
Intellektuellt kapital – osynligt men 

väsentligt
En kvalitativ studie hur finansiella rådgivare inom bankväsendet värderar och 

bedömer intellektuellt kapital hos kunskapsföretag

Joel Lindberg

Filip Waldelius

Ekonomie, kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

 

 

 

 

 

Intellektuellt kapital – osynligt men väsentligt 
En kvalitativ studie hur finansiella rådgivare inom bankväsendet värderar och 

bedömer intellektuellt kapital hos kunskapsföretag 

 

 

 

 

 

R0021N Examensarbete i företagsekonomi inom redovisning och styrning 

 

 

 

 

 

 

Luleå Tekniska Universitet  



FÖRORD 
Författarna vill först och främst rikta ett tack till de finansiella rådgivarna som velat delta i denna 

studie och bidragit till att studien kunde genomföras. Författarna vill även rikta ett stort tack till 

handledare, Johan Sandström, som genom värdefulla åsikter väglett genom detta arbete. Vidare 

vill vi även tacka våra opponenter som bidragit med konstruktiv kritik och hjälpt oss att höja vårt 

arbete. 

 

 

 

 

Luleå, maj 2019 

 

 

 

 

 

 

 

             Joel Lindberg          Filip Waldelius 

 

  



SAMMANFATTNING 
Expansion, utveckling och kunskap har präglat ekonomin de senaste decennierna och vi lever 

nuförtiden i att kunskapssamhälle. Detta har skapat en förändring i tillgångarnas typiska drag där 

osynligt kapital i form av intellektuellt kapital har blir mer väsentligt. En oklarhet har då uppstått 

i hur det intellektuella kapitalet ska redovisas och för den delen värderas och bedömas av externa 

intressenter. Syftet med denna studie är att undersöka hur finansiella rådgivare värderar och 

bedömer det intellektuella kapitalet och då specifikt hos kunskapsföretag, även förstå möjliga 

irrationella inslag i deras process på grund av otydligheten av detta kapital. En kvalitativ metod 

används i denna studie där intervjuer med fem stycken finansiella rådgivare inom bankväsendet 

genomförts. Resultatet antyder ett samförstånd kring vad intellektuellt kapital är men att värdering 

och bedömning varierar, där humankapitalet antyds vara den väsentliga tillgången för 

kunskapsföretag. Inslag av irrationella beslut har även en betydelse i deras värdering- och 

bedömningsprocess. Slutsatserna är att det intellektuella kapitalet är fortfarande något som externa 

intressenter har svårt att greppa och vid värdering och bedömning av kunskapsföretag med 

väsentligt intellektuellt kapital antyds inslag av irrationella beslut bli mer påtagliga. 

 

Nyckelord: Intellektuellt kapital, kunskapsföretag, finansiell rådgivare, värdering, bedömning, 

finansiellt beteende 

 

  



ABSTRACT 
Expansion, development and knowledge have characterized the economy in recent decades and 

we are now living in a knowledge society. This has created an alteration in the typical features of 

the assets where invisible capital in the form of intellectual capital has become more important. 

An uncertainty has arisen in how the intellectual capital should be accounted for and how it is 

valued and assessed by stakeholders. The purpose of this study is to investigate how financial 

advisors value and assess intellectual capital within knowledge companies, also understand the 

possible irrational elements in their process because of the ambiguity of this capital. A qualitative 

method is used in this study where interviews with five financial advisors within the banking sector 

are carried out. The result demonstrates that there is a similar understanding about what intellectual 

capital is, but that valuation and assessment of this vary. The result also indicates that human 

capital is the essential asset for knowledge companies. Elements of irrational decisions also have 

a meaning in their valuation and assessment process. The conclusion is that intellectual capital is 

still something that stakeholders find difficult to grasp, and when valuing and assessing knowledge 

companies with significant intellectual capital, elements of irrational decisions are implied to be 

more obvious.  

 

Keywords: Intellectual capital, knowledge companies, financial advisor, value, asses, behavioural 

finance 

  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INTRODUKTION ...................................................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................................................................................ 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION .............................................................................................................................................................................. 1 
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................................................................................ 3 

2. TEORI......................................................................................................................................................................................... 4 

2.1 DEFINITION AV INTELLEKTUELLT KAPITAL OCH KUNSKAPSFÖRETAG ............................................................................................. 4 

2.1.1 INTELLEKTUELLT KAPITAL ............................................................................................... 4 
2.1.1.2 Humankapital ................................................................................................................................................................................................ 5 
2.1.1.3 Strukturkapital ............................................................................................................................................................................................. 5 

2.1.2 KUNSKAPSFÖRETAG ........................................................................................................ 6 

2.2 DEN RATIONELLA VÄRDERING- OCH BEDÖMNINGSPROCESSEN AV EXTERNA INTRESSENTER ..................................................... 6 

2.2.1 KREDITBEDÖMNING ......................................................................................................... 7 

2.2.2 DE TRADITIONELLA VÄRDERINGSMODELLERNA .............................................................. 7 

2.2.3 VÄRDERING- OCH BEDÖMNINGSMODELLER FÖR INTELLEKTUELLT KAPITAL .................... 8 
2.2.3.1 Skandia Navigatorn – Intern modell .................................................................................................................................................. 8 
2.2.3.2 VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) - Extern modell ................................................................................................ 9 
2.2.3.3 Värdering och styrning av kunskapsföretag - Extern modell ................................................................................................ 9 

2.3 IRRATIONELLA INSLAG I EXTERNA INTRESSENTERS VÄRDERING- OCH BEDÖMNINGSPROCESS ................................................. 11 

2.3.1 BEHAVIORAL FINANCE ................................................................................................... 11 

3. METOD ................................................................................................................................................................................... 14 

3.1 FORSKNINGSANSATS .............................................................................................................................................................................. 14 
3.2 KVALITATIV METOD ............................................................................................................................................................................... 14 
3.3 URVAL ...................................................................................................................................................................................................... 15 

3.3.1 DELTAGARE ................................................................................................................... 16 

3.4 SEKUNDÄRDATA ..................................................................................................................................................................................... 16 
3.5 PRIMÄRDATA VIA INTERVJUER ............................................................................................................................................................. 16 
3.6 ANALYSMODELL ..................................................................................................................................................................................... 17 
3.7 VALIDITET ............................................................................................................................................................................................... 17 
3.8 RELIABILITET ......................................................................................................................................................................................... 18 

4. EMPIRI ................................................................................................................................................................................... 19 

4.1 HUR DEFINIERAS DET INTELLEKTUELLA KAPITALET OCH KUNSKAPSFÖRETAG AV FINANSIELLA RÅDGIVARE? ..................... 19 

4.1.1 INTELLEKTUELLT KAPITAL ............................................................................................. 19 

4.1.2 KUNSKAPSFÖRETAG ...................................................................................................... 19 

4.2 DEN RATIONELLA VÄRDERING- OCH BEDÖMNINGSPROCESSEN AV FINANSIELLA RÅDGIVARE................................................... 20 

4.2.1 VÄRDERING OCH BEDÖMNINGSPROCESSEN .................................................................... 20 

4.2.2 BETYDELSEN AV DEN TEORETISKA GRUND OCH FORSKNING .......................................... 23 

4.2.3 FÖRSLAG TILL FÖRENKLING VID VÄRDERING OCH BEDÖMNING ..................................... 23 

4.3 IRRATIONELLA INSLAG I FINANSIELLA RÅDGIVARES VÄRDERING- OCH BEDÖMNINGSPROCESS ................................................ 24 

4.3.1 DEN LOKALA OCH FAMILJÄRA BETYDELSEN .................................................................. 25 

4.3.2 ORO OCH RISK ................................................................................................................ 26 



4.3.3 ERFARENHET ................................................................................................................. 26 

5. ANALYS .................................................................................................................................................................................. 28 

5.1 HUR DEFINIERAS DET INTELLEKTUELLA KAPITALET OCH KUNSKAPSFÖRETAG AV FINANSIELLA RÅDGIVARE? ..................... 28 
5.2 DEN RATIONELLA VÄRDERING- OCH BEDÖMNINGSPROCESSEN AV FINANSIELLA RÅDGIVARE................................................... 29 
5.3 IRRATIONELLA INSLAG I FINANSIELLA RÅDGIVARES VÄRDERING- OCH BEDÖMNINGSPROCESS ................................................ 31 

6. SLUTSATS OCH DISKUSSION .......................................................................................................................................... 34 

6.1 STUDIENS SLUTSATSER ......................................................................................................................................................................... 34 
6.2 AVSLUTANDE DISKUSSION .................................................................................................................................................................... 35 
6.3 BEGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................................................................... 36 

REFERENSER ............................................................................................................................................................................ 37 

BILAGOR ....................................................................................................................................................................................... 1 

BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE .......................................................................................................................................................................... 1 

 

FIGURFÖRTECKNING 
FIGUR 1: INTELLEKTUELLT KAPITAL ................................................................................................ 5 

FIGUR 2: SKANDIANAVIGATORN ...................................................................................................... 9 

 

TABELLFÖRTECKNING 
TABELL 1: DELTAGARE .................................................................................................................. 16 

 



 

1 
 

1 INTRODUKTION  

I detta kapitel kommer en bakgrund kring det ämne vi valt att introduceras. Vidare beskrivs 

problemdiskussionen som har skapats av det intellektuella kapitalet och hur de externa 

intressenterna påverkas av detta vid värdering och bedömning. Hädanefter tas syftet och den 

frågeställning vi utgår från i denna studie. 

1.1 Bakgrund  

Samhället vi lever i har haft en kraftig expansion och utveckling. Genom industrialiseringen och 

skapandet av industriföretag, låg värdering av materiella tillgångar i fokus (Edvinsson & Sullivan, 

1996). Därifrån har vi stegvis alltmer blivit ett kunskapssamhälle (Sveiby, 1995). I takt med denna 

utveckling av ekonomier har immateriella tillgångar och kunskap haft en större betydelse i form 

av lärande, innovation och forskning, då dessa sätter sin prägel och driver ekonomin (Schiliró, 

2012). Framväxten av kunskapssamhällen och tjänsteföretag har påverkat i stort sett alla 

framväxande ekonomier och länder, vilket även har skapat en annan syn på personalen, där 

personalens kompetens värdesätts allt högre (Bukh, Larsen & Mouritsen, 2001). Dessa 

tjänsteföretag kan även beskrivas som kunskapsföretag, vilket består av personalens kompetens, 

där de säljer tjänster som är direkt kopplade till personalens kompetens (Sveiby, Annell, Axelsson, 

Emilsson, Karlsson, Wangerud & Vikström, 1990).  

  

Dessa olika former av immateriella tillgångar eller osynliga kapital kom under slutet av 1980-talet 

att benämnas som kunskapskapital som kortfattat består av humankapital och strukturkapital 

(Sveiby et al., 1990). Detta kunskapskapital som begrepp har sedan över tid utvecklats och 

benämnts numera ofta som intellektuellt kapital. Humankapital består av företagets personal, där 

deras kompetens och erfarenhet innefattas i detta (Patent- och registreringsverket [PRV], u.å.). 

Strukturkapital kan däremot ses som företagets historia och de erfarenheter dem byggt upp på 

vägen, det kan exempelvis vara interna datasystem, företagskultur och det som helt enkelt “sitter i 

väggarna” hos ett företag. (Sveiby et al., 1990) Allt eftersom denna utveckling har skett har 

tillgångarnas typiska drag ändrats dock har inte redovisningsmodellen utvecklats i samma takt och 

anpassat sig (Dumay & Guthrie, 2017).  

1.2 Problemdiskussion  

Då vi lever i ett kunskapssamhälle har vikten av det intellektuella kapitalet ökat. Enligt Bukh et al. 

(2001) forskning så har kunskap och information blivit ekonomins viktigaste komponenter. I 

kunskapsföretag anses det intellektuella kapitalet och då framförallt humankapitalet vara den 

viktigaste tillgången (Streumer, 2006). Även i studien av Chen, Cheng & Hwang (2005) ökar ett 

företags värde med hjälp av ett starkt intellektuellt kapital samt att det skapar konkurrensfördelar. 

Utöver detta har det visat sig finnas ett positivt samband mellan investerares vinst på aktier och 
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starkt intellektuellt kapital (Appuhami, 2007). Forskning av Chen et al. (2005) visar även på att 

investerare värderar företag högre med bättre intellektuellt kapital och de som kan använda dessa 

resurser på ett effektivt sätt. Trots vetskapen om värdet av intellektuellt kapital samt vad det kan 

generera så är teorin om hur man ska mäta samt redovisa detta fortfarande i ett tidigt stadie.  

  

En oklarhet finns i hur det intellektuella kapitalet ska redovisas och för den delen värderas och 

bedömas av externa intressenter till sitt rätta värde vid investering men även vid bedömning vid 

kreditprövning (Lazzolino, Migliano & Gregorace, 2013). Ett problem som då framkommit av att 

tillgångarna har blivit svårare att värdera och bedöma är informationsasymmetrin mellan 

kunskapsföretagen och externa intressenter, då kunskapsföretagen inte har full koll på hur man ska 

framhäva detta i sina rapporter. (Orens, Aerts & Lybaert, 2009). Ett exempel som kan uppstå är 

när företag och då i synnerhet kunskapsföretag ska redovisa sin personal i deras årsredovisningar, 

denna post läggs då inte som en tillgång utan som en kostnad i deras årsredovisningar (FAR, u.å.). 

Kunskapsföretag ser inte sin personal som en kostnad utan mer som en tillgång, då 

redovisningssystem inte är uppdaterat att visa personalen som en tillgång (Marr, Schiuma, & 

Neely, 2004).  Detta gör att många företag vill framhäva sin personal genom att skriva i deras 

årsredovisningar att “personalen är vår viktigaste resurs”. Externa intressenter kan ha svårt att 

värdera och bedöma detta, därav skapas denna informationsasymmetri. (Lazzolino et al., 2013).   

