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Problemformulering: Hur kan tjänste- och tillverkningsföretag arbeta med 

styrning av intangibles? 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva om och hur tjänste- 

och tillverkningsföretag arbetar med styrning av in-

tangibles. Styrningen fokuseras och beskrivs utifrån 

mått och mätning, budgetering och resursallokering, 

tillgång eller kostnad. Vi vill skapa en ökad förstå-

else för hur företag kan bemöta utmaningen vid styr-

ningen av intangibles. 

 

Metod:  En kvalitativ metod med en abduktiv ansats har an-

vänts för att besvara problemformuleringen. Fyra 

stycken besöksintervjuer har genomförts och legat till 

grund för empirin. 

 

Slutsats:  Alla fallföretag bekräftar utmaningen med styrning 

av intangibles, trots detta arbetar samtliga företag 

med det. Tillvägagångssätten skiljer sig åt och det 

pekar på att det inte finns ett ”optimalt” sätt att styra 

intangibles. 

 

Nyckelord:  Intangibles, Mäta intangibles, Ekonomistyrning, 

Verksamhetsstyrning, Intellektuellt kapital, Immate-

riellt projekt, Prestationsmått, Resursallokering. 
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Research question: How can service- and manufacturing companies 

work with management of intangibles? 

 

Purpose:  The purpose of this study is to describe whether and 

how service- and manufacturing companies are deal-

ing with management of intangibles. The manage-

ment focused and described based on metrics and 

measurement, budgeting and resource allocation, as-

sets or cost. We want to create a better understanding 

of how companies can respond to the challenge in the 

control of intangibles. 

 

Method:  A qualitative approach with an abductive approach 

has been used to answer the research question. Four 

interviews have been made and are the basis for the 

empirical data. 

 

Conclusion: All the companies confirms the challenge of con-

trolling the intangibles, despite this challenge all the 

companies are managing the intangibles. The appro-

aches differ, and it indicates that there is no "opti-

mal" way to control the intangibles. 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi att successivt arbeta fram en problembakgrund för att läsaren ska få 

grepp om ämnet och ge en förklaring på begreppet “intangibles”. Utifrån problemdiskuss-

ionen kommer vi sedan fram till vår problemformulering som blir utgångspunkt för hela upp-

satsen. Vidare tar vi upp syftet med uppsatsen samt relevanta avgränsningar och förklaringar 

av centrala begrepp för att underlätta för läsaren. Slutligen presenterar vi arbetets disposit-

ion, kapitel för kapitel. 

 

1.1 Problembakgrund 
Vi befinner oss idag i en övergång från vad som brukar beskrivas en industriekonomi till en 

kunskapsekonomi. En industriekonomi är en materiell ekonomi som inkluderar råmaterial, 

produkter samt maskiner som kan ses och beröras. En kunskapsekonomi är baserad på det 

immateriella och inkluderar bland annat kunskap, idéer och service som inte kan ses eller be-

röras som benämns intangibles (Adams, 2008). Begreppet intangibles kan tolkas på olika sätt 

(till exempel tillgångar, resurser eller aktiviteter) och det existerar ingen allmän vedertagen 

definition av begreppet (Skoog, 2003). Enligt Meritum (2002) kan intangibles ses som likvär-

digt intellektuellt kapital. “The term intangibles and intellectual capital are used to refer to the 

same concept. Both are applied to non-physical sources of future economic benefits that may 

or may not appear in corporate financial reports” (Meritum, 2002, s.9). 

 

Adams (2008) delar in intangibles i följande tre huvudområden: humankapital, strukturkapital 

och relationskapital. Humankapital består av anställda och deras idéer, inspiration och kun-

skap. Dessa utgör delar av organisationens kapital till dess att de lämnar organisationen. 

Strukturkapital kvarstår i sin tur även när anställda lämnar organisationen. Formler, recept, 

mjukvaror och processer är några exempel på strukturkapital (Adams, 2008). Under området 

relationskapital ingår marknadsföring enligt Hunter, Webster och Wyatt (2012) i kategorin 

upphandling, distribution och kundrelationer, vilket utifrån deras studie av 704 organisationer 

visade sig vara en av de vanligaste immateriella aspekterna som företag spenderar pengar på. 

