mått presenteras.  
 
Exait väljer att synliggöra sina större kunder genom flera olika kanaler, såsom års-
redovisningen, företagspresentationer, det personliga mötet med kunden samt kund-
tidningen och en företagsbroschyr, vilka båda finns på hemsidan. Det personliga mötet 
som kanal syftar till att Exait i relationen med kunden visar denne hur mycket den är värd 
för företaget, uppmärksammar kunden och visar tacksamhet gentemot den för att kunden 
väljer företaget som dess leverantör. Tacksamheten gentemot kunderna visar Exait även 
upp genom kundtidningen. I företagspresentationer presenterar Exait både små och stora 
kunder och detta görs i syfte att visa att företaget har förtroende från många håll. I början 
var syftet med synliggörandet av kunderna att företaget ville skapa en framgångssaga 
genom att visa upp hur bra det gick för Exait, i ett försök att påverka kunden att söka sig 
till företaget. Likt Exait vill Billerud tala om för sina kunder hur betydelsefulla de är för 
företaget och att man på företaget anser att goda relationer med kunderna är mycket 
betydelsefulla. Billerud väljer att lyfta fram kunderna internt genom intranätet och externt 
genom presentationsmaterial. Norrmejerier synliggör genom sin personaltidning och på 
hemsidan viktiga kunder, vilket kan sägas vara en synonym till stora kunder. Begreppen 
stora kunder och viktiga kunder passar in i rutan ”Beteendemätning” i Ouchis omarbetade 
modell, eftersom informationen som synliggörs i form av en uppräkning av några av 
Exaits större kunder inte är ett kvantitativt mått på output, men en beskrivning och ett 
synliggörande av kundernas beteenden. Informationen som synliggörs går inte att 
kvantifiera då inte samtliga kunder räknas upp. Med andra ord visar företaget inte 
andelen stora kunder i procent av totala kunder eller anger de stora kunderna i siffror och 
därför kan denna information inte kvantifieras, men beskriver kvalitativt hur viktiga de är 
för företaget. Implicit kan synliggörandet av stora och viktiga kunder ha en påverkan på 
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intressenternas syn på företaget, eftersom det kan vara ett tecken på att företaget är 
pålitligt och att kunderna behandlas väl om stora, välkända företag har valt att vara dess 
kunder. Lasswell, som refereras i Fiske (1982), menar att den avsedda effekten av synlig-
görandet är att framkalla en reaktion eller påverkan hos mottagaren av informationen.  
 
Månadens kund, som Billerud synliggör genom intranätet, hör hemma i rutan 
”Beteendemätning” i Ouchis omarbetade modell, eftersom information kring denna kund 
är en explicit synliggjord kvalitativ beskrivning av vem kunden är, vad denne arbetar 
med, vad den tycker om företaget och så vidare vilket syftar till kundens beteende. 
Implicit har synliggörandet av månadens kund mindre påverkan på intressenters syn på 
företaget, då denna information enbart synliggörs internt och de anställdas bild av 
företaget troligen inte påverkas i så hög grad av att läsa om månadens kund, annat än att 
de därmed får en inblick i kundernas verksamhet. Om Billerud istället varje månad 
synliggjorde en viss kund genom en extern kanal, skulle kunder troligen anstränga sig för 
att bli månadens kund och kundernas syn på företaget skulle påverkas positivt om de blev 
så uppmärksammade.  
 
Viktiga affärer som Exait beskriver och lyfter fram i kundtidningen, vilken når både 
interna och externa intressenter, passar in i rutan ”Beteendemätning” i Ouchis 
omarbetade modell, eftersom denna information är ett explicit kvalitativt synliggörande 
av hur viktiga företagets affärer är. Informationen är svår att kvantifiera såtillvida 
företaget inte väljer att ange antalet viktiga affärer i siffror. Synliggörandet av viktiga 
affärer kan leda till en implicit påverkan på intressenters syn på företaget eftersom 
företaget lyfter fram sitt budskap och försöker skapa en framgångssaga. Kunder som 
beskrivs i de viktiga affärerna får en positiv känsla av företaget, något som stöds av Bern 
(2002), och genom synliggörandet av de viktiga affärerna får medarbetarna synas i det de 
gjort.  
 
Hansson och Andersson (1999) menar att kundkapitalet bortsett från kunder även inne-
fattar leverantörer och samhället. Författarna anser att leverantörerna är viktiga för 
tillverkningsföretagen, eftersom leverantörerna är en stor del i dessa företags 
tillverkningsprocess, medan kunskapsföretagen inte är lika beroende av sina leverantörer. 
Norrmejerier, som enda företag, beskriver även sina leverantörer som viktiga och 
synliggör dem genom olika kanaler. I årsredovisningen tas antal leverantörer upp och på 
hemsidan och vid studiebesök på Norrmejerier beskriver företaget vilka leverantörer 
företaget har och hur viktiga de är för företaget. Antal leverantörer passar in i rutan 
”Outputmätning” i Ouchis omarbetade modell, eftersom den synliggjorda informationen 
är explicit och ett kvantitativt mått på output. Leverantörernas viktighet, det vill säga 
vilka de är och hur viktiga de, passar i rutan ”Beteendemätning” eftersom informationen 
som synliggörs inte är en mått på output, utan ett synliggörande av hur viktiga 
leverantörer är och vad de betyder för företaget. Detta synliggörande kan ha en indirekt 
påverkan på intressenters syn på företaget eftersom företaget när de beskriver sina 
leverantörer signalerar att dessa är viktiga och värdefulla, vilket stärker leverantörerna 
och påverkar deras relation till företaget. Detta stöds av Bern (2002) som menar att 
företagets budskap ska få dess intressenter att förknippa företaget med någonting positivt.  
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Sveiby (1995) föreslår att företag bland annat kan synliggöra andelen stora kunder och 
exempelvis de fem största kundernas andel av faktureringen eller måttet lönsamhet per 
kund. Både Föreningssparbanken och Billerud har information om sina kunders del i 
verksamheten, vilket kan exemplifieras genom att Föreningssparbanken redovisar olika 
kundgruppers del av utlåningen samt antal produkter per kund och att Billerud synliggör 
sina fem största kunders del av försäljningen. Kundgruppers del av utlåningen, antal 
produkter per kund och de fem största kundernas del av försäljningen hör hemma i rutan 
”Outputmätning” i Ouchis omarbetade modell, eftersom dessa informationer är 
kvantitativa mått på output och synliggörs explicit. Båda företagen synliggör denna 
information externt, men genom olika kanaler; Billerud framhäver kundernas del av 
försäljningen i årsredovisningen, medan Föreningssparbanken synliggör kundernas del av 
utlåningen och antalet produkter per kund på sin hemsida.  
 