   

Clarke, Seng & Whiting (2011) beskriver att det inte finns någon allmänt accepterad metod för 

värdering av intellektuellt kapital. Än idag finns det inte direkt standards eller praxis kring hur 

detta ska genomföras (Cleary & Quinn, 2016). Dock har flera olika modeller tagits fram både 

intern och externt för att mäta och förstå detta kapital (Ståhle, P., Ståhle S & Aho, 2011). Skandia 

var en av de aktörer som redan under 1980-talet förstod vikten av det intellektuella kapitalet, där 

man under år 1995 gjorde ett försök av att lyfta fram detta i redovisningen med hjälp av vad de 

senare kom att kalla för Skandia navigatorn (Edvinsson, 1997). Bo Jäghult belyste även denna 

problematik med att värdera kunskapsföretag år 1988 i sin bok “Värdering och styrning av 

kunskapsföretag”. Där tog han fram förslag för externa intressenter hur man ska kunna värdera 

och bedöma kunskapsföretag. (Jäghult, 1989) Senare under 2000-talet utvecklade forskaren Ante 

Pulic sin modell VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) som till skillnad från tidigare 

modeller endast utgår från företags finansiella rapporter (Ståhle, P et al., 2011).  

  

Vanligen utgår ofta externa intressenter från mer rationella och logiska modeller och metoder via 

de traditionella finansiella rapporterna vid värderingar och bedömningar. Det kan vara genom 

exempelvis substansvärdering, avkastningsvärdering och marknadsvärdering i samband med 

värdering vid investering. (Verksamt.se, 2015).  Även nyckeltal som exempelvis avkastning på 

sysselsatt kapital, kapitalomsättningshastighet, soliditet och ett företags kassaflöde används vid 

bedömningar och då framförallt vid kreditbedömningsprocesser av externa intressenter (Avanza, 

2009; Svensson, 2003). Studier visar dock på att allt fler externa intressenter har vetskap om att 

det intellektuellt kapital och att de icke-finansiella faktorerna skapar ett högre värde för företagen. 
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Trots vetskap och vikten av det intellektuella kapitalet så är det fortfarande något som externa 

intressenterna försöker få grepp om, då det traditionella redovisningsstandards hämmar detta 

kapital att bli igenkänt. (Chen et al., 2005) Denna otydlighet av det intellektuella kapitalet kan 

skapa en större osäkerhet för dessa externa intressenter vid deras värdering- och 

bedömningsprocess. Behavioral finance är ett samlingsbegrepp angående olika beslut externa 

intressenter kan fatta när det är otydlighet gällande deras värdering och bedömning. Alltså innebär 

det att externa intressenter kan ta irrationella beslut på grund av otydligheten som påverkas främst 

av deras emotioner. (Lin, 2012) Enligt Osinski, Selig, Matos, & Roman (2017) forskning så 

kvarstår problemet gällande att få grepp om det intellektuella kapitalet vid värdering och 

bedömning då tydliga riktlinjer behövs för de externa intressenterna.   

1.3 Syfte och frågeställning 

Eftersom tidigare studier har undersökt hur det intellektuella kapitalet mäts och redovisas i 

kunskapsföretag, vill vi istället undersöka hur detta material används av externa intressenter och 

då specifikt finansiella rådgivare inom bankväsendet vid värdering och bedömning av 

kunskapsföretag. Syftet är alltså att identifiera hur rådgivarna värderar och bedömer det 

intellektuella kapitalet, vad tidigare forsknings har för relevans i praktiken samt möjliga 

irrationella inslag som kan påverka deras process. Därav vår frågeställning, hur värderar och 

bedömer finansiella rådgivare inom bankväsendet det intellektuella kapitalet hos 

kunskapsföretag? Detta kommer besvaras genom att  analysera vad det intellektuella kapitalet och 

kunskapsföretag är för de finansiella rådgivarna, den rationella värdering- och 

bedömningsprocessen av finansiella rådgivare men även undersöka irrationella inslag i finansiella 

rådgivares värdering- och bedömningsprocess. 
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2. TEORI 

I detta kapitel kommer det att redovisas vilken litteratur som uppsatsen är byggd på samt 

presentera de nyckelbegrepp som genomsyrar arbetet. Då terminologin genom arbetet kan 

missuppfattas eller för den delen vara svårtolkad vill vi här göra begreppsförklaringar av 

nyckelbegreppen. Vidare är vår teori uppbyggd på de frågeställningar vi formulerat, vilket i sin 

tur präglar resterande avsnitt i denna studie.   

2.1 Definition av intellektuellt kapital och kunskapsföretag  

Intellektuellt kapital och kunskapsföretag kan vara två komplicerade begrepp att tyda. Nedan 

kommer det därför presenteras hur tidigare forskning har valt att definiera dessa olika begrepp och 

dess innebörd.   

2.1.1 Intellektuellt kapital  

Förändring i samhället och att ekonomin numera är driven av information och kunskap har lett till 

uppbyggnaden av det intellektuella kapitalet (Pew Tan, Plowman & Hancock 2007). Det var under 

mitten av 1980-talet som personer inom den svenska tjänstesektorn tyckte att det behövdes en 

utökning av de traditionella finansiella rapporterna och myntade då benämningen, intellektuellt 

kapital. Det intellektuella kapitalet, kan enklast förklaras med att det är ett företags marknadsvärde 

minus det bokförda värdet (Bukh et al., 2001). Vidare har benämningen intellektuella kapitalet levt 

vidare men inte fått något direkt erkännande inom redovisningen. I dagens redovisning finns inte 

det intellektuella kapitalet med i ett företags balansräkning, men är en viktig beståndsdel i 

företagets framgång. (Patent- och registreringsverket [PRV], u.å.) Det intellektuella kapitalet delas 

ofta in i humankapital och strukturkapital, där sedan strukturkapitalet delas in i flera olika 

beståndsdelar (Bukh, Larsen & Mouritsen, 2001, Figur 1). Det intellektuella kapitalet är alltså hur 

ett företag utnyttjar den kunskap och information de besitter till effektivitet och värde för företaget 

(Bontis 1998).   



 

5 
 

 
 

Figur 1: Intellektuellt kapital 

Anpassad efter Bukh, Larsen och Mouritsen, (2001) 

2.1.1.2 Humankapital  

En av beståndsdelarna i det intellektuella kapitalet är således humankapitalet. Humankapitalet i ett 

företag är vad de anställda besitter för kunskap och färdigheter för att utföra sina uppgifter (Bontis 

1998). Tidigare forskning argumenterar för att humankapitalet är ett företags viktigaste tillgång, 

för att kreativiteten, innovationen och dem anställdas kunskaper hos ett företag är svåra att ersätta 

(Massingham & Tam 2015). Trots att humankapitalet av många anses som ett företags viktigaste 

tillgång är det få företag som bokför detta som en tillgång i balansräkningen (Ming Chen & Jun 

Lin, 2004). Det har dock blivit allt vanligare att företag visar det som en extern post i deras 

årsredovisning om deras humankapitals värde genom tillägg i form av noter (Möller, Gamerschlag, 

& Guenther, 2011). Dock är det något externa intressenter värderar och bedömer försiktigt. Detta 

eftersom humankapitalet är flyktigt i form av det är svårt att ha kontroll över det jämfört med 

exempelvis finansiellt kapital och strukturkapital som företaget har mer kontroll över. (Edvinsson, 

1997; Olander, Hurmelinna-Laukkanen & Heilmann 2015)  

2.1.1.3 Strukturkapital  

Strukturkapital definieras som det intellektuella kapital som ett företag har men som inte beror på 

någon enskild individ, alltså något som “sitter i väggarna” (Sveiby et al., 1990). Bukh, Larsen & 

Marknadskapital 

Intellektuellt kapital 

Kapital 

Finansiellt kapital 

Humankapital Strukturkapital 

Kundkapital Organisationskapital 
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Mouritsen, (2001, Figur 1) visar att strukturkapitalet delas upp i flera olika beståndsdelar. Där 

kundkapital och organisationskapital är de två kärndelarna av strukturkapitalet. Organisations- 

kapital utgörs av verktyg de anställda hos ett företag har att arbeta med, det kan vara erfarenhet 

hos ett företag och ett visst sätt att arbeta, som exempelvis interna datasystem, handböcker och den 

affärsidé som finns inom företaget. Kundkapitalet ses som relationen företaget har med sina 

kunder. (Bukh et al., 2001) Således inkluderar strukturkapitalet de kompetenser som finns inom 

företaget men även det som riktas mot kund (Sveiby et al., 1990). Strukturkapitalet kan även 

uppmuntra anställda att utnyttja sin kunskap och sitt humankapital i ett företag. Därav menar 

tidigare forskning att ett företag måste ta både strukturkapitalet och humankapitalet i beaktande 

när mål sätts (Kamukama, Ahiauzu, & Ntayi, 2010).   

2.1.2 Kunskapsföretag  

Ett kunskapsföretag är som vilket annat företag som helst ur det perspektivet att man säljer något 

till en kund. Skillnaden ligger i att kunskapsföretag inte säljer en vara eller produkt utan snarare 

säljer sin kunskap. (Sveiby et al., 1990) Denna kunskap besitter personalen genom kompetens och 

utgör även till stor del företagets tillgång (Nonaka, 2008). Dock kan det vara svårt att urskilja 

skillnaden mellan tjänsteföretag och kunskapsföretag vilket Sveiby et al. (1990) instämmer och 

beskriver kunskapsföretag som en speciell typ av tjänsteföretag. För att kunna göra en mer tydlig 

avgränsning av vad som definierar kunskapsföretag så kollar man på om produktionen är 

standardiserat eller individuell. Vad som gäller för ett kunskapsföretag är att produktionen ska vara 

icke standardiserad, kreativ, starkt individberoende samt komplext problemlösande. (Sveiby et al., 

1990) Enligt Kefela, (2010) så drivs alltmer ekonomin av kunskap och därav menar forskningen 

på att kunskap blir en viktig del i företagen. Exempel på kunskapsföretag är i synnerhet 

konsultfirmor som reklambyråer och revisionsfirmor. (Edvinsson & Malone, 1997) 

2.2 Den rationella värdering- och bedömningsprocessen av externa 

intressenter  

Då de finansiella rådgivarna använder sig av modeller och metoder vid värdering och bedömning, 

presenteras under detta avsnitt först kreditbedömningsprocessen och de traditionella 

värderingsmodellerna. Detta för att få en förståelse kring hur dessa generellt jobbar  vid värdering 

och bedömning för att ta rationella beslut. Nedan presenteras även forskning kring tänkbara 

modeller och metoder riktat mot intellektuellt kapital. 

 

Att tänka rationellt har som utgångspunkt att beslutsfattaren har en medvetenhet gällande sina 

värderingar och bedömningar (Alvesson & Czarniawska,1998). Beslutsfattaren ska ha en tydlig 

överblick kring sina tänkbara valmöjligheter. Därefter komma fram till ett rationellt och logiskt 

beslut kring sitt val utifrån modeller och metoder som existerar. (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 

2006) Historiskt sett är modeller som finns inom den finansiella marknaden baserade på antagandet 

att marknaden är effektivt och beslutsfattare tänker rationellt utifrån hypotesen ”Den effektiva 
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marknadshypotesen” som togs fram under 1960-talet. Hypotesen utgår från att den finansiella 

marknaden är effektiv och all information är tillgänglig. Alltså värdet av ett företag reflekteras av 

deras värde på marknaden som externa intressenter ser och att de tar sina beslut genom rationellt 

tänkande. (Lo, 2005)   

2.2.1 Kreditbedömning  

När ett företag eller en privatperson söker kredit eller vad som vanligen benämns som lån, sker en 

kreditbedömning som generellt utförs av en rådgivare inom banken (Svenska bankföreningen, 

1991). Vid prövningar behöver banken information för att lägga sin grund och utgår då från bland 

annat årsredovisningar, kassaflödesanalyser, budgetar, periodrapporter och kreditupplysningar. 

(FAR, 2004) I bedömningen av kredit tar man hänsyn till information som är finansiell men även 

icke finansiell (Bruns & Fletcher, 2008).   

  

Till den finansiella informationen hör ett företags årsredovisning som består av resultat- och 

balansräkning, där banken kan avgöra företagets intäkter och kostnader under året samt dess 

tillgångar och skulder. Banker använder sig även av information i form av nyckeltal som 

exempelvis soliditet, kassalikviditet och räntabilitet på totalt kapital. (Svensson, 2003) Denna 

information erhålls oftast via kreditupplysningsföretag och då exempelvis som UC (UC, u.å.). Den 

icke-finansiella informationen anskaffas via granskning av marknadsposition, dess historik, 

företagsledningens erfarenhet samt företagets affärsidé (Grunert, Norden & Weber, 2005). Utifrån 

sitt underlag görs olika analyser för att bedöma företaget utifrån fyra olika aspekter. En analys av 

företaget, övriga omständigheter som är av väsentlig betydelse för bankerna, dess 

finansieringsmöjligheter samt krav som finns angående säkerhet. Baserat på dessa fyra analyser 

görs en fullständig bedömning av företaget som vill låna och dess återbetalningsförmåga. 

(Broomé, Elmer & Nylen, 1998)   

  

När kreditbedömning görs av kunskapsföretag kan det vara mer komplicerat eftersom dess 

finansiella information är mindre tillräcklig, vilket leder till att den icke-finansiella informationen 

blir central vid bedömning. Därav blir kommunikationen mellan banken och företagen viktigare 

vid bedömning av kredit. Alltså relationen och tilliten för företaget blir mer väsentligt vid 

bedömningen. Tidigare studier har visat på att banker i de flesta fall värderar information om 

immateriella tillgångar som betydelsefull men att det är otillräckligt med verktyg och metoder för 

att få fram en tydlig bild av dessa tillgångar. (Svensson, 2003)   

2.2.2 De traditionella värderingsmodellerna  

Att värdera företag är inget nytt fenomen vare sig det handlar om att köpa, sälja eller investera, 

utan det finns stor kunskap och vana i att värdera traditionella företag som exempelvis 

industriföretag (Vilanova, Lozano & Arenas, 2009). Det finns flera olika värderingsmetoder men 

de vanligaste metoder man generellt använder sig av är substansvärdering och 
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avkastningsvärdering. Substansvärdering innebär att man tar tillgångarna och skulderna i 

beaktning, där skillnaden av dessa utgör företagets kapital. Denna skillnad man får fram ska även 

spegla företagets värde. (Fernández, 2007) Tillämpas denna metod på kunskapsföretag uppstår 

dock problematiken av att kunskapsföretag möjligen inte har substansvärden i samma utsträckning 

som exempelvis industriföretag, där kunskapsföretagets materiella tillgångar utgör en liten del av 

företagets tillgångar (Jäghult, 1989). Avkastningsvärdering är en metod där man beräknar ett 

nuvärde av framtida vinster. Detta genomförs genom att analysera tidigare resultat för att på så sätt 

få en bra uppfattning om var en rimlig vinstnivå ligger för framtida år. Avkastningsvärdet är alltså 

oberoende av företagets tillgångar, där hänsyn bara tas till avkastningen. (Fernández, 2007)  

2.2.3 Värdering- och bedömningsmodeller för intellektuellt kapital  

De traditionella värdering- och bedömningsmodellerna har svårt att fånga upp och skapa en 

helhetsbild av kunskapsföretag dels internt för ledningen och dess styrning men även externt för 

intressenter (Nazari & Herremans, 2007). För att få bukt på detta dilemma har det utvecklats nya 

modeller och metoder som försöker ta sig ann det intellektuella kapitalet som dock ännu inte är 

helt erkända (Nazari & Herremans, 2007). Nedan kommer de interna och externa modellerna att 

presenteras.    