 

Information från OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) visar att 

investeringar i USA gällande intangibles inom organisationer såsom forskning och utveckling, 

mjukvaror och utbildning överstiger de investeringar som görs gällande materiella kapitalva-

ror (Tojo, 2006). Enligt Lev (2001) utgör intangibles en av de viktigaste faktorerna i den mo-

derna ekonomin och de spelar en avgörande roll gällande att skapa välstånd. Marr (2007) me-

nar att dessa intangibles såsom kunskap, relationer och organisationskultur alltid har varit 

faktorer i ekonomin men att dessa numera utgör grunden i den moderna ekonomin.  

 

Att intangibles utgör grunden i ekonomin betonas även av Hunter el al. (2012), genom deras 

studie av 704 företag där 614 av dessa svarade att de hade en policy för deras intangibles, 

vilket innebär att de tar med dessa aspekter i beslutsprocessen. Olsen och Halliwell (2007) 

menar att intangibles inom organisationer utgör en avgörande roll i den globala ekonomin, där 

flertalet befattningshavare upplever att dessa har ersatt de materiella tillgångarna som grunden 

för tillväxt. Detta påpekas även av Ballow, Burgman och Molnar (2004) genom betoningen att 

flertalet befattningshavare runt om i världen anser att de immateriella delarna är av stor bety-

delse för deras organisations framtida värde.  

 

Insikten om att intangibles i organisationer har blivit den nya drivkraften i ekonomin har fått 

företag att lägga mer vikt på de immateriella delarna i organisationen än tidigare. Ett växande 
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antal företag har börjat bygga upp en intern företagsstruktur kring organisationens intangibles. 

Samtidigt har ett ökande antal ramverk som det balanserade styrkortet, performance prism och 

intangible assets monitor tagits fram för att underlätta styrningen av intangibles i organisat-

ioner (Ittner, 2008). 

 

Trots de ökande antal ramverk som tagits fram, existerar det svårigheter i att utvärdera de 

immateriella delarna i en organisation till skillnad från finansiella och materiella tillgångar, 

eftersom det sällan är tydligt vad en investering i intangibles genererar (Adams, 2008). Hunter 

et al. (2012) menar att många organisationer inte utvärderar informationen på ett systematiskt 

sätt vad satsningar i intangibles ger. Svårigheterna i att systematiskt separera informationen 

gör att organisationerna inte kan utvärdera investeringen.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Tayles, Pike och Sofian (2006) påpekar att flertalet företag spenderar mindre resurser på ma-

teriella tillgångar och desto mer på immateriella tillgångar. Adams (2008) uttrycker dock att 

grundläggande koncept och styrverktyg som fungerar i en materiell ekonomi inte alltid funge-

rar i en immateriell ekonomi, vilket medför att det kan vara viktigt att företagsledning och 

styrekonomer lägger till styrning av intangibles i deras kunnande. Kan detta innebära att styr-

ningen av intangibles skiljer sig mellan tjänsteföretag vilka kan anses agera i en immateriell 

ekonomi och tillverkningsföretag, vilka istället kan anses agera i en materiell ekonomi? 

 

Irani, Ezingeard och Grieve (1998) hävdar i detta avseende att intangibles är svåra att rättfär-

diga genom användandet av konventionella budget- och styrningsverktyg, då dessa ofta foku-

serar på icke strategiska, kortsiktiga och materiella fördelar, vilket bidrar till att företaget som 

helhet utelämnas. 

 

Enligt Domingo Garcıa-Merino, Arregui-Ayastuy, Rodrıguez-Castellanos och Garcıa-

Zambrano (2010) är ett av de största problemen gällande styrning av intangibles, bristen på 

tillförlitlig finansiell information. Författarna menar därför att implementering av mått och 

mätningar samt finansiella värderingar av dessa intangibles kommer resultera i en signifikant 

fördel för organisationen, som kan vara avgörande för företagsstrategin, samt bidra med kon-

kurrensfördelar vid införandet av styrverktyg. Om och hur använder då företag mått och mät-

ningar av deras intangibles om dessa kan bidra till konkurrensfördelar? 