Exaits idrottsevents, det vill säga de tävlingar som arrangeras för företagets kunder och 
medarbetare, beskrivs i löpande text i kundtidningen och därmed även på hemsidan. 
Dessa idrottsevents passar in i rutan ”Beteendemätning” i Ouchis omarbetade modell, 
eftersom informationen är kvalitativ och därmed inte går att kvantifiera. De är ett sätt att 
bygga relationer mellan kunder och anställda och beskriver därmed beteenden, som sedan 
synliggörs explicit. Synliggörandet av denna information kan ha en implicit påverkan på 
både kunders och medarbetares syn på företaget. Kunderna kan känna att företaget bryr 
sig om dem och vill lära känna dem om företaget anstränger sig och arrangerar tävlingar 
för dem, medarbetarna får nya sätt att utveckla sina kundrelationer på. Exait försöker 
arbeta långsiktigt och relationsmässigt med kunderna och genomför idrottsevents, vilket 
de anser är ett bättre sätt att bygga relationer med kunderna än vad traditionell marknads-
föring är. De faktorer vi har placerat i ruta fyra i Ouchis omarbetade modell är en indirekt 
(implicit) påverkan på intressenters syn på företaget, som inte synliggörs men kan vara 
resultatet av faktorerna i de övriga tre rutorna. 
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Figur 5.3. Ouchis modell för påverkan (omarbetad)
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5.4 Strukturkapital 

På Föreningssparbanken anser man att humankapitalmätningar är ett sätt att bygga 
strukturkapital, eftersom man då kan få ner humankapitalet på papper och göra det mer 
mätbart. På Föreningssparbanken är man av åsikten att det är viktigt att mäta human-
kapitalet och att strukturkapitalet stärks av humankapitalet och Hubert Saint-Onge, som 
refereras i Edvinsson och Malone (1997), menar att humankapital bygger strukturkapital 
och att ett bra humankapital kan leda till ett bra strukturkapital. Edvinsson och Malone 
(1997) anser att strukturkapitalet innefattar företagens organisationsstruktur, databaser, 
hård- och mjukvara, datasystem samt övrig kapacitet som stöder de anställdas 
produktivitet. Föreningssparbanken arbetar mycket med sin internetbank och telefonbank, 
vilka kan sägas vara en del av företagets strukturkapital då dessa stöder de anställda i 
deras arbete. Enligt Bern (2002) har teknologin, såsom informationsteknologi och tele-
kommunikation, underlättat den snabba utvecklingen inom den nya ekonomin. Exaits 
arbete kretsar mycket kring företagets IT-plattform, vilken innefattar nätverket, klienter 
och datorer och företaget har dessutom ett internt datasystem. Norrmejerier använder sig 
av ett dataprogram, vilket används som en form av intranät där allt som händer på 
företaget finns dokumenterat. 
 
Stewart (1999) menar att man borde länka samman personer med faktauppgifter, så deras 
kunskaper kan finnas tillgängliga när som helst och för vem som helst. Stewart anser att 
intelligensen hos personalen i företaget och intelligent material, såsom en idé eller en 
adress på en lapp, blir intellektuellt kapital först när det bearbetats till en samman-
hängande form, till exempel en databas eller en utsändningslista, och kan användas till att 
göra något som tidigare inte kunde göras när det intellektuella kapitalet inte var tillvara-
taget. På Föreningssparbanken menar man att ett sätt att bygga strukturkapital är att 
skriva ned vad företagets olika yrkesrollers arbetsuppdrag innefattar samt vilken 
kompetens som krävs för de olika uppdragen, vilket stöds av Edvinsson och Malone 
(1997) som menar att strukturkapitalet innefattar de fysiska system som används för att 
överföra och förvara intellektuellt kapital. På Föreningssparbanken anser man att ju mer 
av arbetets innebörd och rutiner som finns definierade, desto lättare blir det för andra att 
arbeta vidare med en arbetsuppgift även om personen som tidigare arbetat med detta 
slutar. Enligt Stewart (1999) har strukturkapitalet till uppgift att öka, förstärka samt 
förpacka företagets humankapital, så att medarbetarnas kunskaper och erfarenheter kan 
användas på nytt. Hansson och Andersson (1999) understryker att ett bra strukturkapital 
kan öka ett företags värde, eftersom personalens kunskaper finns kvar i företaget när de 
anställda går hem eller avslutar arbetet om strukturkapitalet är uppbyggt på rätt sätt. På 
Exait dokumenterar man medarbetarnas kunskaper i ett datasystem och i detta system 
finns ett CV, där information kring varje medarbetare finns dokumenterad. Detta CV 
innehåller exempelvis medarbetarens formella utbildning, personens kunskaper samt 
vilka uppdrag de har varit involverade i. De två kunskapsföretagen har ett mer utvecklat 
system för hanterandet av medarbetarnas kunskaper i kunskapsdatabaser än de 
tillverkande, som mer använder sig av befattningsbeskrivningar. På Norrmejerier har man 
utbildningskort för varje person, vilken innehåller medarbetarnas grundutbildningar samt 
interna utbildningar inom företaget. Dessutom finns det på varje avdelning befattnings-
beskrivningar som beskriver de olika rollerna och arbetsuppgifterna på Norrmejerier är 
standardiserade och mycket väldokumenterade. På Billerud dokumenteras vilken 
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befattning de olika medarbetarna är behöriga för, medan uppgifter rörande medarbetarnas 
grundutbildning och kunnande finns dokumenterade redan från rekryteringen. Kunskaps-
databaserna och befattningsbeskrivningarna passar in i rutan ”Beteendemätning” i Ouchis 
omarbetade modell i och med att företagen genom dessa explicit synliggör sina 
medarbetares kompetenser, kunskaper och erfarenheter, och därigenom deras beteenden 
(se figur 5.4).  
 