2.2.3.1 Skandia Navigatorn – Intern modell  

Skandia var en av de första företag som gjorde ett försök att kunna rapportera och bemöta vad vi 

idag kallar intellektuellt kapital. Under processens gång av att försöka göra detta kapital mer 

synligt kom man i mitten av 1990-talet fram med modellen Skandia navigatorn. (Brennan, 2001) 

Denna modell skulle ge en tydligare helhetsbild av företaget ur ett internt perspektiv för att på så 

sätt få mer meningsfull information för styrningen men även för att öka Skandias effektivitet. 

(Rimmel, 2003) Modellen kan sägas ha sin utgångspunkt från en tidigare erkänd modell Balance 

Score Card utvecklad av Kaplan och Norton. Utifrån Kaplan och Nortons modell utvecklades 

Skandia Navigatorn som ofta beskrivs som ett hus, där finansfokus representerar taket av 

modellen, kund- och processfokus motsvarar väggarna, humanfokus beskrivs som själva själen 

eller kärnan och sedan golvet som representeras av förnyelse- och utvecklingsfokus. (Edvinsson, 

1997)   

  

Finansfokus som representerade taket av modellen tar hänsyn till det fysiska och monetära 

kapitalet i företaget, alltså de påtagliga tillgångarna i resultat- och balansräkningen. Processfokus 

avser aktiviteter i företaget som en process som gör att företaget fungerar normalt. (Nupap, 

Chakpitak, Neubert & Tra-Ngarn, 2016) Kundfokus avser relationen mellan själva företaget och 

dess intressenter, vilket exempelvis är kunderna, aktieägare och leverantörer. Humanfokus som är 

själva kärnan har sitt fokus på attityd och kompetens för att skapa värde för humankapitalet. 

Förnyelse- och utvecklingsfokus tar sikte på framtiden genom att studera vad som skapar 

framgång. (Roos, J., Roos, G., Dragonetti, Edvinsson, 1998)  
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Figur 2: Skandianavigatorn 

Anpassad efter Edvinsson óch Malone (1997) 

2.2.3.2 VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) - Extern modell  

Är en modell skapad av professor Ante Pulic och utgår endast från ett företags finansiella rapport. 

Han ville alltså hitta en modell där man kunde avgöra ett företags intellektuella kapital med hjälp 

av de finansiella rapporterna. VAIC utgår från två beståndsdelar “Intellectual capital efficiency” 

och Capital employed efficiency” vilket då inkluderar förädlingsvärdet för strukturkapitalet, 

humankapitalet och det sysselsatta kapitalet. Dessa variabler tas fram genom företags finansiella 

rapporter och därav utesluts erfarenhets och kunskapsnivåer hos de anställda när exempelvis 

förädlingsvärdet för humankapitalet tas fram. (Ståhle, P et al., 2011) Tidigare forskning visar att 

ett företag som har ett effektivt VAIC värdesätts högre av investerare. Denna undersökning gjordes 

på börsnoterade bolag i Taiwan mellan år 1992 till 2002 (Chen et al., 2005). En liknande studie 

gjordes på börsnoterade banker i Italien mellan 2005–2007. I denna undersökning kunde man inte 

hitta något samband mellan det intellektuella kapitalet och marknadsvärdet med hjälp av VAIC 

måttet. Författarna till denna undersökning trodde detta resultat främst berodde på den 

dysfunktionella kapitalmarknaden i Italien. I en mer funktionell marknad kan VAIC måttet få en 

större betydelse enligt författarna. (Puntillo, 2009)   

2.2.3.3 Värdering och styrning av kunskapsföretag - Extern modell  

Bo Jäghult publicerade år 1988 boken “Värdering och styrning av kunskapsföretag”. I denna 

litteratur ville han belysa problemet om okunskapen som finns av värdering av kunskapsföretag 

och kapitalet som inte står i monetära termer. Han menade på att de traditionella 

värderingsmetoderna inte var tillräckliga för att värdera ett kunskapsföretag. Det kapital som 

Jäghult ansåg var svårt att värdera kallade han för kunskapskapitalet eller de mänskliga resurser 

Finansfokus 

Kundfokus Processfokus Humanfokus 

Fokus för förnyelse och utveckling 

Historia 

Idag 

Imorgon 

Omgivning 
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ett företag har. I sitt resonemang tog Jägerhult fram 5 faktorer vid värdering av kunskapsföretag. 

(Jäghult, 1989)   

 

1. Satsningar på personalutveckling  

Kostnader för forskning och utveckling tillhör denna faktor. Exempelvis kostnader för 

utbildning av personalen. Dessa investeringar bör ske menar Jäghult för att kunskapsföretagen 

ska fortsätta ses som konkurrenskraftiga och inte tappa sin kompetens. Mått att utgå ifrån vid 

värdering är att satsningar på personalutveckling ska vara minst 10 procent av vinsten (före 

skatt men efter avskrivningar och finansiella kostnader) alternativ till detta mått kan vara 2 

procent på omsättningen. (Jäghult, 1989) Tidigare forskning menar även på att 

personalutvecklingen inom ett företag inte enbart beror på attityder, relationer och hur det 

tidigare har presterar i företag, utan även att resurser på personalutveckling ska läggas för att 

förbättra de mänskliga resurserna. (Luthans, Avey, Avolio, & Peterson, 2010)  

 

2. Personalomsättning  

Enligt Jäghult bör en genomsnittlig anställningstid vara mellan 5–10 år. Eller ett mått på att 

personalomsättningen värde ska ligga omkring 10–20 procent. Jäghult menar på att det är 

viktigt att det finns anställda med lång anställningstid som kan bära på den betydelsefulla 

företagskulturen. (Jäghult, 1989) Bontis & Fitz-Enz (2002) menar att personalen inom ett 

företag påverkas av företagskulturen och det blir mer naturligt för de anställda att förstå den 

vid en längre anställning och att om omsättning av personal inom företaget är mindre.  

 

3. Personalens genomsnittsålder  

Att studera de olika åldrarna hos de anställda i ett kunskapsföretag menar Jäghult är en 

betydande komponent för kunskapskapitalets värde. Äldre hos ett företag är generellt mer 

stabila i form av att vara mer trygga och stannar längre än de yngre. Även Rosen & Jerdee 

(1976) beskriver att ju äldre en person blir desto mer stabil tenderar dem att bli. Medan Jäghult 

(1989) menar att yngre i ett företag ökar sitt förädlingsvärde snabbare än de äldre. 

Preisendörfer & Voss (1990) menar även de på att yngre personal skapar en ökad total fördel 

för företaget där förädlingsvärde innefattas. En “bra” uppdelning av åldrar inom ett företag 

enligt Jäghult är att 75 procent av de anställda ska vara mellan 30 och 50 år. (Jäghult, 1989)  

 

4. Genomsnittlig anställningstid  

Enligt Jäghult så lär sig konsulter i ett kunskapsföretag som mest de 2–3 första åren och därefter 

avtar i sin inlärningsprocess år 4 och framåt. Därav menar han att ett bra mått för ett 

kunskapsföretag när det gäller genomsnittlig anställningstid är 30–65 procent av de anställda 

ha mindre än 3 års anställning. (Jäghult, 1989) Forskning visar på att en anställd under det 

tidiga stadiet i en anställning känner ett ökat lyft i sin motivation och är mer effektiv för 

företaget. En längre anställningstid skapar sedan mest troligt ett större inflytande i företaget, 

antingen till det positiva eller negativa. (Bond, Resnick, Drake, Xie, McHugo, Bebout, 2001).   
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5. Risker för väsentliga avhopp  

Den sista punkten Jäghult ansågs vara väsentlig vid värdering av kunskapsföretag var risker 

för avhopp och då avhopp av hela grupper och nyckelpersoner. Jäghult menade då att det finns 

fyra betydande faktorer som påverkar hela grupper och nyckelpersoners avhopp: (Jäghult, 

1989) Vikten av att behålla nyckelpersoner i ett företag har även Bontis & Fitz-Enz  (2002) 

undersökt. De menar på att det är viktigt för företagets kunskapskapital men även har en 

betydande roll för de anställda inom företaget då nyckelpersoner har stor inverkan på deras 

trivsel (Bontis & Fitz-Enz, 2002).  

● Finns en stabil liten ägarkader (ägarna) med lång historisk anknytning till företaget?  

● Finns det å andra sidan en god spridning av ägandet bland flera viktiga nyckelpersoner?  

● Sker expansion genom långsam “inre” tillväxt eller genom snabb fusionspolitik?  

● Finns en trohet till en angiven relativt stringent affärsidé eller sker satsningar över ett 

brett spektrum?  

Jäghult menade då att om två eller fler av dessa betydande faktorer vara positiva anses hela 

variabeln vara positiv. (Jäghult, 1989)   

 

Dessa fem faktorer grundar sig i nyckelvärden som visar ett kunskapsföretags hantering av dessa 

faktorer tidigare. Alltså visar värdena hur företaget historiskt sätt har hanterat detta och hur de 

generellt hanterar sitt kunskapskapital. (Jäghult, 1989)  

2.3 Irrationella inslag i externa intressenters värdering- och 

bedömningsprocess  

I avsnitt 2.2 presenterades den rationella värdering- och bedömningsprocessen och de metoder och 

modeller som har förslagsvis lagts fram för att behandla otydligheten med intellektuellt kapital. 

Dessa modeller och metoder för intellektuellt kapital är något som ej har blivit erkänt och det 

intellektuella kapitalet är fortfarande något externa intressenter har svårt att greppa. Denna 

otydlighet kan innebära irrationella inslag i deras värdering-och bedömningsprocess. Inslag av 

irrationella beslut kan innebära att beslutsfattaren frångår logiska omdömen och värdering- och 

bedömningsprocessen påverkas av detta (NE, u.å.). Dock agerar aldrig beslutsfattare helt utan 

emotioner, utan dessa ger inslag i deras värdering- och bedömningsprocess (Bechara & Damasio, 

2005). 

2.3.1 Behavioral finance   

Som tidigare presenterats kring “Den effektiva marknadshypotesen” har detta sätt att tänka 

angående externa intressenters beslut på marknaden dock förändrats under de senaste årtiondena. 

Psykologi och emotionella beteende hos människan har fått en större betydelse enligt många 

forskare för hur intressenter agerar. De menar istället på att externa intressenter även agerar 

irrationellt. Forskning inom detta och samlingsbegreppet för denna forskning kallas oftast för 
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“Behavioral finance”. Detta begrepp ska då tydliggöra varför externa intressenter tar vissa beslut 

som inte visar sig vara rationella. (Baker & Nofsinger, 2010) Forskning inom detta förklarar att 

irrationella beslut ofta grundas i psykologiska mönster som människan kan ha. Detta kan 

uppkomma genom en social påverkan från utomstående personer (Latané, 1981). Bias för externa 

intressenter kan innebära ologiska tolkningar och felaktiga bedömningar av situationer som de 

stöter på (Babajide & Adetiloye, 2012).   

  

Enligt forskning så finns det flera olika generella beteende biaser för investerare. (Baker & 

Ricciardi, 2014; Ritter, 2003) Nedan presenteras sex generella biaser för investerare, den första är 

familiarity bias och innebär att investerare tenderar till att föredra familjära eller välbekanta 

investeringar. Investerares preferens riktar sig alltså mot lokala tillgångar samt portföljer som 

riktar sig mer mot inhemska värdepapper. (Baker & Ricciardi, 2014) Tidigare forskning har även 

visat att investerare som föredrar familjära och välbekanta investeringar ignorerar höga avgifter i 

investeringar som görs lokalt. Som konsekvens av detta får investerare inte optimala portföljer. 

(Bailey, 2011)   

 

Anchoring är den andra biasen och är investerares tendens av att förankra sig kring första 

informationen för att sedan tillämpas för att göra framtida beslut. Beslut baseras ofta på den första 

information dem får och har svårt att ändra sin syn när ny information tillfaller dem. (Baker & 

Ricciardi, 2014) Information kan tillförses via exempelvis externa faktorer som nyhetsflöden som 

anses ha en stark påverkan på investeringar enligt Lillo, Micciché, Tumminello, Piilo & Mantegna 

(2015).   

 

Tredje biasen är worry och innebär oron som kan påverka investerares omdöme baserat på tidigare 

händelser, minnen och begränsad information om investeringen. Har en investerare oro kring en 

investering kan den uppfattade risken kring investering förstoras upp samtidigt som man blir mer 

riskavert (Baker & Ricciardi, 2014).  

 

Den fjärde generella biasen är regret aversion som innebär att investerare som påverkas av en 

förväntad ånger är mer trolig till att ta mindre risk eftersom de då minskar risken för dåliga resultat. 

Alltså kan investerare vara motvilliga till att sälja de “dåliga” investeringar, då detta ger dem 

återkoppling om att de gjort dåliga beslut. (Baker & Ricciardi, 2014) Tidigare forskning har även 

visat att motviljan att ångra sig kan påverka investerare att investera i tidigare gynnsamma 

investeringar trots att dem inte med säkerhet är gynnsamma. Detta för att inte känna ånger om att 

det skulle visa sig att det fortfarande var en gynnsam investering (Dowling & Lucey, 2010).     

  

Den femte är self-attribution bias och är tendensen av att exempelvis investerare som fått 

godtycklig avkastning och därmed gjort en bra investering enbart anser att resultatet är dennes 

förtjänst, alltså har den en överdriven självsäkerhet i sin yrkesroll. (Baker & Ricciardi, 2014)  
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Den sjätte är conservatism och innebär att investerare tenderar att vara långsamma i att fånga upp 

nya förändringar. Investerare har alltså förmåga att fästa sig hur situationer normalt sett ut. Det 

nya förändringarna ignoreras av investerare och därav tas konservativa beslut. (Ritter, 2003) 
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3. METOD 

I detta kapitel kommer det att presenteras de tillvägagångssätt vi valt för att genomföra denna 

studie. Nedan presenteras val av forskningsansats, insamlingsmetod, urval, analysmodell, validitet 

och reliabilitet. 