 

Även Olsen och Halliwell (2007) påpekar att styrningen av intangibles är en utmaning, där 

denna framför allt grundar sig i avsaknaden av systematiserade metoder som mäter och mått-

sätter värden gällande intangibles. Enligt Olsen och Halliwell (2007) består den vägledning 

och litteratur som idag existerar gällande intangibles i huvudsak av redovisnings- och skatte-

regler. Hur använder företag mått och mätning gällande intangibles om det saknas systemati-

serade metoder för detta ändamål? 

 

Enligt Adams (2008) är det svårt att mäta vad investeringar i intangibles genererar. Det hand-

lar istället om att göra en så bra bedömning som möjligt av lönsamheten på en sådan investe-

ring. En bedömning kräver ett noggrant studerande, det går alltså inte att mäta de immateriella 

delarna som det går att mäta finansiella och materiella tillgångar. Adams (2008) betonar svå-

righeten att göra en sådan bedömning på ett så rättvisande sätt som möjligt, då organisationer 

inte vet hur mycket de får tillbaka av en sådan investering. Hur beräknar då organisationer 

lönsamheten på dessa investeringar och hur går denna bedömning till? 
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Grabowski (2007) har arbetat med immateriella projekt, i detta fall, marknadsföring och har 

lärt sig att det handlar om att observera, samla data och bygga upp en erfarenhet för att kunna 

göra bedömningar. Grabowski (2007) menar att det är viktigt att avsätta rätt mängd resurser 

till intangibles, alltså att resursallokeringen grundas på så korrekt data som möjligt. Allokerar 

organisationer för mycket resurser till en investering är det slöseri och avsätter de för lite är 

det risk för konkurs. Hur arbetar då företag med resursallokering till intangibles om lönsam-

heten är svår att bedöma och resursallokering ska grundas på så korrekt data som möjligt? 

 

Demartini och Paoloni (2013) påpekar att den strategiska rollen av intangibles gällande att 

skapa värde är grundad på den akademiska nivån men är inte lika utbredd i företagsvärlden. 

Enligt Ittner (2008), Lev och Daum (2004) finns det ett starkt samband mellan investeringar 

av intangibles och organisationens prestation så som organisationens värde. Dock menar De-

martini och Paoloni (2013) att styrning och mätning av dessa är fortsatt omtvistade, då tradit-

ionella ekonomiska styrverktyg inom styrning och mätning anses vara otillräckliga. En viktig 

utmaning för organisationer är därför att skapa modeller som syftar till att förbättra, mäta och 

styra intangibles. Författarna uppmanar att fortsatt forskning behandlar ämnet för att ge en 

ökad förståelse gällande styrning, mätning och rapportering av intangibles. Ballow et al. 

(2004) bekräftar denna utmaning då flertalet av världens befattningshavare uttrycker att deras 

nuvarande styrning och mätning av intangibles antingen är bristfällig eller inte existerar alls. 

Vilka styrverktyg och modeller använder då organisationer gällande sina intangibles om de 

traditionella anses vara otillräckliga? 

 

Boedker, Guthrie och Cuganesan (2005) efterlyser mer forskning och praktiska exempel som 

illustrerar hur organisationer arbetar med styrning, mätning och rapportering av deras intangi-

bles. Även Andriessen (2004) efterlyser mer forskning då flertalet organisationers styrning av 

intangibles inte hanteras så bra som det är möjligt, vilket medför ett behov av specifika mo-

deller för att styra och mäta dessa. Andriessen (2004) hävdar att organisationer får svårt att 

förbli lönsamma om de inte anpassar sin styrning efter dessa behov. 