Enligt Stewart (1999) kan företag låta personalen dela med sig av sina kunskaper till de 
övriga inom företaget. Författaren anser att företagen, för att kunna använda sin personals 
kunskaper, borde låta de enskilda personernas kunskap komma fram och förmedlas 
vidare genom exempelvis system för kunskapsutbyte eller genom olika nätverk. Eftersom 
Billerud som koncern enbart har funnits i fyra år har företaget startat kompetensnätverk, 
vilka passar in i rutan ”Beteendemätning” i Ouchis omarbetade. Anledningen till att dessa 
nätverk passar här är att de syftar till att sprida kunskaper inom koncernen, dela med sig 
av erfarenheter och lära av andra, med andra ord dela med sig av och sprida beteenden, 
och informationen rörande nätverken synliggörs explicit. På Exait får medarbetarna 
”bolla idéer” med varandra, i syfte att förbättra arbetsuppgifterna och därmed uppnå en 
större konkurrenskraft. Detta liknar Billeruds kompetensnätverk och stämmer överens 
med Berns (2002) åsikter om att ledningen kan bygga upp nätverk mellan medarbetare 
för att de anställda ska bli mer produktiva i grupp än var för sig vilket implicit kan leda 
till ökad kreativitet totalt sett. Författaren menar att en stor fördel med dessa muntliga 
kanaler är att de ger möjlighet till ömsesidigt tankeutbyte samt en chans till att föra fram 
sin åsikt. Erikson (1998) menar att muntliga kanaler ofta är grunden till utveckling på 
arbetsplatserna. 
 
Edvinsson och Malone (1997) anser att företagsnamn och varumärken är ytterligare en 
del av ett företags strukturkapital. I takt med att kunskap och varumärken blir företagets 
viktigaste tillgångar får dessa värden allt större betydelse, vilket innebär att företagen 
borde vara noga med vad de kommunicerar till externa intressenter då allt företagen gör 
påverkar intressenternas syn på dem (Erikson, 1998). Varumärket är en enormt viktig 
tillgång för Föreningssparbanken och man anser att det troligtvis har skapats genom ett 
bra human- och kundkapital. Föreningssparbanken mäter kontinuerligt hur varumärket 
står sig i konkurrensen med andra varumärken, hur känt varumärket är samt vad det 
associeras till. På Föreningssparbankens hemsida finns beskrivet att varumärket är ett av 
Sveriges starkaste och att det troligen har blivit det genom ett uthålligt och medvetet 
arbete. Varumärken passar in i rutan ”Beteende- och outputmätning” i Ouchis 
omarbetade modell, eftersom informationen synliggörs explicit både i kvalitativa och 
kvantitativa termer. Kvalitativt beskrivs hur man arbetar med att få fram ett 
framgångsrikt varumärke, medan den kvantitativa beskrivningen kan innebära en 
placering på en lista över populära varumärken. Ett välkänt varumärke kan dessutom 
sägas vara ett outputmått, det vill säga ett resultat, av det idoga arbetet med att skapa 
varumärket. Att skapa ett känt varumärke är en process, som Erikson (1998) menar är den 
största kommunikativa utmaningen för många företag. Imagemässigt anser man på 
Föreningssparbanken att det är mycket viktigt att visa upp att man arbetar med frågorna 
rörande de mjuka värdena, att de värderas och belyses, eftersom detta kan påverka de 
externa och interna intressenternas syn på företaget. Enligt Bern (2002) investerar företag 
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stora summor pengar i anseende, kännedom och varumärken, som på olika sätt 
kommuniceras till allmänheten och menar att detta till stor del görs för att företaget vill 
skapa en image. Avsikten är enligt författaren att företagets budskap ska ge kunder och 
andra intressenter positiva associationer till företaget. Kanaler såsom kundtidningar, 
presentationsmaterial och annonser har enligt Erikson (1998) blivit allt viktigare i och 
med att fler och fler företag tillhandahåller tjänster som är svåra att i förväg bedöma och 
anseendet och varumärket därmed blir mer och mer betydelsefullt. På Exait anser man att 
varumärket är otroligt viktigt och att man på företaget har arbetat hårt med att positionera 
varumärket på olika sätt och förankra det i näringslivet. På Norrmejerier lägger man ned 
väldigt mycket arbete på att synliggöra sina olika varumärken, eftersom dessa är mycket 
viktiga för företaget. Företagets hemsida handlar till stor del om företagets produkter och 
kända varumärken och i årsredovisningen finns information rörande varumärkena. På 
Billerud anser man att företaget är mer känt för sina produkter, än för sitt varumärke, och 
att produkterna profilerar sig själva mer än företagsnamnet. 
 