3.1 Forskningsansats 

Då vi ville undersöka hur finansiella rådgivare värderar och bedömer det intellektuella kapitalet 

hos kunskapsföretag har vi utgått från ett hermeneutiskt synsätt. Då vi gjort en studie som utgått 

från tolkningar var hermeneutiskt synsätt mer applicerbart än ett positivistiskt synsätt som ej vill 

att resultatet ska påverkas av egna tolkningar (Lundahl & Skärvad, 1999; Thorén, 2007). För att 

få förståelsen hur de finansiella rådgivarna går tillväga vid värdering och bedömning av 

kunskapsföretag och metoder de använder måste förståelse för dess arbetssätt tolkas och kunna 

utvärderas (Gallagher, 1992, 2004). Alltså få en uppfattning hur dessa rådgivare tolkar olika 

situationer och vad detta då betyder i deras beslut och handlingar. I åtanke har funnits när vi utgått 

från ett hermeneutiskt synsätt är att det empiriska underlag som samlats in primärt via intervjuer 

kan tolkningar ha varit subjektiva men även deltagarnas svar (Bryman & Bell, 2013). Denna 

subjektiva bedömning är något vi velat se, då vi ville få en förståelse av hur de finansiella 

rådgivarna uppfattar situationen från deras synvinkel. Då den subjektiva bedömningen har varit i 

åtanke har vi under intervjuerna ställt relevanta frågor som gör att deltagarna håller sig inom ämnet.  

 

Vidare har studien kännetecknas av en abduktiv ansats som innebär att teori och empiri förknippas 

med varandra genom en sammankoppling av deduktion och induktion. Alltså vid abduktiv ansats 

växlar man mellan deduktion och induktion, där inslag av induktion framkommer genom tolkning 

av den insamlade empirin. Inslag av deduktion framkommer när teori jämförs mot det empiriska 

underlag man samlat in. (Patel & Davidson, 2003) I studien började vi med att samla in fakta och 

befintliga teorier i vårt valda ämne likt en deduktiv ansats. Med denna typ av ansats utarbetades 

en befintlig grund till att samla in material för empiri vilket skedde genom intervjuer. En analys 

gjordes i samverkan med den empiri vi samlat in samt den redan befintliga grund vi hade.   

Utveckling av befintlig grund gjordes för att få en större förståelse för de finansiella rådgivarnas 

värdering- och bedömningsprocess likt en induktiv ansats. Genom en abduktiv ansats kunde vi 

göra en mer djupgående analys, genom att växla mellan empiri och teori för att då få en uppfattning 

hur de finansiella rådgivarna tolkar olika situationer och dess betydelse i deras värdering- och 

bedömningsprocess.  

3.2 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden utgår från hermeneutiska vetenskapsteorin, vilket innebär att man med 

hjälp av observationer, intervjuer, tolkning av texter tar fram en förståelse för tidigare fastställd 

kontext man har. De som undersöker försöker hitta en röd tråd i sitt material genom att studera, 
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tolka och upprepa sitt material. Ett metodiskt arbete med att strukturera upp sitt arbete ska i 

slutändan skapa en djupgående bild av sitt fenomen. (Bryman, 2002)  

 

Denna studie har således utgått från den kvalitativa metoden. Då vi ville få en djupgående bild av 

hur finansiella rådgivare värderar och bedömer det intellektuella kapitalet, ansåg vi att ett lämpligt 

tillvägagångssätt var via intervjuer och tolkningar av texter. Detta skapade en förståelse som 

hjälpte oss att förstå samt tolka, för att tillslut ge oss en djupgående bild av vårt fenomen. Enligt 

Lundahl & Skärvad (1999) så används oftast kvalitativ metod inom det samhällsvetenskapliga 

området och har därav varit konsultation till vår frågeställning i denna studie.  

3.3 Urval 

Vid utformningen av urvalet har vi haft en målinriktad strategi. Deltagarna har valts ut efter klart 

definierade kriterier utifrån vårt syfte med studien. (Bryman & Bell, 2017) Därav valde vi att 

fokusera på externa intressenter, som är aktörer på marknaden som har ett intresse för ett företag 

eller organisation.  En extern intressent kan exempelvis vara finansiella rådgivare som bland annat 

jobbar med finansiering, investering och förvärv av företag. (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, 

& De Colle, 2010) I vår studie där vi ville se hur värdering och bedömning utförs blev finansiering 

och investering två viktiga funktioner att granska. I många fall tar företag och privatpersoner hjälp 

av en finansiell rådgivare inom bank vid investeringar och finansiering, då dessa kan förbättra 

olika möjligheter att hantera finanserna genom att förbättra avkastningen vid investering samt 

bilda underlag vid kreditbedömning (Hackethal, Haliassos & Jappelli, 2012). Alltså får finansiella 

rådgivare specifikt inom bank hantera många olika typer av ärenden, vilket ger dessa ett brett 

spektrum av olika situationer av värderingar och bedömningar. Vidare varför vi valde finansiella 

rådgivare inom bank är på grund av att de större bankerna i Sverige som exempelvis Nordea, 

Handelsbanken, SEB, Swedbank och Länsförsäkringar har valt att införa certifiering/licensiering 

av sina finansiella rådgivare för att säkerställa dess kunskap. I Sverige finns det även “Lagen om 

finansiell rådgivning till konsumenter” som innebär att stärka konsumenten vid finansiell 

rådgivning samt att en rättvis rådgivning ges. Lagen innebär även att kunskapskrav och 

godkännande i lämpliga kunskapstest ska vara gjorda för att kunna titulera sig som finansiell 

rådgivare. (Finansförbundet, 2015)  

 

Då vi valde bankväsendet som ett krav har vi vidare selekterat ut de fem största svenska bankerna 

till antal kontor. Dessa banker är SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken och Länsförsäkringar. 

(Svenska Bankföreningen, 2018) Bankkontoren har begränsat antal finansiella rådgivare, vilket 

föranledde till att vi valde flera olika banker för att öka möjligheten till fler deltagare och mer 

varierande uppfattning av det intellektuella kapitalet. Då vi som författare befann oss i Luleå ville 

vi ha möjligheten att träffa dessa finansiella rådgivare personligen. Genom att selektera fram de 

banker med flest antal kontor, ökade möjlighet att bankerna är etablerade i Luleå, vilket då 

underlättade de personliga mötena vi genomförde. Vid själva urvalsprocessen kontaktades varje 
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banks lokala kontorschef, där vi önskade att få ett personligt möte med en finansiell rådgivare som 

uppfyllde våra krav. Utfallet av detta var att vi fick personligt möte med alla fem banker vi 

kontaktade samt att dessa uppfyllde våra initiala kriterier. Vidare valde vi att hålla våra deltagare 

anonyma och presenterade enbart dess erfarenhet av värdering och bedömning och vilken bank de 

jobbar på.  

3.3.1 Deltagare 

TABELL 1: Deltagare 

Bank 
Länsförsäkringar 

Bank 
Nordea 

Bank 
Handelsbanken Swedbank SEB 

Erfarenhet 

av 

värdering 

och 

bedömning 

12 år 24 år  10 år  20 år  10 år 

Intervjuns 

längd 
60 minuter 

 60 

minuter 
 40 minuter 35 minuter 

 40 

minuter 

3.4 Sekundärdata  

Sekundärdata är material som redan existerar av tidigare undersökningar (Andrews, Higgins, 

Andrews & Lalor, 2012). Vi valde att hämta sekundärdata från Luleå tekniska universitetsbibliotek 

samt sökmotorer som Scopus, Google Schoolar och Google. Litteratur vi använt oss av har hjälpt 

oss med teorier och tankesätt angående intellektuellt kapital samt hur det kan värderas och 

bedömas. Artiklar via internet har grundlagt vår förståelse för det intellektuella kapitalet men även 

hjälpt oss att hitta teorier kring värdering och bedömning av intellektuellt kapital. Sökorden genom 

arbetsgången har främst varit, intellektuellt kapital, humankapital, kunskapsföretag, immateriella 

tillgångar, företagsvärdering- och bedömning, finansiell rådgivare och behavioral finance. Denna 

sekundärdata hjälpte oss att gå mer djupgående i ämnet och gav oss en större förståelse av vår 

kontext.   

3.5 Primärdata via intervjuer 

Primärdata är material som de som undersöker samlar in själv, data som inte tidigare har använts 

(Hox & Boeije, 2005). Då vår studie var kvalitativ har primärdata samlats in via intervjuer med 

deltagare inom bankväsendet. För att utforma en intervju behövs klarhet göras gällande vilket 

intervjutyp som ska användas. I vårt fall har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer, detta 

innebär att intervjun är baserad på en intervjuguide där frågorna är specificerade utifrån en viss 
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följd och ordning (Bryman & Bell 2013). Vid semistrukturerad intervjutyp får författarna större 

möjlighet att ställa följdfrågor för justering och tillägg, vilket har gynnat vår studie för att förstå 

vårt syfte (Bryman & Bell 2013). 

   

Intervjuprocessen spelades in för att dels få ett mer flytande och flexibelt samtal men även för att 

fånga upp all relevant information. Inspelningarna gjordes med godkännande av samtliga 

deltagare. Det inspelade materialet transkriberades direkt efter varje intervju var skedd. 

Transkriberingen utfördes för att skapa en grund att utgå från till vår empiri och analys. Vidare 

genomfördes intervjuerna på samtliga deltagares arbetsplats, i ostörd miljö i form av 

konferensrum. Enligt Kylén (2004) resulterar en ostörd miljö till bättre intervju upplevelse, då 

deltagaren och de som intervjuar känner en trygghet och kan jobba ostört. Därav valde vi att besöka 

deltagarna på deras arbetsplats för att de ska känna en trygghet när intervjun skedde men även 

deltagarnas tillgång till en ostörd miljö.  

3.6 Analysmodell 

Det inspelade materialet kodades för att identifiera de centrala begreppen samt den väsentliga 

processen i denna studie, detta för att se variation och likheter i deltagarnas respons. Enligt David 

& Sutton (2016) så är kodning i kvalitativ metod betydelsefull för få en djupare förståelse i det 

material som samlats in. I vårt teorikapitel gjordes en tydlig uppdelning i form av tre centrala delar 

som genomsyrade hela studiens syfte. Dessa tre delar är definition av det intellektuella kapitalet 

och kunskapsföretag, rationella värdering- och bedömningsprocessen av externa intressenter samt 

irrationella inslag i externa intressenters värdering- och bedömningsprocess. Dessa delar satte sin 

prägel i uppbyggnaden av empiri för att förstå hur teori och empiri är sammankopplade. Vidare 

satte detta sin grund i analysen för att skapa en mer nyanserad bild av fenomenet. För att få en mer 

djupgående bild av de irrationella inslag de finansiella rådgivarna möjligen kunde ha, valde vi att 

koda centrala begrepp för att koppla dessa inslag till vår teori. Central begrepp vi valde att använda 

oss av var specifikt, lokal anknytning, oro, risk och erfarenhet. Där vi med hjälp av begreppet lokal 

anknytning försökte se inslag av familjära beslut. Med hjälp av begreppen oro och risk försökte vi 

förstå oron och motviljan att ångra sig för de finansiella rådgivarna. Begreppet erfarenhet hjälpte 

oss att förstå om de finansiella rådgivarna hade en överdriven självsäkerhet i sin yrkesroll och om 

de var konservativa i sitt arbete. Slutligen valde vi att presentera de finansiella rådgivarna anonymt 

för att inte uppmärksamhet över dem som person skulle ligga i fokus. Vi ansåg att en mer 

genomgripande empiri och analys kunde genomföras, där vi inte blev påverkade av att belysa 

respons som enstaka deltagare kan ha nämnt som möjligen kunde varit känsligt.  

3.7 Validitet  

Validitet innebär relevansen samt värdet av den data vi samlat in, alltså användbarheten av den 

sekundära och primärdata vi samlat in. (Kylén, 2004). Då våra deltagare uppfyllde de initiala 

kriterier vi ställde gällande finansiella rådgivare ansåg vi att detta ökade validiteten i studien. 
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Genom att få tag på rätt typ av deltagare preciseras svaren för att uppnå det syfte vi haft. Vi ansåg 

att validiteten dessutom ökade i och med att vi ej skickade ut intervjufrågorna i förväg utan endast 

en agenda som omfattade ämnet och centrala begrepp i vår studie. Då vi ville ha spontana svar för 

att undvika deltagarnas möjlighet att styra och rikta svaren. Dessutom ville vi bland annat kunna 

se inslag av deras beteenden, vilket föranledde att det var viktigt att få dessa spontana svar för att 

deltagarna inte skulle förfina sin respons. Vidare spelades intervjuerna in istället för att antecknas 

på plats, detta för att inget skulle uteslutas och förbises. Även att intervjuerna spelades in skapade 

en helhet där allt sattes i sin kontext för att inget skulle kunna missuppfattas. Detta ansåg vi bidrog 

till en ökad validitet.  

3.8 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär trovärdigheten och säkerheten i svaren. Alltså materialets stabilitet och dess 

oberoende av tillfälligheter. För hög reliabilitet krävs strukturerade metoder för att i vårt fall den 

intervjuade förstår vad den ska ge svar på. (Kylén, 2004) Detta kan vara att ha samma 

omständigheter i form av den externa miljön som kan innebär tid, plats och liknande 

förutsättningar i alla intervjuer (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi anser att agendan som skickades ut 

i förväg ökade vår reliabilitet då detta skapade en förståelse för deltagarna vad ämnet handlade om 

samt minskade risken för att deltagarna skulle skapa sig en felaktig tolkning av ämnet. Att 

intervjuerna gjordes vid alla fem tillfällen utifrån samma förutsättningar skapade också en högre 

reliabilitet. Dessa förutsättningar var i form av att bägge författarna var närvarande, intervju 

upplägget var alltid identiskt, mötena skedde alltid på deltagarnas respektive arbetsplats i liknande 

fysiska miljöer.  
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4. EMPIRI 

I detta avsnitt presenteras empirisk data baserad på fem intervjuer med deltagare från bank som 

till stor del arbetar med finansiell rådgivning mot företag. Vår empiri utgår från de 

frågeställningar vi har för att besvara det fenomen vi valt att studera. Deltagarna har vi urskilj 

genom att benämna dem som deltagare 1, 2, 3, 4 och 5.   