 

I den ovanstående problemdiskussionen bekräftar Adams (2008), Ballow et al. (2004), Olsen 

och Halliwell (2007), Irani et al. (1998) och Demartini och Paoloni (2013) att de immateriella 

delarna av organisationer är alltmer betydande i ekonomin. Ovannämnda författare betonar 

också att styrningen av de immateriella delarna är en utmaning och att traditionella budget- 

och styrningsverktyg inte är optimala för intangibles. Demartini och Paoloni (2013) föreslår 

därför att framtida forskning bör studera vidare hur organisationer arbetar med styrning, mät-

ning och rapportering av intangibles. Boedker et al. (2005) efterlyser även mer forskning och 

praktiska exempel som illustrerar hur organisationer arbetar med styrning och mätning av 

intangibles. Hur arbetar då organisationer med styrning av intangibles om dessa anses utgöra 

en av de viktigaste faktorerna i den moderna ekonomin? Vilka mätningar och mått använder 

organisationer om de traditionella ekonomiska styrverktygen enligt Demartini och Paoloni 

(2013) anses vara otillräckliga? Utifrån denna diskussion har vi kommit fram till vår problem-

formulering. 

 

1.3 Problemformulering 
– Hur kan tjänste- och tillverkningsföretag arbeta med styrning av intangibles? 

 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva om och hur tjänste- och tillverkningsföretag arbetar med styr-

ning av intangibles. Styrningen fokuseras och beskrivs utifrån mått och mätning, budgetering 
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och resursallokering, tillgång eller kostnad. Vi vill skapa en ökad förståelse för hur företag 

kan bemöta utmaningen vid styrningen av intangibles. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vid insamling av empiri till uppsatsen har vi valt att fokusera på om och hur fallföretagen 

arbetar med styrning av intangibles. Vi kommer att behandla styrning med betoning på mått 

och mätning, budget och resursallokering och kostnader eller investeringar. Vi har valt denna 

betoning då vår uppfattning är att dessa är vanligast i praktiken, samt att tidigare forskning 

betonar dessa aspekter som viktiga. Motiveringen till denna operationalisering av begreppet 

styrning kan ses under rubrik 3.4.1.2.  

 

Vidare har vi valt att beskriva företagens styrning av intangibles med utgångspunkt ifrån indi-

vider som sitter med i ledningen, vilket innebär att vi antar ett ledningsperspektiv. Uppsatsen 

är skriven ur ett verksamhetsstyrningsperspektiv. 

 

1.6 Centrala begrepp 
Tjänsteföretag: Grönroos (2002) definierar tjänsteföretag som ett icke tillverkningsföretag. 

Tjänsteföretagens affärsidé baseras på att de ska leverera någon form av tjänst som till exem-

pel upplysning.  

 

Tillverkningsföretag: Grönroos (2002) definierar tillverkningsföretag som ett icke tjänstefö-

retag. Tillverkningsföretagen har en affärsidé om att tillverka en eller flera specifika produk-

ter. 

 

Intangibles: Begreppet intangibles kan tolkas på olika sätt (till exempel så som tillgångar, 

resurser eller aktiviteter) och för tillfället existerar det ingen allmänt vedertagen definition 

(Skoog, 2003). Valet av definition verkar bero på vilket perspektiv som används. Utifrån ett 

redovisningsperspektiv är kraven för tillgångar väsentliga, medan detta inte behöver ha någon 

betydelse alls utifrån ett styrningsperspektiv (Skoog, 2003). En trend är att intangibles ses 

som likvärdigt med intellektuellt kapital (Meritum, 2002). 

 

“The term intangibles and intellectual capital are used to refer to the same concept. Both are 

applied to non-physical sources of future economic benefits that may or may not appear in 

corporate financial reports” (Meritum, 2002, s.9). 

 

I följande studie representerar intangibles inte tillgångar i en strikt (traditionell) redovisnings-

baserad mening, utan tolkas som organisationernas resurser och aktiviteter som traditionellt 

har hanterats på ett icke-systematiserat och icke-finansiellt sätt. Denna tolkning kan liknas 

med den användning Skoog (2003) implementerade i sin doktorsavhandling. 