På Föreningssparbanken är medarbetarna och kunderna företagets största tillgångar och 
dessa genererar värde i varumärket, som därmed blir känt och skapar associationer som 
gör att kunderna uppskattar företaget. Därför kan samtliga begrepp sägas höra ihop och 
faktorerna som synliggörs i human- och kundkapitalet kan leda till ett starkt varumärke. 
Fiske (1982) menar att kommunikation avser den process genom vilken någon påverkar 
någon annans beteende och att avsändarens avsikt med kommunikationen kan vara 
medveten eller omedveten. Fiske menar att meddelandet är vad sändaren lägger i det, 
oavsett hur denne gör det, vilket kan innebära att hur någon påverkas av meddelandet kan 
bero på vad sändaren avser att påverka. De intervjuade företagen menar alla att 
intressenternas syn på företaget på olika sätt påverkas genom synliggörandet av det 
intellektuella kapitalets delar. Det som placeras i ruta fyra är underliggande och indirekta 
faktorer som inte synliggörs, men som finns där och kan vara resultatet av faktorerna i de 
övriga tre rutorna. 

 - Varumärke

- Ökad konkurrenskraft 
- Ökad produktiviet 
- Ökad kreativitet 
- Grund till utveckling 
- Positiva associationer  

- Kunskapsdatabas 
- Befattningsbeskrivning 
- Kompetensnätverk 

Synliggörande 
av output 

Synliggörande av processer
Explicit Implicit 

Explicit 

Implicit 

Figur 5.3. Ouchis modell för påverkan (omarbetad)
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3 4 
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6. Slutdiskussion 

Nedan presenterar vi våra slutsatser, vilka har sitt ursprung i analysen. Därefter ger vi 
några egna reflektioner, vilka följs av metodkritik och förslag på fortsatta studier.  

6.1 Slutsatser 

Vårt syfte med denna uppsats var att identifiera hur kunskapsföretag och tillverknings-
företag försöker påverka interna och externa intressenters syn på företaget, genom 
synliggörandet av det intellektuella kapitalet. Den slutsatsen vi kan dra utifrån den 
empiriska undersökningen är att med de faktorer företagen synliggör följer indirekta 
effekter som leder till påverkan av intressenters syn på företaget, vilket är företagens 
avsikt. Mycket tyder på att företagen synliggör sitt humankapital, det vill säga 
medarbetarna och deras kompetens med mera, för att därigenom visa uppskattning, öka 
medarbetarnas motivation, påverka attityder och beteenden samt göra dem positivt 
inställda till företaget. Detta uppnår företagen främst genom interna kommunikations-
medel, såsom personaltidningen, intranätet och möten inom företaget. Om medarbetarna 
blir sedda och uppskattade gör de ett bättre arbete. Vad gäller kundkapitalet tyder det 
mesta på att företagen synliggör detta explicit för att därmed ge intressenterna en positiv 
och önskvärd bild av företaget, skapa ett högre attraktionsvärde och ett gott renommé för 
företaget samt bygga och underhålla relationer med omvärlden. Företagen uppnår detta 
främst genom masskommunikativa medel, såsom årsredovisningen, hemsidan och 
kundtidningen, samt genom synliggörande av viktiga kunder och leverantörer. Även 
varumärket utgör en stor del i hur företagen avser att påverka sina intressenter, eftersom 
detta är en del i att skapa en image och positiva associationer till företaget. De 
kompetensnätverk somliga av företagen har skapat som en del i sitt strukturkapital, för att 
sprida kunskaper och lära av varandra, har uppkommit för att öka konkurrenskraften, 
produktiviteten samt kreativiteten hos medarbetarna. Mycket tyder på att företagen 
explicit synliggör de olika delarna av sitt intellektuella kapital, eftersom de anser att det 
gör intressenterna mer positivt inställda till företaget och ser det som attraktivt, vilket i 
sin tur kan leda till att företaget gör bra affärer och därmed ökar sin lönsamhet. Goda 
relationer till omvärlden och ökad lönsamhet leder till ett ökat förtroende, ökat värde och 
fortsatt fortlevnad för företagen. Den rimligaste tolkningen är att det företagen explicit 
synliggör kan leda till en indirekt påverkan på intressenternas syn på företaget och att 
syftet med informationsgivningen är att påverka interna och externa intressenters syn på 
företaget. 
 
Syftet med denna uppsats var dessutom att studera skillnader och likheter mellan hur 
kunskapsföretag respektive tillverkningsföretag synliggör sitt intellektuella kapital. Av 
studiens resultat har det framgått att det praktiskt taget inte finns några direkta skillnader 
mellan hur dessa olika typer av företag synliggör sitt intellektuella kapital. Samtliga av de 
fyra intervjuade företagen ser medarbetarna som viktiga och det tror vi bland annat kan 
bero på den ökade vikten av kunskap och kompetens i samhället. Alla de intervjuade 
företagen nämner dessutom att deras kunder är mycket viktiga. Dock finns det vissa 
tendenser som pekar på att kunskapsföretagen ser medarbetarna som sin absolut 
viktigaste resurs, som de på många olika sätt synliggör, medan tillverkningsföretagen 



Slutdiskussion 

 37

lägger stor vikt vid att lyfta fram sina kunder. Kunskapsföretagen ser givetvis också 
kunderna som mycket viktiga, men tycks ändå framhäva medarbetarna mer. Norrmejerier 
som enda företag lyfter dessutom fram sina leverantörer och detta kan bland annat bero 
på att dessa är en så stor del av företagets produktion. Samtliga av de intervjuade 
företagen inkluderar tilläggsinformation i sin årsredovisning, men Föreningssparbankens 
och Billeruds innehåller mer information än de övriga två företagens. En anledning till 
detta kan vara att dessa två företag är publika, det vill säga har aktieägare, och därmed 
har externa intressenter som vill ha utförligare information om läget i företaget för att 
bättre kunna bedöma risk och osäkerhet. Exait, som är medarbetarägt, och Norrmejerier, 
som är en ekonomisk förening, känner kanske inte samma press och krav på sig att visa 
upp tilläggsinformation i årsredovisningen. Mycket tyder dessutom på att kunskaps-
företagens system för hanterande av medarbetarnas kunskaper i form av databaser är mer 
utvecklat än de tillverkande företagens.  