4.1 Hur definieras det intellektuella kapitalet och kunskapsföretag av 

finansiella rådgivare?   

Utifrån denna frågeställning vill vi förstå vad det intellektuella kapitalet och kunskapsföretag är 

för finansiella rådgivare inom bankväsendet.  

4.1.1 Intellektuellt kapital 

Gemensamt bland våra deltagare var att definiera intellektuellt kapital som ett osynligt kapital men 

väsentligt vid deras värdering och bedömning. Det är även tydligt bland våra deltagare att 

humankapitalet är det första som uppenbarar sig när det tänker på det intellektuella kapitalet. 

Vidare är alla våra deltagare överens om att detta kapital inte går att tyda via någon balansräkning, 

där deltagare 2 beskriver det som “något man inte ser i balansräkningen i monetära termer”. 

Deltagare 4 beskriver det intellektuella kapitalet som “för mig är det personalen och dess kunskap 

men även det som “sitter i väggarna” hos ett företag och då det som skapas där”. Deltagare 3 

utgår från sina så kallade tre P:n och är då pant, projekt och personen. Här anser deltagaren att det 

är projekt och personen som är det intellektuella kapitalet, “projektet är själva affärsidén och 

personen som är av min erfarenhet den viktigaste delen i ett företag”.   

4.1.2 Kunskapsföretag 

Ett kunskapsföretag är gemensamt för våra deltagare ett företag där idéerna är i fokus och är det 

viktiga för dess etablering på marknaden. Tre av deltagarna vill hävda att personalen och då 

humankapitalet har en betydande roll i form av sin kunskap eller sina spetskompetenser i 

kunskapsföretag. Deltagare 3 säger “det är för mig företag där det innovativa är grunden, 

affärsidén är egen och särskiljer sig från andra företag”, vilket även deltagare 2 instämmer på, 

“det bygger mycket på att värdet som sitter i spetskompetens hos personal, teknik eller någon 

specialitet som gör att man sticker ut,”. Deltagare 1 ger ett exempel på ett kunskapsföretag som 

en reklambyrå där idéerna är det viktiga för att få företaget att gå runt. Deltagare 4 och 5 vill ändå 

påpeka att i dagens samhälle rör sig de flesta företag mot att bli så kallade kunskapsföretag. Där 

deltagare 4 säger, “av min erfarenhet har utvecklingen gjort att fler företag blir mer 

kunskapsföretag då innovation och teknik blir allt mer väsentligt oavsett vad företagen tidigare 

klassats som”. Deltagare 5 beskriver det som, “ett kunskapsföretag är att företag som säljer sin 

kunskap och rådgivning och inte specifikt någon standardiserad tjänst eller produkt för den delen. 
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Men oavsett vad företagen klassar sig som så anser jag att delar av kunskapsföretag finns inom 

alla företagen numera”.  

4.2 Den rationella värdering- och bedömningsprocessen av finansiella 

rådgivare  

Utifrån denna frågeställning vill vi förstå hur värdering- och bedömningsprocessen ser ut för de 

finansiella rådgivarna och relevansen av det intellektuella kapitalet hos kunskapsföretag för dem. 

Även se betydelsen av den teoretiska grund och forskning som finns angående intellektuellt 

kapital, men även möjliga modeller och metoder som används inom bankväsendet och vad de 

tycker behöver göras för att förenkla värdering och bedömning av detta kapital.  

4.2.1 Värdering och bedömningsprocessen  

Det intellektuella kapitalet är hos majoriteten av våra deltagare mer väsentlig vid värdering och 

bedömning av kunskapsföretag jämfört med andra företag. Dock ska tydliggöras att de finansiella 

rådgivarna menar på att kunskapsföretag oftast inte är i behov av så stora affärer med banken då 

det inte är lika kapitalintensiva som exempelvis ett industriföretag kan vara. Trots detta så är alla 

deltagare tydliga med att de jobbat med att värdera och bedöma kunskapsföretag. Deltagare 2 

beskriver betydelsen av det intellektuella kapitalet som “då kunskapsföretagen är mer beroende 

av sitt intellektuella kapital läggs mer vikt vid detta vid vår bedömning”. Medan deltagare 3 

beskriver det som “vi lägger mycket stor vikt i att värdera och bedöma det intellektuella kapitalet 

hos kunskapsföretag då deras kapital utgörs i stor del av det intellektuella kapitalet”. Vidare 

påpekar alla våra deltagare att det krävs betydligt mer granskning och analys av kunskapsföretag 

för att förstå dess värde eftersom det intellektuella kapitalet är så pass komplext men fortfarande 

väldigt betydande för dem. “Vid värdering och bedömning av kunskapsföretag är det komplext 

och mer granskning måste göras” påpekar deltagare 3. Vid själva värdering- och 

bedömningsprocessen har deltagarna svarat olika kring hur de lägger upp själva processen för att 

förstå det intellektuella kapitalet.  

 

Deltagare 1 utgår från en intern modell företag har för att värdera och bedöma företag generellt. 

Denna modell innefattar finansiella- och icke-finansiella faktorer, eller som vår deltagare väljer att 

benämna den sista nämnda som, “mjuka värden”. Det finansiella faktorerna hämtas främst från 

finansiellt underlag där exempelvis soliditet kontrolleras, omsättning och beräkning av framtida 

vinster görs, här anser sig inte deltagaren kunna tyda det intellektuella kapitalet i det finansiella 

underlaget. Utan i dessa mjuka värden speglas delar av det intellektuella kapitalet. Till det “mjuka 

värdena” hör exempelvis nyckelpersoners betydelse för företaget, dess affärsidés styrka och hur 

företaget är uppbyggd. Detta tillges deltagaren först och främst från vad ägare och ledning har säga 

men även deras kompetenser och erfarenheter blir väldigt väsentligt i fall med kunskapsföretag då 

dessa oftast är mindre företag. Dock poängterar deltagaren att det ägare och ledning har att säga 

om företaget är inte det som avgör deltagarens bedömning. Utan även egen granskning av den 
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information deltagaren tillges görs. Deltagaren försöker förstå det intellektuella kapitalets värde 

och det som informerats av ägare och ledning detta genom att “granska allt djupare exempelvis 

vilka jobbar där och vilka kommer vara kvar och vad som är avtalat kring detta”. Dessa mjuka 

värden som innefattar intellektuellt kapital graderas sedan av deltagaren eller genom skrivande 

text för att beskriva betydelsen av dess värde. Dock ska tilläggas att deltagaren påpekade att de 

“mjuka värdena” och de som återspeglar det intellektuella kapitalet inte var en avgörande del i 

dennes bedömning. Utan det finansiella-faktorerna var det betydande i värdering- och 

bedömningsprocessen.  

 

Deltagare 2 gör en uppdelning utifrån en intern bedömningsmodell som ej är specifik mot 

kunskapsföretag utan omfattar alla typer av företag. Denna modell består av finansiella faktorer 

och icke-finansiella faktorer, där den sistnämnda innefattar delar av intellektuellt kapital. 

Uppdelningen viktas 70 procent till de finansiella faktorerna och 30 procent till de icke-finansiella 

faktorerna. Dessa granskas för att sedan poängsättas för underlag vid bedömning.  I de fallen med 

kunskapsföretag blir vikten av de 30 procenten i icke-finansiella faktorerna mer betydelsefull i 

bedömningen. Till de finansiella faktorerna kollar de exempelvis vad de har för inköpskostnader, 

hur mycket de säljer för samt vad de fakturerar, vilket man hämtar in från finansiellt underlag. 

Deltagaren anser vidare att det är svårt att tyda det intellektuella kapitalet och de icke-finansiella 

faktorerna via finansiellt underlag. Till det intellektuella kapitalet och icke-finansiella faktorerna 

granskar de bland annat ägarstrukturen som då involverar ägarnas erfarenhet, vad de gjort tidigare 

samt vad de saknar för kompetens. Deltagaren påpekar att kunskapsföretagens ägare och lednings 

kompetenser blir av betydande roll då kunskapsföretag har mindre antal anställda i det flesta fall. 

Även personal och verksamhetsledning involveras i de icke-finansiella faktorerna. Deltagaren 

utgår från vad ägare och ledning har att informera om det intellektuella kapitalet “här tycker jag 

ändå att vi får gräva mycket och ställa mycket motfrågor för att säkerställa att informationen de 

säger är riktig”. Detta menar deltagaren kan vara genom att exempelvis, se hur man jobbar med 

att knyta an nyckelpersoner, hur ser kontrakt och relation ut mot kund alltså hur starka är 

kontrakten i form av längd och hur företagen får in pengar från deras kunder. Vidare menar 

deltagaren på att om ett företag påstår att deras personal är bra, ”gräver jag ändå vidare och vill 

förstå varför de är bra och med hjälp av att ställa rätt typer av frågor för att förstå detta, 

exempelvis vad har personalen för ålder, erfarenhet, vad för typer av avtal har personalen, har de 

egna avtal, vilken beläggningsgrad har de och hur mycket debiterar dessa om vi pratar om 

konsulter”. Deltagaren poängterar även att se över hur jämnt fördelat humankapitalet är. Detta 

beskriver deltagaren som, “det kan vara svårt att bedöma företag som exempelvis har en 

nyckelperson som har flera avtal, vad händer om denne väljer att lämna eller starta eget och då 

tar med sig kundbasen, hur ska vi då hantera denna problematik”. Vidare vill deltagaren förstå 

hur ägare och ledning bevarar personalen och granskar då om de finns exempelvis delägarskap 

eller extra pensionsavsättningar. Deltagaren menar även att granskning görs i företagets affärsidé 

och den plan företaget har i form av hur de ska styras och utvecklas.  
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Deltagare 3 gör likt deltagare 2 en uppdelning av finansiella och icke-finansiella faktorer men 

internt hos denna bank benämns dessa som kvantitativa och kvalitativa faktorer. Denna modell är 

inte heller specifik mot kunskapsföretag.  Här viktas 67 procent mot kvantitativa faktorer och 33 

procent mot kvalitativa faktorer. Även denna deltagare betonar den ökade vikten av de kvalitativa 

faktorerna vid bedömning av kunskapsföretag. Vid bedömning av de kvalitativa faktorerna utgår 

deltagaren från frågor som exempelvis, har ledningen förmågan att anpassa sig till nya 

omständigheter/förutsättningar, till vilken grad är företagen beroende av sina nyckelpersoner, är 

företaget nog flexibelt om marknaden ändras, hur beroende är företaget till dess relationer med 

kunder och leverantörer. Sedan betygsätts de kvalitativa faktorerna från 1–6 i en samverkan mellan 

deltagaren och det berörda företaget. Även de kvantitativa faktorerna bedöms från 1-6 men ej i 

samverkan med de berörda företaget. Deltagaren tillges denna information först och främst av 

ägare och ledning inom kunskapsföretaget men betonar även att ägare och ledningens kompetens 

ses över. Även en egen granskning görs, vilket deltagaren påpekar är oftast via en vanlig 

“googling” av företaget till att börja med. Deltagaren beskriver sedan den egna granskningen som, 

“till en början ses affärsidé över genom det finansiella underlaget och företagets tidigare historik 

om sådan finns”. Detta finansiella underlag påpekar dock deltagaren är begränsat för att förstå det 

intellektuella kapitalet men säger sig kunna se fragment av detta genom årsberättelser. Vidare 

berättar deltagaren att den egna granskningen består av mer djupgående kontroll av 

humankapitalet. “Därefter ses även humankapital över och vad det har för kompetenser och hur 

det är knutna till företaget genom exempelvis delägarskap och hur deras kontrakt är uppbyggda, 

eftersom humankapitalet är väldigt flyktigt”. Om inte allt förstås använder sig deltagaren inom sin 

bank av extern hjälp. Extern hjälp kan vara i form av företag som jobbar med att främja utveckling 

i företag genom affärsutveckling men även bistå med riskkapital och företagslån. Dessa företag 

kan ha mer insyn i nya affärsidéer som kan vara komplexa och då med hjälp av denna information 

öka deltagarens förståelse.  

 

Deltagare 4 sticker här ut från de övriga deltagarna på så sätt att “vi har inte en standardiserad 

eller strukturerad arbetsprocess direkt. Vi utgår inte direkt från en checkmall”. Banken använder 

sig av bedömningssystem där de finansiella faktorerna är av betydande vikt för att se ett företagets 

omsättning och framtida vinster, men i ärenden med kunskapsföretag läggs mer vikt vad de internt 

kallar för management kapacitet. Vid denna granskning kan de ställa frågor som exempelvis har 

organisationen förmåga att identifiera och uträtta nya affärsidéer. Denne deltagares arbetsprocess 

handlar mycket mer om den relation som byggs med ägare och ledning i kunskapsföretagen. 

Deltagaren säger att “när det kommer till mer komplexa företag som ofta kunskapsföretag är utgår 

vi och granskar dess ägare och ledning samt hur styrningen från deras sida sker och ser ut”. 

Deltagaren är tydlig med att poängtera att bedömning och värdering av företagets humankapital 

inte sker på individnivå utan bedömning sker på en ägarnivå men även hur detta humankapital blir 

styrt av dess ägare och ledning. Vidare uttrycker även deltagaren vikten av att bedöma företagets 

affärsidé och strukturen runt företaget, vilket sker genom den relation som byggs upp mellan 
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parterna. Slutligen nämner deltagaren att det intellektuella kapitalet är svårt att tyda via finansiellt 

underlag och inget deltagaren lägger sin bedömning vid.   

 

Deltagare 5 upprättar en modell likt deltagare 1,2 och 3 där en uppdelning av finansiella- och icke-

finansiella faktorer görs. Denna modell menar dock deltagaren inte är anpassade efter 

kunskapsföretag, “jag tror vår modell ursprungligen är gjord för lantbruksföretag, därav är den 

inte anpassad efter typer av företag.” Vidare menar deltagaren att dessa icke-finansiella faktorer 

blir mer betydelsefulla vid värdering och bedömning av kunskapsföretag. Här granskas affärsidé 

och själva företaget i sig där deltagaren utgår från vilka ägare och ledning är och har att säga. Detta 

kan vara gällande i vilken marknad de jobbar på, konkurrens, risker i deras marknad och vilka är 

möjligheterna. Här betonar deltagaren vikten av att ställa motfrågor för att öka förståelsen. 