 

Styrning: Styrningen anses vara en viktig orsak till en organisations framgång och därmed en 

god ekonomi (Nilsson, Olve & Parment, 2010). Författarna menar att ledningen använder 

styrningen för att formulera och genomföra strategier, samt att få organisationen att gemen-

samt agera med avsikt att uppnå uppställda mål. Denna uppsats behandlar utifrån dessa ut-

gångspunkter intangibles som en vital aspekt för organisationers styrning. Vidare anser vi att 

begreppet styrning är relativt brett vilket har motiverat en operationalisering, hur detta har 

skett kan ses under rubriken 3.4.1.2. 
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Mått och mätning: När mått diskuteras i en organisation förs tankarna snabbt till mätning, 

något som Ramberg (1997) påpekar har att göra med att mått och mätning är nära besläktade 

med varandra, där mått anses vara den enhet som används vid mätning. Mått ska enligt Ram-

berg (1997) informera om verksamhetsfakta i en mer komprimerad och lättillgänglig form än 

ord, både muntliga samt skriftliga. Det finns olika sätt att mäta faktorer som är relevanta för 

organisationer, där ett av dessa är mått. Syftet med mått är att påverka beteenden inom organi-

sationen (Nilsson et al., 2010). 

 

1.7 Disposition 
 

 

1. Inledning

• I inledningen presenterar vi vår problembakgrund och 
problemdiskussion som argumenterar fram 
problemformuleringen. Vi presenterar syftet med uppsatsen, 
beskriver avgränsningar och förklarar centrala begrepp.

2. Teoretisk 
referensram

• I den teoretiska referensramen förklarar vi de väsentliga teorierna 
om ämnet som ligger till grund för analysen. Avslutningsvis 
presenteras utifrån teorin en analysmodell.

3. Metod

• I metoden presenteras tillvägagångssätt och förutsättningar för 
insamlad empiri. Vidare presenteras vilka metoder vi har använt 
oss av och hur detta kan ha påverkat resultat. Slutligen framförs 
källkritik.

4. Empiri

• I empirin redovisas empirisk data, insamlad via 
undersökningsprocessen. Den presenteras utifrån de teman som 
intervjuguiden är uppbyggd av.

5. Analys

• I analysen presenteras först en analysmetod sedan en 
inomfallsanalys där empirin kopplas samman med den teoretiska 
referensramen. Avslutningsvis presenteras en mellanfallsanalys 
där de undersökta företagen jämförs med varandra.

6. Slutsats

• I slutsatsen besvaras problemformulering och syftet uppfylls. Där 
även reflektioner kring varför analysen visar det den gör beskrivs. 
Vidare framförs även diskussion, forskningsbidrag och förslag till 
vidare forskning.
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen för vårt valda område. Dessa teorier 

och modeller kommer vara till hjälp vid senare analys av empirin. Först förklaras strategi, 

ekonomistyrning och sedan tas teorier gällande intangibles, mått och mätning, budget och 

resursallokering upp.  

 

2.1 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Uppsatsens teoretiska referensram är uppbyggd utifrån de centrala delarna som ingår i stu-

dien, vilka är strategi, ekonomistyrning, intangibles, mått och mätning, budget och resursallo-

kering.  

 

Styrning anser vi utgör grunden i den aktuella studien, då Merchant och Van der Stede (2012) 

menar att styrningen bestäms och utformas utifrån den strategi ledningen har beslutat sig för. 