6.2 Egna reflektioner 

Samtliga intervjuade företag skulle kunna lära sig av de andra och försöka ta efter de 
andra företagens goda föredöme, i syfte att själva försöka påverka sina interna och 
externa intressenters syn på företaget. Beteendepåverkan, vilket kan innefatta påverkan 
på människors syn på företag, kan sägas traditionellt sett höra hemma inom 
organisationsteorin, men dessa teorier är en del av ett större sammanhang och går enligt 
oss hand i hand med andra företagsekonomiska teorier. Teorierna vävs alltmer ihop, 
eftersom man börjar se nyttan av att ha dem tillsammans, och de är olika delar av ett 
företags ekonomi och uppbyggnad. För att sätta intellektuellt kapital i ett vidare 
sammanhang lämpade det sig därför väl att även ta in organisationsteorier i vår studie. 

6.3 Metodkritik 

Ett faktum som kan ha inverkat negativt på vår studies generaliserbarhet är att endast fyra fall 
undersökts och att dessa inte fullt ut kan sägas representera verkligheten. Våra slutsatser 
kan därför inte anses vara fullständigt generella, men kan ses som indicier som får ett 
värde tillsammans med ytterligare studier. En svårighet ligger i att finna relevanta studie-
objekt och respondenter för studiens syfte och vi upplever att det stundom var svårt att få 
tag på intervjuobjekt, då många, framförallt tillverkningsföretag, ansåg sig ha bristfällig 
kunskap på området och många företag dessutom hade ont om tid. Genom vår studie har 
vi även upplevt att kvaliteten på respondenternas svar har varierat. Vi har dock strävat 
efter att finna rätt intervjuobjekt, genom de urvalskriterier vi använt samt genom att 
presentera ämnet och studiens syfte i ett inledande skede för att respondenterna själva 
skulle kunna avgöra om de var rätt personer. Exait uppfyllde inte kriteriet på minst 100 
anställda, men eftersom vi uppfattade företaget som ett bra exempel på ett kunskaps-
företag valde vi ändå att ta med företaget i studien. De två kunskapsföretagen skiljer sig 
avsevärt åt storleksmässigt och samtliga intervjuade företag är olika och verkar inom 
olika branscher, men detta upplever vi var en intressant aspekt på problemet och är av 
uppfattningen att det inte nämnvärt har påverkat resultatet. 
 
Genom att vi ville jämföra kunskaps- och tillverkningsföretag som i dagsläget aktivt arbetar 
med synliggörande av intellektuellt kapital, har vi valt bort de företag som inte gör detta och 
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det kan därmed vara en anledning till att det inte framkom så stora skillnader mellan de olika 
typerna av företag. Någonting annat som kan ha påverkat vår studie är det faktum att två 
intervjuer genomförts per telefon och två ”ansikte mot ansikte”. Vi upplever dock att 
dessa skillnader i intervjusituationer inte nämnvärt har påverkat resultatet, men är 
medvetna om att det kan göra det. Vid telefonintervjuer kan man missa viktiga aspekter 
såsom ansiktsuttryck, men respondenten kan känna sig mer trygg och våga berätta mer än 
vid ”ansikte mot ansikte”-intervjuer. Skillnader som uppkommit mellan kunskaps-
företagens och tillverkningsföretagens synliggörande kan bero på att företagen under 
intervjuns gång kanske inte har kommit på alla kanaler och sätt på vilka de synliggör sitt 
intellektuella kapital, men detta har vi försökt undvika detta genom att på förhand skicka 
ut intervjufrågorna. Anledningen till att vi på förhand skickade ut vår intervjuguide var 
att vi ville undvika feltolkningar och missförstånd samt ge respondenterna en chans att 
förbereda sig inför intervjun, då en viktig aspekt av vår studie var att få fram allt 
företagen synliggör rörande det intellektuella kapitalet, varför de gör det och samtliga 
kanaler de använder vid synliggörandet. Det finns emellertid även nackdelar med att 
respondenter på förhand får möjligheten att förbereda sig, såsom att de trots att de inte 
har kunskaper om ämnet kan söka reda på svar på frågorna. Detta kan leda till att deras 
svar blir identiska med vad teorin förespråkar. Under vår studie har vi dock upplevt att så 
inte är fallet, eftersom svaren till stor del bygger på hur företagen arbetar med synlig-
görandet av det intellektuella kapitalet. Skillnader som uppkommit kan även bero på att 
företagen verkar inom olika branscher och därför hade vi kunnat undersöka företag inom 
samma bransch för att öka generaliserbarheten. 
 
I vår studie har vi försökt lägga fokus på litteratur som uppkommit inom en tioårsperiod. 
Ouchis modell är från 1979 men vi upplever att den fortfarande är aktuell, särskilt då vi 
omarbetat den. Mycket som skrivits om ämnet intellektuellt kapital är konsultbetonat, 
vilket minskar litteraturens tillförlitlighet, men eftersom vi i vår studie har fokuserat på 
hur synliggörandet kan påverka människors syn på företag samt synliggörande genom 
kommunikation har vi inte lagt tyngdpunkten på denna konsultbaserade litteratur.      

6.4 Förslag på fortsatta studier 

Vi upplever att det även skulle vara intressant att studera synliggörandet av det 
intellektuella kapitalet ur företagens olika intressenters perspektiv. Fortsatta studier skulle 
därför kunna inbegripa att studera exempelvis hur kunder och medarbetare upplever att 
de påverkas av företagens synliggörande av intellektuellt kapital.  
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Intervjuguide 

1. Namn 
2. Titel 
3. Antal år vid företaget 
4. Kort beskrivning av företaget 

 
Humankapital 
 

5. Hur ser ni på era medarbetare? 
6. Hur synliggör ni era medarbetares kompetens? 
7. Vilka kanaler använder ni er av vid synliggörandet av medarbetarnas kompetens? 
8. Till vem riktar ni synliggörandet av medarbetarnas kompetens? 
9. Varför är det viktigt att beskriva medarbetarna? 
10. Varför har ni valt att synliggöra era medarbetares kompetens? 