Dessutom vill deltagaren förstå styrkan av humankapitalet, detta görs först genom att granska det 

finansiella underlaget. Detta menar dock deltagaren är begränsat, då det bara kan visa ett snitt vad 

det anställda är värda (omsättning/anställd) och inte vad specifika personer kan vara värda för 

företaget och hur detta bibehålls inom företaget. “För att avgöra detta ställer vi frågor till 

företaget hur dessa ska behållas, är det genom extra pensionsavsättningar eller är det till och med 

genom delägarskap. Det är viktigt att förstå vilka personer i företaget som är nyckelpersoner och 

förstå att det stannar”. Vidare menar deltagaren på att egen granskning görs kring detta och ofta 

krävs referenser som styrker vad ägare och ledning säger. En annan sak deltagaren är tydlig med 

att påpeka kring det intellektuella kapitalet för att avgöra dess värde är att se vad företaget har för 

kund- och relationsnätverk. Detta sker oftast genom egen granskning. 

4.2.2 Betydelsen av den teoretiska grund och forskning 

Vid frågan till våra deltagare angående tidigare forskning om intellektuellt kapital och de modeller 

som har byggts fram för att värdera och bedöma detta kapital är ingen av deltagarna bekant med 

dessa modeller. Deltagare 1 säger “nej känner inte till någon av dessa modeller”. Dock ska 

poängteras att när dessa modeller presenterades för våra deltagare nämnde vissa att det fanns delar 

i dessa modeller det absolut använder. Deltagare 3 beskriver sig använda delar av det som 

presenteras i Jäghults modell, “om vi kollar exempelvis personalutveckling är det något jag kollar 

på och vilka resurser som läggs på det, även väsentliga avhopp hos kunskapsföretaget är 

betydande i min bedömning”. Deltagare 5 säger att, “alla punkter i Jäghults modell är väsentliga 

för att värdera och bedöma ett humankapital”. Deltagarna är även överens om att Skandia 

navigatorns delar är väsentliga vid värdering och bedömning av kunskapsföretag, deltagare 4 

beskriver betydelsen av denna modell som, “sen absolut om vi tar Skandia Navigatorn som 

exempel så kollar vi absolut på företagets kund-och processfokus”. 

4.2.3 Förslag till förenkling vid värdering och bedömning  

Gemensamt svarade deltagarna vid frågan om de anser att det ska införas praxis och regler kring 

intellektuellt kapital att det skulle vara svårt att värdera det intellektuella kapitalet till ett rättvist 
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värde. Deltagare 1 beskriver det som, “om man tar fram en post för intellektuellt kapital i 

balansräkningen som en tillgång, vad ska detta då motbokas mot för att få balans, hur ska det 

skrivas av(?). Risken finns att detta kapital skulle ge en snedvriden bild istället för en rättvis bild 

då exempelvis humankapital är så pass flyktigt”. Där deltagaren vidare menar på att det underlag 

som finns idag räcker för att värdera och bedöma, där deltagaren inte skulle ändra sitt nuvarande 

förhållningssätt om det skulle ske förändringar. Deltagare 2 reflekterar på ett liknande sätt kring 

svårigheten, “det är svårt att sätta ett värde på intellektuella kapitalet och kanske skulle ge en mer 

snedvriden bild av företagets värde än att det skulle ge ett mer rättvist värde”. Detta instämmer 

även deltagare 5 på där deltagaren nämner att det är svårt att värdera och även få ett rättvist värde 

för det intellektuella kapitalet. Deltagarna antydde vidare att de tycker att det vore bra om det 

tydliggjordes men de vet inte fortfarande hur det ska utformas.  

  

Vid frågan om hur de anser att man möjligen kan förenkla värdering- och bedömningsprocessen 

för intellektuellt kapital så varierar svaren. Dock anser de gemensamt att det ligger på 

kunskapsföretagens sida att framhäva sitt intellektuella kapital på ett mer pedagogiskt sätt, då 

deltagarna beskriver att dessa kunskapsföretag kan ha svårt att få ner det intellektuella kapitalet 

“på papper”. Deltagare 4 beskriver det som, “från kunskapsföretagens sida är det att på ett mer 

pedagogiskt sätt förklara för oss på bank så att vi får en tydligare förståelse när vi värderar och 

bedömer” medan deltagare 2 säger, “jag tycker det ligger mer hos kunskapsföretagen att 

“highlighta” vad värdet hos deras företag är och är det då det intellektuella kapital som genererar 

värdet i företaget så måste de förstå vikten i att tydliggöra detta för oss externa intressenter”. 

Deltagare 1 anser att kunskapsföretagen måste förstå att det sker ett samspel mellan parterna, där 

de på bank måste tydliggöra vad de behöver för att värdera och bedöma det intellektuella kapitalet. 

Samtidigt påpekar deltagaren att öppenhet och transparens är viktigt för bägge parter för få en så 

rättvis bedömning som möjligt. Deltagare 3 föreslår att internt hos dem på bank att se över deras 

modeller för att värdera och bedöma detta kapital. Deltagare 5 nämner som tidigare sagts angående 

dennes värdering- och bedömningsmodell att den inte är anpassade efter en viss typ av företag, 

“vissa frågor i dessa modeller kan bli oväsentliga i frågan om kunskapsföretag, så från vår sida 

se över våra modeller och anpassa detta mer för att få fram det intellektuella kapitalet”. 

4.3 Irrationella inslag i finansiella rådgivares värdering- och 

bedömningsprocess  

Utifrån denna frågeställning vill vi förstå om det sker inslag av irrationella beslut hos de finansiella 

rådgivarna på grund av otydligheten av det intellektuella kapitalet. Uppfatta emotioner och 

intuitioner finansiella rådgivare kan ha och vilken betydelse det har för värdering- och 

bedömningsprocessen.  
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4.3.1 Den lokala och familjära betydelsen 

Överlag har bankerna ett lokalt arbetssätt där de utgår från den så kallade “kyrktornsprincipen”. 

Detta innebär att man har en affärsprincip som kretsar kring att ha affärskontakter enbart till det 

lokala samhället. Denna princip finns till för att underlätta värdering och bedömning av företag 

men vissa av deltagarna beskriver att denna princip blir mer hjälpsam i fall med kunskapsföretag. 

Deltagarna beskriver vikten av relationen till kunskapsföretag som mer betydelsefull vid värdering 

och bedömning jämfört med andra sorters företag. Exempelvis beskriver deltagare 1 det som, 

“vikten i relationen värdesätter vi mer vid bedömningen av kunskapsföretag jämfört med 

industriföretag”. Relationen värdesätts högre av deltagarna på grund av att det intellektuella 

kapitalet är svårt att greppa. Här anser deltagarna att det då via relation till kunskapsföretagen har 

möjlighet att tyda detta kapital på bästa möjliga sätt. Deltagare 4 beskriver att i deras arbetsprocess 

handlar det om de fysiska mötena med kunskapsföretag och då vilken relation som byggs till dem 

för att värdera och bedöma deras intellektuella kapital. Vidare menar deltagaren att bedömning av 

denna relation och vad som sägs kring det intellektuella kapitalet görs till stor del av den känsla 

och tillit de får till företaget. Deltagare 5 säger att, “det bästa vid värdering och bedömning av 

företag är just fysiska möten och att man ser de bakom företaget “på riktigt”. I fall där företagen 

finns längre bort sker det oftast via telefon eller Skype, denna relation är svårare att bedöma och 

svårare för mig att få tillit för. Därav är det såklart lättare att göra affärer med lokala företag”. 

Som tidigare sagt är den lokala anknytningen väsentlig för alla våra deltagare då det värdesätter 

relationen mycket. Den lokala anknytningen kan underlätta att bygga upp relation till företagen, 

detta beskriver deltagare 1 som, “generellt är det lättare eftersom vi då skulle kunna åka ut till 

företagen och det är inte dumt att röra sig i deras verksamhet för att få en känsla av företaget”. 

Deltagare 2 beskriver den lokala anknytningen och betydelsen av den som viktig då de får svar på 

sina frågor och om de har en bra relation är det lättare att få svar på frågorna jämfört med något 

företag som kommer utifrån.  

  

Risken att bli för familjär till de lokala företagen på grund av den relation de byggt upp till 

företagen anses påverka deltagarna i olika utsträckning. Deltagarna 1 och 4 anser att risken är av 

ringa grad. “Generellt tror jag att alla vill gynna sitt lokala område men man har alltid sunda 

affärer i åtanke” beskriver deltagare 1 detta fenomen som. Även deltagare 4 är inne på samma 

spår, där deltagaren menar på att mer vikt läggs inte vid lokalt anknutna företag för att på något 

sätt gynna det lokala näringslivet. Deltagare 2, 3 och 5 anser däremot att det kan ha en till viss grad 

påverkan, där deltagare 2 beskriver det som, “det finns absolut en risk med att man blir för familjär 

och vill gynnad det lokala, exempelvis att man blir lite blind om man känner någon och tror att 

denne kommer lösa situationen”. Deltagare 3 beskriver risken att bli för familjär som “risken finns 

att man blir för familjär med lokala företag (..) Sedan kan jag själv tycka att det är en sorts inre 

kamp där jag själv känner att jag har koll på marknaden och företagen lokalt och därför vill hjälpa 

dem men att jag inte får göra det i den utsträckning jag känner att jag får idag”. Deltagare 5 menar 

på att vid värdering och bedömning av lokalt anknutna företag måste deltagaren jobba med att 

frångå egna känslor och värderingar vilket deltagaren beskriver kan vara svårt. Gemensamt för alla 
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deltagare är att de har policys och regler som ska försöka motverka denna effekt, dock var dessa 

uppbyggda på olika sätt. “Därför vi har policys och våra modeller är uppbyggda på så sätt att 

man ska försöka motverka detta” enligt deltagare 3. Deltagare 4 har internt bestämt att vid större 

affärer tas hjälp av bankkontor inom Sverige för objektiv värdering och bedömning detta för att 

motverka effekten av att bli för familjär.  

4.3.2 Oro och risk 

Generellt känner deltagarna en ökad risk och oro vid värdering och bedömning av 

kunskapsföretag. Deltagare 3 samt 4 anser att det blir en större risk då dessa företag har väsentligt 

mer värde i sitt intellektuella kapital, där humankapitalet är väldigt flyktigt. Deltagare 3 poängterar 

även att dessa kunskapsföretag ofta söker hjälp hos bank i ett tidigt stadie i deras livscykel. Därav 

blir värdering och bedömning svårare eftersom informationen kan vara begränsad och banken har 

ingen historia att utgå från, vilket i sig ökar oron och risken. Deltagare 2 säger att, “i 

kunskapsföretag där humankapital är det väsentliga jämfört med industriföretag har vi svårare 

att säkerställa att humankapitalet stannar jämfört med en maskin hos ett industriföretag, därav 

blir såklart risken och oron större”. Vidare påpekar deltagaren att oro och risk ökar när 

humankapital kan vara ojämnt fördelat, “det kan vara svårt att bedöma företag som exempelvis 

att en individ i företaget har flera avtal, vad händer om denne väljer att lämna eller starta eget 

och då tar med sig kundbasen, hur ska vi då hantera denna problematik”. Deltagare 5 är inne på 

liknande spår men anser att dessa kunskapsföretag kan befinna sig i branscher som kan vara svåra 

att förstå. När denne inte förstår ökar oron och risken, “vid företag och branscher jag inte förstår 

mig på, kommer jag troligen inte göra affärer utan vill göra det när jag förstår”. Deltagare 1 

utmärker sig vid denna fråga då denne generellt anser sig inte känna en ökad risk eller oro vid 

bedömning av kunskapsföretag. Deltagaren säger sig inte nyttja värdet av intellektuella kapitalet i 

någon större utsträckning vid värdering och bedömning, “dock kan absolut deras finansiella styrka 

baserat på att de har ett bra strukturkapital som exempelvis kan vara ett bra internt datasystem”. 

Alltså påpekar deltagaren att det intellektuella kapitalet återspeglas i de finansiella parametrarna 

och därav grundar sina beslut i detta.  

4.3.3 Erfarenhet 

Erfarenhet är av stor betydelse för att få grepp om det intellektuella kapitalet för alla våra deltagare. 

Deltagare 2 menar på att, “desto flera olika situationer man har varit med om desto mer rustad är 

man att ställa rätt frågor angående det kapital man inte kan tyda tillräckligt. Jag skulle inte 

exempelvis sätta en nyanställd på ett komplext fall där kapitalet är otydligt”. Deltagare 3 är väldigt 

tydlig med att poängtera erfarenhetens betydelse, “ja erfarenhet betyder mycket vid värdering och 

bedömning av kunskapsföretag med hänsyn till intellektuellt kapital. Ibland kan man tycka synd 

om mindre erfaren personal när det jobbar med dessa typer av case”. Trots deltagare 3 syn på 

erfarenhet vill denne ändå framhäva att nyanställda och då i synnerhet yngre personer kan ha mer 

kunskap i fall där ny teknik och innovation står i centrum. Därav menar deltagaren att det är viktigt 
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att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet vid värdering och bedömning. Deltagare 4 beskriver 

att man som ny kan ha svårt att få fram den information som behövs när det handlar om dessa 

svårbedömda situationer. Deltagare 1 beskriver erfarenhetens värde som, “erfarenhet har hjälpt 

mig avgöra tilliten mot våra kunder och förstå det de säger, exempelvis om jag får höra att “dessa 

ingenjörer är bra” kan min erfarenhet hjälpa mig förstå om denna fakta stämmer eller inte”. 

Deltagaren betonar att anställa med mindre erfarenhet inte får jobba själva med sådana fall och 

handledning av mer erfarna är viktigt. Deltagare 5 menar på att erfarenheten är viktig och speciellt 

vid fall där kunskapsföretag ska värderas och bedömas. Då det inom denna bank försöker delegera 

dessa typer av fall till mer erfarna. Denna anser att tillit gentemot företagets ägare och ledning är 

en av grundstenarna till att förstå det intellektuella kapitalet och genom sin erfarenhet kan denne 

avgöra om tilliten är legitim. Tilliten avgör deltagaren genom att värdera dialogen som förs mellan 

parterna. Här menar deltagaren på att erfarenheten spelat en stor roll hur dessa dialoger värderas 

och den känsla deltagaren får av ägare och ledning. Deltagaren poängterar även att erfarenheten 

har hjälpt denna att ställa rätt typer av motfrågor för att skapa sig en bättre förståelse. Samtliga 

deltagare vill understryka att det är viktigt att de anställda med mindre erfarenhet får ta del av 

processen vid dessa komplexa fall för att på så sätt bygga erfarenhet.   
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5. ANALYS  

I detta avsnitt presenteras en analys av studiens teoretiska referensram och empiriska data. 