Ekonomistyrningen syftar till att ekonomiska mål ska uppnås vilket kräver styrverktyg (Nils-

son et al., 2010). Mått och mätning är viktiga styrverktyg för att kommunicera inom organi-

sationer där de utgör grunden i budgeten vilken ofta används för resursallokering (Merchant 

& Van der Stede, 2012). Vidare menar Ramberg (1997) att mått och mätning är en av de vik-

tigaste aspekterna i en organisations styrning. Emmanuel et al. (1990) betonar att budgeten 

ska synliggöra strategiska prioriteringar samt betona en organisations kritiska framgångsfak-

torer, vilket enligt (Kaplan & Norton, 2004; Adams, 2008; Skoog, 2003; Nilsson et al., 2010) 

i många fall föreslås vara intangibles. Resursallokeringen utgör en vital del av budgeten, där 

Ramberg (1997) uttrycker att ett viktigt användningsområde för mått och mätning är som me-

del vid allokering av resurser. Detta medför därför att det är intressant att studera hur dessa 

mått och mätningar faktiskt används för att allokera resurser. Skoog (2003) menar att intangi-

bles är en viktig aspekt i flertalet organisationer och kan anses vara viktigare än många mate-

riella tillgångar. 

 

2.2 Strategi 
Det finns många definitioner av begreppet strategi, där skillnaderna kan anses bero på vilket 

perspektiv som antas. Vart och ett av perspektiven innebär alltså en egen syn på vad strategi 

är och vilken betydelse denna får (Whittington, 2011). Strategi kan ses som ett tillvägagångs-

sätt för att nå långsiktiga mål, vilket oftast avser ett medvetet och konsekvent tillämpande av 

mönster av handlingar (Nilsson et al., 2010). Strategi och styrning har enligt Nilsson et al. 

(2011) ett nära samband, där styrningen används för att verkställa organisationens stra-

tegi.  Dock betonas det att sambandet mellan strategi och styrning är dubbelriktat, där styr-

ningen även har en roll för att utarbeta nya strategier. 

 

Begreppen strategi och styrning samt sambandet mellan dem behandlas även av Merchant och 

Van der Stede (2012) som menar att strategi är en uppsättning av mål. När en organisation 

bestämmer sig för en strategi skapas en beskrivning av hur målen ska uppnås. Att ständigt 

förbättra strategin tillsammans med styrningen anses öka en organisations möjligheter att nå 

de mål som definierats (Merchant & Van der Stede, 2012).   

 

2.3 Ekonomistyrning 

2.3.1 Innebörden av ekonomistyrning 

Ekonomistyrning är en kritisk funktion i en organisation, där misslyckande i denna styrning 

kan leda till stora finansiella förluster, ett skadat rykte och möjligtvis till konkurs (Merchant 
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& Van der Stede, 2012). Nilsson et al. (2010) beskriver den klassiska bilden av styrning som 

hierarkisk och att ekonomistyrning innebär att information av olika former används, oftast är 

det siffror och nyckeltal som utgör viktiga delar. Organisationens verksamhet registreras, lag-

ras och görs tillgänglig för att kunna användas som information och bilda kunskap. Syftet med 

ekonomistyrningens data och siffror är att hushålla med resurser så att organisationen når sina 

mål (Nilsson et al., 2010). Merchant och Van der Stede (2012) beskriver att de vinstdrivande 

organisationernas huvudmål är att maximera ägarnas, aktieägarnas och intressenternas värde. 

 

En bra ekonomistyrning handlar inte om att inför nya och annorlunda styrverktyg utan om att 

använda rätt verktyg på rätt sätt. Varken balanserade styrkort eller avancerade belöningsmo-

deller ger fördelar om de inte implementeras på ett bra sätt för det kan sluta med att det bara 

blir långdragna sifferövningar (Nilsson et al., 2010). Vikten av att använda styrverktyg på rätt 

sätt betonar även Ax, Johansson och Kullvén (2009) då de beskriver att ekonomistyrningens 

utformning och användning behöver anpassas till den strategi organisationen bestämt sig för. 

Whittington (2002) menar att utformningen och kontrollen av organisationens strategi är så 

pass viktig att det ska vara ledningens främsta uppgift. Nilsson et al. (2010) menar att det är 

logiskt och nödvändigt att forma strategin först så att organisationen har tydliga mål att styra 

mot. Enligt Merchant och Van der Stede (2012) använder organisationer strategier för att av-

göra hur deras resurser ska användas för att nå uppsatta mål. Dessa uppsatta mål anser Em-

manuel, Otley och Merchant (1990) vara nödvändiga för att kunna genomföra korrekta mät-

ningar av vad organisationen presterar. För att ekonomistyrningen ska bli effektiv menar 

Emmanuel et al. (1990) att det är viktigt att måtten verkligen mäter det organisationen vill 

mäta. 