 
Kundkapital 
 

11. Vilka är era viktigaste relationer med omvärlden?  
12. Hur ser ni på era kunder? Leverantörer?  
13. Hur synliggör ni era kundrelationer/leverantörsrelationer? 
14. Vilka kanaler använder ni er av vid synliggörandet av era 

kundrelationer/leverantörsrelationer? 
15. Till vem riktar ni synliggörandet av era relationer med kunder/leverantörer? 
16. Varför har ni valt att synliggöra era relationer med kunder/leverantörer? 

 
Strukturkapital 
 

17. Vad använder ni för att stödja medarbetarnas produktivitet? 
18. Dokumenterar ni medarbetarnas kompetens? Hur? 
19. För vem är varumärket/företagsnamnet viktigt? Varför? 

 
Övrigt 
 

20. När började ni synliggöra era mjuka värden? 
21. Vilken betydelse tror ni synliggörandet av mjuka värden har för företaget? 
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Information rörande respondenterna och företagen 

Föreningssparbanken 

Vi har genomfört en intervju med Inga-Lena Wallgren, chef för personal- och 
kompetensförsörjningsavdelningen på huvudkontoret i Stockholm, vilken sköter det 
operativa Human Resource-arbetet i Föreningssparbanken. Wallgren har arbetat inom 
företaget sedan 1995, hon är väl insatt i det studerade ämnet och väljer själv att använda 
begrepp som humankapital och marknadskapital, vilket är deras benämning på 
kundkapital.  
 
Föreningssparbankens affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för 
privatpersoner, företag, lantbruk, kommuner, landsting och organisationer och banken 
erbjuder finansiella tjänster som ska vara lättanvända och kundanpassade. Företaget är 
uppbyggd av en kontorsrörelse, internetbank samt telefonbank och har 781 kontor 
(Föreningssparbanken samt delägda och fristående sparbanker) i Sverige med 9 087 
anställda. 

Exait 

En intervju har genomförts med Peter Ericson, VD på Exait. Ericson har arbetat på 
företaget som VD sen i mars 2000, ett halvår efter att företaget bildades. Exait är 
Norrbottens största oberoende IT-bolag och företaget är medarbetarägt, vilket innebär att 
makten finns inom företaget och att ingen utomstående bestämmer över Exait. Företaget 
har sin verksamhet i Luleå, Piteå och Skellefteå och har 42 anställda. Exait erbjuder sina 
kunder IT-lösningar och tjänster inom områdena systemutveckling, 
verksamhetskonsulting, drift, datasäkerhet, kommunikation och mobila lösningar. 
Verksamheten är uppbyggd kring två tjänsteområden; det ena har med IT-plattformen att 
göra, det vill säga själva nätverket, medarbetarnas klienter och datorer, och det andra är 
verksamhets- och systemutveckling, som innefattar att utveckla processer hos kunden. 
Företaget är dessutom återförsäljare av produkter såsom operativsystem, servrar, 
programvaror och datorer till kunderna. 

Norrmejerier 

Vi har utfört en intervju med Hans Hällgren, som arbetar som mejerichef på Norrmejerier 
i Luleå och ansvarar för vad som händer i Norrmejerier i Norrbotten. Norrmejerier i 
Luleå har tre anläggningar; mejeriet, en aseptisk fabrik intill mejeriet samt ett bärpresseri 
i Tornedalen. Respondenten har arbetat vid företaget i 25 år och som mejerichef i 10 år. 
 
Norrmejerier är en ekonomisk förening som ägs av mjölkbönderna i Norrbotten och 
Västerbotten. Företagets uppgift är att samla in, förädla och marknadsföra böndernas 
mjölkproduktion på ett miljövänligt sätt. Norrmejerier har cirka 470 årsanställda varav 
100 arbetar på Luleå mejeriet. Totalt sysselsätter Norrmejerier direkt och indirekt 
omkring 5000 personer, däribland ägarna/leverantörerna inräknade. Norrmejerier 



Bilaga B 

 

tillverkar och säljer olika produkter och deras fem huvudvarumärken är: Norrmejerier, 
JOKK, Gainomax Recovery, Verum Hälsofil samt Västerbottenost. 

Billerud 

Vi har genomfört en intervju med Ulf Ingvarsson, personalchef på Billerud Karlsborg, 
som har arbetat på företaget i ungefär ett år. Ingvarsson har som arbetsuppgift att ansvara 
för att personalpolitiken bedrivs på rätt sätt i företaget och respondenten är ansvarig för 
allt personalarbete som bedrivs inom fabriken, allt från personaladministration, 
rekrytering, rehabilitering och avveckling till löner, information samt skydd och säkerhet 
som innefattar den yttre och inre arbetsmiljön. 
 
Billeruds affärsidé är att förse kunderna med effektiva förpackningspapper och företaget 
är specialiserade på tillverkning av kraftpapper, säckpapper, pappersmassa och det båda 
pappersskikten i wellpapp. Billerud Karlsborg är ett bruk som ingår i koncernen Billerud 
och i Karlsborg tillverkar man vitsäckpapper och liner, en annan papperssort. Pappret 
som tillverkas här kan bland annat återfinnas i mjölpåsar, pizzakartonger, bärkassar och 
vinlådor. På bruket i Karlsborg arbetar ungefär 475 anställda och företaget är därmed den 
största privata arbetsgivaren i Kalix kommun. I koncernen Billerud arbetar 2689 
personer. 
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Tillägg till textanalys 

Nedan presenteras sådant ur textanalysen som framkommit också från intervjun, men 
som vi upplever är viktigt att ta med då det möjliggör en jämförelse mellan vad företagen 
synliggör i årsredovisningarna och på hemsidorna. För att en jämförelse ska kunna 
göras krävs det att allt som synliggörs rörande det intellektuella kapitalet genom dessa 
kanaler tas med. 