5.1 Hur definieras det intellektuella kapitalet och kunskapsföretag av 

finansiella rådgivare?    

Resultatet av denna studie visar att det intellektuella kapitalet inte går att tyda i en balansräkning, 

detta stämmer överens med det Patent- och registreringsverket [PRV] (u.å.) skriver. De finansiella 

rådgivarna benämner detta kapital på olika sätt men av resultatet går att tolka att dessa upplever 

att det intellektuella kapitalet består av beståndsdelar som faller i linje med vad Bukh et al (2001) 

beskriver som humankapital och strukturkapital. Överlag benämner deltagarna humankapitalet 

som personalen och dess kunskap och stämmer in på forskning av Bontis (1998). Massingham & 

Tam (2015) anser att personalen och dess kunskap eller mer specifikt humankapitalet är företagets 

viktigaste tillgång. Detta är något de finansiella rådgivarna också är tydliga med att uttrycka är den 

mest värdefulla tillgången ett företag kan ha, detta eftersom de anser att personalens kompetens är 

svår att byta ut jämfört med exempelvis en maskin. I resultatet är det även tydligt att de finansiella 

rådgivarna förknippar det intellektuella kapitalet främst med humankapitalet, dock nämner det 

även affärsidé och det som “sitter i väggarna” hos ett företag som likt Sveiby et al., (1990) menar 

vad ett strukturkapital bland annat består ut av. Tolkning av detta är att humankapitalet är den 

betydande beståndsdelen i det intellektuella kapitalet och den delen som de finansiella rådgivarna 

beskriver som mest väsentlig vid värdering och bedömning av intellektuellt kapital. Trots att 

strukturkapitalet är betydande för dessa och då främst affärsidén, ska påpekas att de finansiella 

rådgivarna fortfarande är tydliga med personerna och då humankapitalet är de som står bakom 

affärsidén, alltså humankapitalet är det som även bygger på värdet i strukturkapitalet enligt dem.   

 

Resultat visar på att ett kunskapsföretag är ett företag där idéerna är i fokus i form av innovation, 

teknik eller där affärsidén särskiljer sig från andra företag. Detta indikerar även Sveiby et al (1990) 

när deras forskning beskriver ett kunskapsföretag. Vidare antyder resultatet på att humankapitalet 

och dess kunskap är av betydande roll i ett kunskapsföretag vilken stämmer överens med Nonaka 

(2008). Variation i resultatet har visat sig kring generalisering av vad som klassas som ett 

kunskapsföretag. Enligt Kefala (2010) blir kunskap allt mer viktigt hos företagen oavsett vilket 

bransch eller vad de klassas som tidigare. Delar av resultatet instämmer på detta medan övriga 

delen anser att gränsen fortfarande är tydlig om vad som är ett kunskapsföretag eller inte, vilket 

visar på resultatets variation. Denna variation skulle kunna förklaras av att de finansiella rådgivare 

som ansåg att generalisering av kunskapsföretag inte är lika tydlig längre, inte lägger någon större 

vikt i vad företaget klassas som utan mer i vad deras kapital utgörs av. Sedermera kan alltså dessa 

finansiella rådgivare lägga mindre vikt i vad för typ av företag det handlar om, utan det väsentliga 

för dem är mer vad som utgör kapitalet. Detta är även de andra finansiella rådgivarna tydliga med, 

att vikten av vad kapitalet utgörs av är det väsentliga vid värdering och bedömning, dock hade de 

en mer tydlig bild av vad ett kunskapsföretag var. Detta indikerar på att variationen finns men 



 

29 
 

tolkas ha mindre betydelse för de finansiella rådgivarnas värdering- och bedömningsprocess, då 

bägge sidorna i variationen utgår från kapitalet och inte vad företagen klassas som.   

5.2 Den rationella värdering- och bedömningsprocessen av finansiella 

rådgivare  

Enligt Bakka et al (2006) ska en tydlig överblick göras kring sina tänkbara valmöjligheter utifrån 

modeller och metoder för att möjligen kunna ta rationella beslut. Detta påvisar även resultatet då 

dessa finansiella rådgivare använder sig av modeller och metoder vid värdering- och 

bedömningsprocessen. Vid värdering och bedömning av kunskapsföretag används finansiella och 

icke-finansiella faktorer, vilket går i linje med vad Bruns & Fletcher (2008) påpekar. Dessa icke-

finansiella faktorer visar resultatet blir mer betydelsefullt vid värdering och bedömning av 

kunskapsföretag vilket Svensson (2003) samstämmer med. Grunert et al (2005) forskning 

konstaterar att vid värdering- och bedömningsprocesser av icke-finansiella faktorer granskas 

faktorer som går i linje med resultatet. De finansiella rådgivarna har en uppfattning om att med 

hjälp av de icke-finansiella faktorerna kan det på ett närmast möjliga sätt värdera och bedöma det 

intellektuella kapitalet. Vad som innefattar det icke-finansiella faktorerna och det som återspeglar 

det intellektuella kapitalet varierar i resultatet.  

 

Som tidigare har nämnts så uppfattar de finansiella rådgivarna humankapitalet som den mest 

betydande delen i det intellektuella kapitalet. Resultatet visar att de finansiella rådgivarna gör en 

granskning av humankapitalet i deras värdering och bedömning. Ståhle (2011) menar på att 

humankapitalet kan värderas och bedömas genom finansiellt underlag där dock kunskap och 

erfarenhet utesluts. Med utgångspunkt i detta tolkas resultatet att de finansiella rådgivarna inte 

lägger någon vikt i att bedöma humankapitalet via något finansiellt underlag. Detta eftersom det 

endast skulle få fram exempelvis antal anställda och ålder men när kunskap och erfarenhet utesluts 

blir det svårt att få fram de riktiga värdet av humankapitalet. De finansiella rådgivarna poängterar 

alla vikten av att granska humankapitalets värde mer ingående. Dock visar resultatet på en skillnad 

i själva granskningen av detta. Denna sker på olika nivåer bland de finansiella rådgivarna där en 

av dem enbart utgår från ägare och ledningens kompetenser men även hur de styr sitt humankapital 

och värdet visas genom hur det styrs, detta antyder även Bontis & Finz-Enz (2002) är väsentligt 

för humankapitalets värde. En mer djupgående granskning på individnivå av humankapitalet görs 

av de resterande finansiella rådgivarna. Där det är tydliga med att påpeka att det viktigaste för att 

förstå sig på humankapitalet är att se över hur nyckelpersoner är knutna till företaget, vilket Jäghult 

(1989) beskriver som betydande för humankapitalet. Där de även påpekar att komponenter som 

utveckling av personal ses över vilket enligt Luthans et al (2010) är centralt för att öka 

humankapitalets värde. Även åldern över humankapitalet ses över, dess erfarenhet, hur 

spridningen bland nyckelpersoner och dess värde för företaget ser ut vilket liknar Jäghults (1989) 

modell. Trots att det antyder en skillnad i granskningen av humankapitalet tolkas det inte vara en 

väsentlig differens. Eftersom de finansiella rådgivarna som påpekar att det granskar på individnivå 
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ändå till stor del kollar hur nyckelpersoner knyts via främst delägarskap, kollar dessa finansiella 

rådgivare indirekt på ägare och ledning. Alltså kan dessa nyckelpersoner oftast redan vara 

etablerade och ha mycket att säga till om. Likt den ena finansiella rådgivare som utgick endast från 

ägare och ledning samt hur de styrde sitt humankapital. Därav går det att tyda att de finansiella 

rådgivarna först och främst utgår i deras granskning av humankapitalet värde genom ägare och 

ledning, och mindre sällan verkligen går in på individnivå, då nyckelpersoner ofta är delägare eller 

sitter i ledning.  

 

Strukturkapital består av organisationskapital samt kundkapital enligt Bukh et al (2001). Här tolkas 

det som att organisationskapitalet kan kopplas till Skandia Navigatorns processfokus medan 

kundkapital kan kopplas till kundfokus, då de har flera överensstämmande delar. 

Organisationskapital är något som benämns som affärsidé bland de finansiella rådgivarna vid 

värdering och bedömning och är det som främst granskas i organisationskapitalet. Resultatet 

påvisar att de finansiella rådgivarna granskar affärside främst via ägare och ledning men där en av 

de finansiella rådgivarna skiljer sig då den är tydlig med att extern hjälp tas för att förstå affärsidén 

är betydelsefull. I och med de finansiella rådgivarna tidigare uttryckt att humankapitalet är det 

betydande i det intellektuella kapitalet och affärsidén har skapats av humankapitalet, kan detta 

förklara att med hjälp av granskning av humankapitalet får de finansiella rådgivarna även en stark 

bild av affärsidén och därav läggs inte lika mycket fokus enligt dem på strukturkapitalet då 

humankapitalet indikerar dess värde. Vidare förklaras skillnaden i granskning av 

organisationskapital att denna finansiella rådgivare och dess bank hade en arbetsmetod som 

innefattar att använda sig av extern hjälp och uppfattning inom andra banker var att jobba mer 

internt. Vidare i resultatet är det en variation hur de benämner vikten av kundkapitalet i sin 

värdering och bedömning. Enligt Roos et al (1998) är det den relation företaget har med sina 

intressenter. Detta är något tre av de finansiella rådgivarna är tydliga med att påpeka görs vid 

värdering och bedömning. Trots denna variation i resultatet är det påtagligt att de resterande 

finansiella rådgivarna också värderar och bedömer kundkapitalet men granskar det genom de 

finansiella faktorerna, då det är tydliga med att påpeka vikten av företagets framtida vinster de kan 

generera av dess intressenter. Därav går det att tyda att dessa även värderar och bedömer 

kundkapitalet men inte lika genomgripande likt de andra finansiella rådgivarna, då dessa utgick 

från finansiellt underlag. 

 

Utöver detta påpekar delar av de finansiella rådgivarna att deras modeller och metoder är 

bristfälliga och specifikt för kunskapsföretag. Detta kan då vara en bidragande faktor till att det är 

variation i granskning av human- och strukturkapital. Trots delar av resultatets syn på bristfälliga 

modeller och metoder skiljer sig en av de finansiella rådgivarnas syn kring detta, då den anser sig 

med nuvarande modeller och metoder få nog med underlag för att grunda sina beslut. Detta går i 

linje med Fernández (2007) syn på att värdera företag, oberoende av företagets kapital. Dock ska 

konstateras att denna finansiella rådgivare fortfarande var tydlig med att de intellektuella kapitalet 

är väsentligt och absolut granskas men att finansiella faktorerna är det som avgör. Vidare 
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diskuteras det att på grund av att denne finansiella rådgivare ger indikationer på att frånse större 

delar av det intellektuella kapitalet, därmed inte värdesätter detta kapital i samma utsträckning som 

övriga. Detta kan då leda till att denna finansiella rådgivare kan frångå fall med kunskapsföretag 

då deras finansiella underlag är begränsat och har svårt att framhäva sitt rättvisa värde, vilket 

Rimmel (2003) vill betona angående kunskapsföretag.  

5.3 Irrationella inslag i finansiella rådgivares värdering- och 

bedömningsprocess  

De finansiella rådgivarna betonar vikten av relation och tillit vid värdering och bedömning av 

kunskapsföretag, på grund av otydligheten gällande det intellektuella kapitalet. Detta samstämmer 

med det Svensson (2003) påvisar. Då resultatet visar på att värdering-och bedömningsprocessen 

är starkt präglad av den relation och tillit man bygger upp till företaget och personerna bakom. 

Kan detta innebära att dessa finansiella rådgivare bli mer påverkade av personer i företagen, vilket 

Latané (1981) instämmer på. Det kan i sin tur ge inslag av irrationella beslut då emotioner är en 

del av värdering- och bedömningsprocessen vilket går i linje med Bechara & Damasio (2005) 

forskning. 

 

Enligt Baker & Ricciardi (2014) finns det tendens till att finansiella rådgivare föredrar familjära 

och välbekanta affärer. Resultatet visar på att de finansiella rådgivarna jobbar främst med att 

värdera och bedöma företag lokalt för att skapa en bättre relation. Detta för att enklare förstå sig 

på det otydliga kring det intellektuella kapitalet. Delar av resultatet är tydliga med att den lokala 

anknytningen till företag kan ha påverkan i deras arbete genom att dessa företag kan främjas 

framför andra mindre lokala, detta går i linje med vad Bailey (2011) påstår. Dock fanns det 

indikationer i resultatet som visade på att de inte blir påverkade av den lokala anknytningen. Denna 

variation bland de finansiella rådgivarna skulle kunna förklaras av att dessa hade tydligare 

uppbyggda regler och policys för försöka motverka dessa familjära affärer. Delar av resultatet 

indikerar på att en policy kan vara en objektiv bedömning från andra kontor i Sverige för att 

motverka alltför familjära affärer. Detta påvisar dock resultatet är vid större affärer och gemensamt 

i resultatet är att affärer med kunskapsföretag är i det mindre slaget, eftersom de inte är lika 

kapitalintensiva som exempelvis ett industriföretag. Därav kan det betyda att finansiella rådgivares 

regler och policys inte alltid kan motverka den lokala anknytningen och då speciellt med 

kunskapsföretag där relationen blir ännu mer väsentlig. Därav tolkas det att de finansiella 

rådgivarna har en tendens att föredra familjära affärer och då speciellt i fall med kunskapsföretag. 

 

Enligt Baker & Ricciardi (2014) finns även en tendens att förankra sig vid första informationen 

som delges. De finansiella rådgivarna bygger vid sin värdering- och bedömningsprocess som 

tidigare nämnts mycket på relationen. Resultatet antyder att första steget vid deras värdering och 

bedömningsprocess är att utgå från vad som informeras genom relationen till ägare och ledning 

om det intellektuella kapitalet. Denna första informationskälla för dessa finansiella rådgivare kan 



 

32 
 

bli betydande i värdering- och bedömningsprocessen. Dock visar resultatet på att de finansiella 

rådgivarna även gör egna granskningar efter vad som tilldelats av ägare och ledning. Trots den 

egna granskningen och den information som därefter hämtas kan likt det Baker & Ricciardi (2014) 

syfta på, att det är svårt att ändra sin syn när ny information framkommer. Detta skulle kunna ge 

inslag i de finansiella rådgivarnas värdering och bedömning, då den första informationskällan 

enligt resultatet har visat sig inte kunna presentera sitt underlag på ett pedagogiskt sätt. När denna 

information är bristfällig gällande det intellektuella kapitalet samt om detta kapital utgör en stor 

del av kunskapsföretaget kan möjligen dessa företag upplevas mer riskfyllda. Vidare när dessa 

finansiella rådgivare ska göra egen granskning och ny information tillfaller dem, kan de redan vara 

förankrade till den otydliga informationen som ingav en känslan om att mer riskfyllt företag och 

grunda sin värdering och bedömning i detta.  