Föreningssparbanken 

Ur årsredovisningen 

I årsredovisningen står att läsa att man på Föreningssparbanken anser att det är en fråga 
av stor strategisk betydelse att kontinuerligt arbeta med bankens kompetensförsörjning. 
Föreningssparbanken redovisar även att företaget finns med på listan bland Sveriges 20 
attraktivaste arbetsgivare. I årsredovisningen beskrivs att banken årligen gör en 
undersökning av humankapitalet och att de nyckeltal som redovisas är Nöjd Medarbetar 
Index, Värdeskapande förmåga samt Välbefinnande.  

Från hemsidan  

På Föreningssparbankens hemsida har företaget valt att beskriva personalfrämjande 
åtgärder, där det bland annat beskrivs att Föreningssparbanken tror på ett samband mellan 
nöjda medarbetare, nöjda kunder och ett gott ekonomiskt resultat. Vidare beskrivs här om 
undersökningen kring medarbetarnas uppfattning om banken, genom nyckeltalet 
Välbefinnande Index. I flera dokument på företagets hemsida har företaget beskrivit sina 
personalkostnader, bland annat i bokslutskommunikén.  

Exait 

Ur årsredovisningen 

I förvaltningsberättelsen till Exaits årsredovisning står det beskrivet att företaget har 
anställt ett antal nya medarbetare och att det sammanlagda antalet anställda överstiger 40 
personer. I förvaltningsberättelsen beskrivs dessutom tecknandet av nya, långa och 
omfattande avtal med olika bolag inom en stor koncern som en viktig händelse under 
2004. 

Från hemsidan  

I Exaits kundtidning beskriver företaget sina nya medarbetare, större kunder samt om det 
hänt någonting nytt. I kundtidningen finns även vissa av företagets idrottsevents 
beskrivna, såsom i nummer 2 (2004) där golftävlingen Exait Open som anordnas för 
anställda och företagets kunder beskrivs. 
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Norrmejerier 

Ur årsredovisningen 

I årsredovisningen beskrivs att företagskulturen på Norrmejerier ska skapa förutsättningar 
för att medarbetarna ska stimuleras och växa. Norrmejerier har dessutom i sin 
årsredovisning information rörande företagets varumärken. 

Billerud 

Ur årsredovisningen 

I årsredovisningen finns att läsa att Billerud ska stå för en anda och en atmosfär som 
stimulerar till goda prestationer. Man menar att människors kompetenser utvecklas och 
framtidens medarbetare attraheras genom strategiskt personalarbete. Enligt vad som står i 
årsredovisningen skapar Billerud gynnsamma förutsättningar för det ständigt pågående 
förbättrings- och utvecklingsarbetet, genom att utveckla interna kompetensnätverk som 
genererar delaktighet och engagemang. Billerud bedriver kompetensutveckling inom 
olika områden och kompetensutvecklingsplaner tillsammans med utvecklingssamtal är 
högt prioriterade arbetsområden, enligt vad man kan läsa i årsredovisningen. Här står 
dessutom beskrivet att kundfokus och kundorientering är nyckelbegrepp inom Billerud 
och att detta förutsätter stor kunskap om kundens (konverterarens), kundens kund 
(exempelvis livsmedelsproducenten) och konsumentens behov i olika segment. 
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Sammanfattning av empirin 

Nedan presenteras en sammanställning i tabellform av det som framkommit i empirin. 
Sammanfattningen är uppdelad på human-, kund- och strukturkapital. 
 
Humankapital FSB Exait Norrmejerier Billerud 
Åsikter om 
humankapital 

- Risk för framtid 
om ej kompetent 
personal 
- Medarb. komp. 
den viktigaste 
konkurrensfaktorn 
- Nöjd personal 
viktigt för göra bra 
affärer 

- Viktigaste 
resursen 
- Medarbetares 
bästa prioriteras 
- Motivation helt 
avgörande för 
verksamhetens 
utv. och resultat  

- Mål ha medarb. i 
centrum 
- Medarb. viktiga 
- Viljekraft och 
innovativ kapacitet 
viktigaste 
konkurrensmedel 

- Något företaget 
inte klarar sig utan 
 

Vad synliggörs - Index utifrån 
humankapital-
mätning 
- Medarb. insatser 
- Nya medarbetare  
- Personalkostn. 
- Antal anställda 
- Ålders-/köns-
fördelning 
- Sjukfrånvaro 
- Kompetensutv. 
- Utbildn.kostn. 
- Personalomsättn. 
- Årets komp. ftg 
- Attraktiv arb.giv 

- Attityd-
undersökning 
- Medarb. insatser, 
”goda exempel” 
- Nya medarbetare 
- Personalkostn. 
- Antal anställda 
- Könsfördelning 
- Sjukfrånvaro  
- Kompetensutv. 
- Barnfödarpolicy 
 

- Attityd-
undersökning 
- Medarb. insatser 
- Nya medarbetare 
- Personalkostn. 
- Antal anställda 
- Könsfördelning 
- Sjukfrånvaro 
- Kompetensutv. 
- Målområde, nöjd 
medarbetare 
 

- Attityd-
undersökning 
- Medarb. insatser, 
”goda exempel” 
- Nya medarbetare 
- Personalkostn.  
- Antal anställda 
- Ålder-/köns-
fördelning 
- Sjukfrånvaro 
- Kompetensutv. 
- Personalomsättn. 
 