 

Vidare enligt Baker & Ricciardi (2014) förekommer tendensen att känna oro baserat på tidigare 

händelser, minnen och begränsad information. Resultatet visar som tidigare nämnts att det finns 

en otydlighet i att värdera och bedöma det intellektuella kapitalet för de finansiella rådgivarna. 

Generellt visar resultatet att de känner en ökad oro kring kunskapsföretag. Detta kan förklaras av 

att de finansiella rådgivarna vet att kunskapsföretagens mest betydande kapital utgörs av 

humankapitalet och är enligt resultatet ojämnt och flyktigt. För att minska oron kring 

kunskapsföretag tolkas de finansiella rådgivarna som tidigare nämnts se till att nyckelpersoner 

stannar inom företaget. Detta beskriver de finansiella rådgivarna kan ske på olika sätt och det 

uppfattas som att de värdesätter delägarskap högre jämfört med exempelvis extra 

pensionsavsättning. Följaktligen försöker de finansiella rådgivarna minska sin oro genom att 

faktiskt se hur nyckelpersoner knyts, och därav verkar känna mindre oro då nyckelpersoner är 

ägare och sitter i ledning jämfört med när de icke är det. Denna oro de generellt känner skulle i sin 

tur kunna innebära likt det Dowling & Lucey (2010) påstår om förväntad ånger. Möjligen att dessa 

finansiella rådgivare utifrån sin oro har preferenser att värdera och bedöma företag som anses från 

tidigare kännedom varit säkrare och då frånser mer osäkra företag, som resultatet påvisar att 

kunskapsföretag är. Vidare tolkas detta skulle kunna betyda att de finansiella rådgivarna inte ger 

kunskapsföretagen den möjlighet andra företag med mer synliga tillgångar kan ha. Alltså den 

granskningen som tidigare nämnts för att minska den oron kring kunskapsföretag inte genomförs 

och därav kan den förväntade ångern innebära att flera kunskapsföretag förbises. 

 

Enligt Baker & Ricciardi (2014) finns även tendensen att ha en överdriven självsäkerhet i sin 

yrkesroll. De finansiella rådgivarna är tydliga med att vikten av erfarenhet är väsentligt för att 

förstå sig på och för att kunna värdera och bedöma det intellektuella kapitalet. Resultatet visar på 

att de finansiella rådgivarna har en erfarenhet av att värdera och bedöma företag på omkring 10 år. 

Vidare har de finansiella rådgivarna påpekat att de yngre förmågornas egenskap är av viktigt 

betydelse då dessa enligt dem kan ha en större inblick i ny teknik och innovation. Dock visar 

resultatet ändå på att de finansiella rådgivarna anser att anställda med mindre erfarenhet och 

synnerhet yngre inte har den kunskap som krävs för att värdera och bedöma kunskapsföretag med 
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betydelsefullt intellektuellt kapital. Detta kan antyda att de finansiella rådgivarna värdesätter sin 

egen erfarenhet för mycket och kan därav förbise den yngre förmågans kunskap trots att de kan få 

vara delaktiga i processen. Detta skulle kunna leda till inslag av en övertro i sin yrkesroll och där 

deras erfarenheter avgör besluten och andra faktorer blir mindre avgörande. Resultatet visar även 

på att de finansiella rådgivarna har lärt sig att “ställa rätt typer av frågor” utifrån deras erfarenhet. 

Dock indikerar resultatet på att kunskapsföretag som i många fall är innovativa och utvecklande 

samt är verksamma i komplexa branscher, kan för dessa finansiella rådgivare vara svåra att förstå 

sig på. Därav kan dessa finansiella rådgivares erfarenhet ifrågasättas då kunskapsföretag befinner 

sig i branscher där det sker snabba förändringar och enligt Ritter (2003) kan finansiella rådgivare 

tendera att vara långsamma i att fånga upp nya förändringar. Detta kan möjligen förklara att 

resultatet har svårt att greppa dessa branscher och förstå värdet i kunskapsföretagen. Detta styrker 

även det Baker & Riccardi (2014) menar på kan innebära en överdriven självsäkerhet i sin yrkesroll 

då de finansiella rådgivarnas erfarenhet kan värdesättas för högt av dem, då dessa möjligen inte 

fångar upp förändringar som sker.  
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats som framkommit baserat på studiens syfte, 

därefter en avslutande diskussion som även innefattar förslag till framtida forskning. 

Avslutningsvis lyfts studiens begränsningar fram. 

6.1 Studiens slutsatser 

Syftet med denna studie var att förstå hur finansiella rådgivare inom bankväsendet värderar och 

bedömer det intellektuellt kapital hos kunskapsföretag. Genom att uppfatta vad intellektuellt 

kapital och kunskapsföretag var för de finansiella rådgivarna erhölls en förståelse vad det innefattar 

för dem och betydelsen av det i deras värdering- och bedömningsprocess. Det kan påvisas i denna 

studie att det intellektuella kapitalet hos kunskapsföretag och dess betydelse för de finansiella 

rådgivarna vid värdering och bedömning är det mest väsentliga i deras process för att förstå värdet 

av dessa företag. 

 

De som återspeglar det intellektuella kapitalet för de finansiella rådgivarna är via de icke-

finansiella faktorerna som de utgår från i deras modeller och metoder. En rimlig tolkning av 

resultatet är att dessa modeller och metoder är bristfälliga för att återspegla ett rättvist värde av det 

intellektuella kapitalet. Detta kan förklaras av att dessa inte är anpassade efter kunskapsföretag 

utan modellerna och metoderna är generella för alla typer av företag. Detta kan ha skapat en 

snedfördelning i hur de värderar och bedömer de olika beståndsdelarna i intellektuellt kapital. Vid 

värdering och bedömning av humankapital uppfattas det som att de finansiella rådgivarna överlag 

har en god insikt i hur de ska hantera humankapitalet, där faktorer som dessa kollar på instämmer 

till större delar med teorin. Det mesta talar även för att i fall med kunskapsföretag blir granskningen 

av humankapitalet först och främst från vad ägare och ledning har för kompetenser. Dessutom är 

det påtagligt att de utgår från detta i sin granskning av humankapitalet och inte granskar varje 

anställd i ett kunskapsföretag. Vidare kan strukturkapitalet däremot tolkas vara mindre avgörande 

samt vara en beståndsdel som härleds från hur värdefullt humankapitalet är, då de finansiella 

rådgivarna är tydliga med ägaren och ledningens kompetenser är väldigt avgörande för 

kunskapsföretag och dess struktur. Även värdering och bedömningen av strukturkapitalet framstod 

inte stämma överens med vad teorin återspeglar för att mäta ett strukturkapital, då kundkapitalet 

inte mäts lika genomgripande samt vid organisationskapitalet existerar fler komponenter än 

affärsidé som upplevs vara mest centralt i finansiella rådgivare granskning av strukturkapitalet. En 

förklaring kan vara att dessa finansiella rådgivare ansåg att den viktigaste beståndsdelen var 

humankapitalet och lägger då mer vikt för att granska och förstå sig på detta kapital kontra 

strukturkapitalet.  

 

Vidare konstaterade resultatet att relation och tillit till ägare och ledning blir centralt för att förstå 

sig på det intellektuella kapitalet. Detta kunde ge inslag av irrationella beslut i de finansiella 

rådgivarnas värdering- och bedömningsprocess. En rimlig tolkning är att otydligheten i det 
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intellektuella kapitalet ligger till grund för en ökad oro kring kunskapsföretag. Som därav har 

inneburit att de finansiella rådgivarna vill jobba på ett lokalt arbetssätt för att skapa en relation och 

tillit till företagen, och i fall med kunskapsföretag blir detta arbetssätt mer betydande. Detta 

arbetssätt kan tolkas ge inslag av irrationella beslut av de finansiella rådgivarna, om det blir för 

familjära med företaget. Vidare har resultatet visat att kunskapsföretagen är opedagogiska att 

framhäva sitt intellektuella kapital. Trots den relationen och kommunikation de finansiella 

rådgivarna vill åt kan det skapa en riskfylld bild av företagen. Detta på grund av 

kunskapsföretagens bristfälliga sätt att presentera sitt underlag och därav kan beslut grundas i 

detta. När de finansiella rådgivarnas modeller och metoder är bristfälliga samt att 

kunskapsföretagen har svårigheter att framhäva sitt intellektuella kapital, kan det tolkas av 

resultatet att deras erfarenhet blir av stor betydelse i deras värdering- och bedömningsprocess. 

Rimligtvis kan de tolkas att denna erfarenhet kan värdesättas för högt av de finansiella rådgivarna. 

Därav kan det ge inslag av en överdriven självsäkerhet i deras yrkesroll, då deras erfarenhet 

undantränger andra möjligtvis viktiga faktorer i deras värdering- och bedömningsprocess.  

6.2 Avslutande diskussion 

Det som vi upplevt framkommit i studien och vad tidigare forskning kring intellektuellt kapital 

bekräftat är att detta kapital fortfarande är svårt att få grepp om. Vi som författarna resonerar likt 

de finansiella rådgivarna påpekar att det är svårt att sätta ett värde på ett human- och strukturkapital 

och därav har vi uppfattat att relationen och tilliten till dessa kunskapsföretag är de centrala vid 

värdering- och bedömning. Vi diskuterar här att de finansiella rådgivarna bör se över deras 

arbetssätt i form av mer tydliga modeller och metoder då de uttrycker sig att dessa inte är anpassade 

efter kunskapsföretag. Detta uppfattar vi skapar en otydlighet både för finansiella rådgivarna hur 

de ska värdera och bedöma men även vad som krävs av kunskapsföretag för att framhäva deras 

värde. Under studiens gång har vi märkt att inslag av irrationella beslut kan bli mer påtagliga i fall 

med kunskapsföretag, då relationen och tilliten till företagen blir mer väsentlig. Skulle modeller 

och metoder utvecklas kan det möjligen minska otydligheten för bägge parter och relationen och 

tilliten blir inte lika avgörande i processen. Således motverka effekten som ger inslag av 

irrationella beslut, då många av dessa inslag kan innebära att kunskapsföretag förbises. Dock kan 

den lokala anknytningen anses vara gynnande för kunskapsföretag, men vi upplever allmänt att de 

irrationella inslagen är missgynnande för kunskapsföretagen.  

 

Under studiens process har de finansiella rådgivarna som deltog i denna studie varit tydliga med 

att påpeka att kunskapsföretag har brister i sitt framhävande av det intellektuella kapitalet. Detta i 

form av att pedagogiskt förklara sitt intellektuella kapital. Ett förslag till fortsatt forskning är att 

se hur dessa kunskapsföretag anser sig tycka att de externa intressenter har svårt att vara tydliga 

med vad som krävs för att presentera sitt intellektuella kapital. Då det framkommit i studien att de 

finansiella rådgivarna tycker att det är hos kunskapsföretagen det brister och inte hos dem. Således 

undersöka hur detta uppfattas från kunskapsföretagen sida för att se var det faktiskt brister. 
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6.3 Begränsningar 

Det har utförts ett begränsat antal intervjuer i denna studie samt att dessa finansiella rådgivare har 

varit belägna i Luleå. Vidare kan en begränsning vara att vi endast undersökt denna yrkesgrupp 

inom bankväsendet och specifika banker. Då det möjligtvis kan vara en annan uppfattning inom 

andra sektorer och andra banker. Både den geografiska begränsningen, antalet intervjuer samt 

begränsningen till bankväsendet visar på svårigheten att göra en generalisering över en hel 

population. Dock är detta något vi inte velat uppnå, då David och Sutton (2016) anser att vid 

kvalitativ metod där det är svårt att uppnå generaliserbarhet istället ska fokusera på djupare 

trovärdighet och förståelse. Således har vi i vår studie istället valt att riktat in oss på att skapa en 

större förståelse samt att lyfta ämnet för den rådande diskussionen om intellektuellt kapital.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Yrke:  
1. Vad har du för befattning samt vad inkluderas i dina arbetsuppgifter?  

2. Hur länge har du arbetat med värdering och bedömning av företag?  

 

Intellektuellt kapital 
1. Vad är intellektuellt kapital för dig?  

2. Vad är ett kunskapsföretag för dig?  

3. Hur ser arbetsprocessen ut med hänsyn till det intellektuella kapitalet vid värdering och 

bedömning av kunskapsföretag?  

4. Har du stött på någon svår situation eller där det varit mer problematiskt vid värdering 

och bedömning av ett kunskapsföretag? 

5. Kan du tyda det intellektuellt kapital i de finansiella rapporterna och i sådana fall hur?  

6. Använder ni er av några modeller vid värdering och bedömning av intellektuellt kapital? 

7. Under vårt arbete har vi kommit över flera olika typer av modeller för värdering och 

bedömning av intellektuellt kapital (Skandia, VAIC och Jäghult), är det något ni känner 

till sen tidigare?  

8. Anser du att erfarenhet är viktigt vid värdering och bedömning av kunskapsföretag och 

krävs mer erfarenhet för att greppa det intellektuella kapitalet?  

9. När du värderar och bedömer ett kunskapsföretag kan oron kring en sådan värdering och 

bedömning uppfattas som större jämfört med företag där finansiell informationen är mer 

lättillgänglig?  

10. Hur ser du på att värdera och bedöma kunskapsföretag med lokal anknytning? 

11. Tycker ni det intellektuella kapitalet bör synas i de finansiella rapporterna mer tydligt 

genom exempelvis regler och praxis runt detta?  

12. Av de tidigare rapporter vi läst finns det många modeller för värdering av intellektuellt 

kapital, men det är fortfarande något som externa intressenter försöker få grepp om, vad 

tycker ni bör göras för att förenkla denna vid värdering/bedömning?  

13. Är det någon ni tyckte vi borde ha frågat som ej har tagits upp av oss?  

 

 

 

 

 

 