Kanaler - Årsredovisning 
- Hemsida 
- Intranät 
- Personaltidning 
- Personalmöten  
- Rapporter 
- Styrkort 
- Bolagsstämma 

- Årsredovisning  
- Hemsida 
- Intranät 
- Kundtidning 
- Personalmöten  
- Företagsbroschyr 
- Medarbetare i 
möte med kunden 

- Årsredovisning 
- Intranät 
- Personaltidning 
- Personalmöten  
- Arbetsplatsträffar 
- Profildokument 
- Jobbannons 
 

- Årsredovisning 
- Hemsida 
- Intranät 
- Personaltidning 
- Handlingsplan 

Till vem  - Medarbetare 
- Aktieägare 
- Kunder  
- Samhället 
 

- Medarbetare 
- Marknaden 

- Medarbetare 
- Ägare 
- Kunder 
- Övriga läsare 

- Medarbetare 
- Aktieägare 
- Analytiker 
- Finansmarknaden 
- Övr. intressenter 

Avsikt med 
synliggörandet 

- Trygghet 
- Hållbarhetstankar 
- Balans finansiellt 
och icke-finansiellt 
- Renommé 
- Strategiskt 
avgörande för 
kunskapsföretag 
- Ligger rätt i tiden 

- Trygghet 
- Trivsel 
- Viktigt bli sedd 
och få beröm 
- Signalsystem för 
visa bra attityd och 
bra gjort 
- Påverka attityder 
och beteenden 

- Trygghet 
- Trivsel 
- Uppskattning 
- Känna bra 
företag 
- Attraktivt företag 

- Ge känsla av att 
företaget bryr sig 
- Uppskattning 
- Mår bättre, gör 
bättre jobb 
- Attraktivt företag 
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Kundkapital FSB Exait Norrmejerier Billerud 
Åsikter om 
kundkapital 

- Nöjda kunder en 
av företagets 
viktigaste 
prioriteringarna  
- Oerhört viktigt ta 
reda på vad 
kunden tycker om 
företaget, för att 
kunna bli bättre 
 

- Kunden i 
centrum 
- Ledstjärna sätta 
kunden främst 
- Kunderna enormt 
viktiga eftersom 
betalar medarb. 
löner 
 

- Ingen framtid 
utan kunder  
- Kunder och lev. 
viktig del i kedjan  
- Lev. utgör värde, 
företaget inte klara 
sig utan dem 
- Kunders framg. 
avgörande för ftg:s 
framgång 

- Grunden för 
företagets existens 
- Oerhört viktiga 
för hålla igång 
verksamheten  
- Utan kunder kan 
inte betala lön 
 

Vad synliggörs - Kundkapital-
mätning 
- Antal kunder  
- Antal kundmöten 
- Kundens del av 
utlåningen 
- Antal prod/kund 
- Kundbas/ 
kundgrupp  

- Kund-
undersökning 
- Stora kunder 
- Viktiga affärer 
- Idrottsevents 
 

- Kund-
undersökning 
- Viktiga kunder 
- Vad de vill 
uppnå med olika 
kunder 
- Antal leverantör 
- Leverantörernas 
viktighet 

- Kund-
undersökning 
- Vilka kund. är  
- Månadens kund 
- Fem största 
kundernas % av 
papperssort 
- Kundorientering 
nyckelbegrepp 

Kanaler - Årsredovisning  
- Hemsida 

- Årsredovisning 
- Hemsidan 
- Kundtidning 
- Företags-
presentation 
- Företagsbroschyr 
- Medarbetare i 
möte med kunden 

- Årsredovisning 
- Hemsida  
- Personaltidning 
- Företagets sätt 
”att vara” + 
exponera sig 
- Studiebesök 

- Årsredovisning 
- Hemsida 
- Företags-
presentation 
- Intranät 
 

Till vem - Företaget 
- Övriga 
intressenter 

- Kunder 
- Medarbetare 

- Kunder 
- Medarbetare 
- Leverantörer 

- Kunder 
- Medarbetare 

Avsikt med 
synliggörandet 

- Skapa högre 
attraktionsvärde 
- Utv. kund-
relationer 
- Bygga grund för 
vidareutv. 
- Se bankens 
position 
- Se hur kunder ser 
på företaget  
- Se värde för 
kunden 
- Hitta grund till 
ftg:s kompentens-
försörjning 
- Bli mer kund-
orienterade 
- Ligger rätt i tiden 

- Skapa 
framgångssaga 
- Bygga goda 
relationer 
- Visa tacksamhet 
mot kunden 
- Uppskattning 
- Lyfta fram kund  
- Visa företaget 
har förtroende från 
olika håll 

- Skapa gott 
renommé 
- Skapa god 
kontakt med alla 
led 
 

- Bygga goda 
relationer 
- Visa hur 
betydelsefulla 
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Strukturkapital FSB Exait Norrmejerier Billerud 
Innehåll i och 
åsikter om 
strukturkapital 

- Internetbank 
- Telefonbank 
- Yrkesroller  
- Bygga struktur-
kapital genom 
humankapitalmätn 
- Göra human-
kapitalet mätbart 
- Rutiner, bas och 
grundstruktur 

- IT-plattform, 
nätverk, datorer 
- Datasystem 
- CV 
- Bolla idéer 

- Dataprogram 
- Befattnings-
beskrivning 
- Utbildningskort 
- Personalhandbok 
 

- Befattnings-
beskrivning 
- Utbildning och 
kompetens 
- Kompetens-
nätverk 
 

Åsikter om 
varumärket 

- Enorm tillgång 
- Lyckats signalera 
arbetar med mjuka 
värden 
- Skapats av bra 
human- och 
kundkapital  
- Varumärkes-
mätningar 
- Attraktiv 
arbetsgivare 

- Otroligt viktigt 
- Positionera 
genom nätverk 
- Viktigt fylla med 
information 

- Mycket viktigt  
- Satsar mycket på 
- Står för 
värderingar 
- Skrivit om i 
årsredovisning och 
på hemsida 

- Produkterna 
viktigare 
- Produkterna 
profilerar sig 
själva mer än 
företagsnamnet 

 
 