 

2.3.2 Viktiga aspekter av ekonomistyrning 

Många organisationer använder sig inte bara av en typ av ekonomistyrning utan av flera till-

vägagångssätt samtidigt, vilket innebär att flertalet aspekter kan bli viktiga. Hur de olika or-

ganisationerna väljer att kombinera de olika styrningarna kallas styrmix. Det är ledningen som 

avgör vad styrmixen kommer att innehålla för olika delar och hur decentraliserade de blir 

(Nilsson et al., 2010). 

 

Mål och mått är enligt Nilsson et al. (2010) viktiga aspekter i en organisations ekonomistyr-

ning, där dessa är såväl finansiellt som icke-finansiellt utformade. Ekonomistyrning har av 

tradition fokuserat på mål och mått av finansiell karaktär. Dock påpekar Nilsson et al. (2010) 

att betydelsen av icke-finansiella mål och mått har ökat, en utveckling som även betonas av 

Merchant och Van der Stede (2012) då de belyser att flertalet organisationer idag anser att 

icke-finansiella mål är allt viktigare. Även Emmanuel et al. (1990) poängterar att de finansi-

ella måtten inte är tillräckliga utan organisationer måste ta hänsyn till de icke-finansiella de-

larna.  

 

2.4 Intangibles 

2.4.1 Förklaring av begreppet 

Begreppet intangibles saknar en allmänt accepterad definition (Johanson, Mårtensson & 

Skoog, 2001) men Sanchez, Chaminade och Olea (2000) uppger att adjektivet intangible 

normalt efterföljer olika koncept, som tillgång, investering, resurser eller andra fenomen. 

Denna transformation av ett adjektiv till ett substantiv påvisar avsaknaden av en allmänt ac-

cepterad definition. Flertalet definitioner på intangibles har framförts men bland dessa har det 

saknats en samhörighet, vilket framför allt kan förklaras utifrån att olika avsikter används 

gällande begreppet (Johanson et al., 2001). 



8 
 

 

Valet av definition verkar bero på vilket perspektiv som används. Utifrån ett redovisningsper-

spektiv är kraven för tillgångar väsentliga, medan detta inte behöver ha någon betydelse alls 

utifrån ett styrningsperspektiv (Skoog, 2003). En trend är att intangibles ses som likvärdigt 

med intellektuellt kapital, vilket innebär en icke-fysisk källa av framtida ekonomiska fördelar 

som kan men behöver inte finnas med i en organisations balansräkning (Meritum, 2002). 

 

Svårigheten att urskilja vad intangibles är betonas även av Adams (2008), som menar att kun-

skap är en intangible. När kunskap används som en råvara i den immateriella ekonomin blir 

det en del av de immateriella resurser som i sin tur används för att skapa något annat. Det är 

svårt att urskilja alla små kunskapsbitar ur det stora hela men de är oerhört viktiga för organi-

sationen (Adams, 2008). 

 

Enligt Adams (2008) kan intangibles i organisationer delas in tre olika former: 

1. Humankapital. Människor är källan till kunskap, idéer, inspiration och innovationer i varje 

organisation. Varje individs kompetens och erfarenhet är en del av organisationens humanka-

pital fram till personen lämnar organisationen. 

2. Strukturkapital. Kunskap som kvarstår i organisationen efter det att personen lämnat blir 

internt strukturkapital. Ett av de viktigaste strukturkapitalen kan vara patent. Kunskap som 

stannar inom en organisation kan även vara formler, recept, mjukvara och processer. 

3. Relationskapital. Externt strukturellt kapital kallas ofta relationskapital. Denna kategori 

fokuserar på kunskap om marknaden och kunskap om kunderna. Relationskapital kan delas in 

i kundrelationer, externa nätverk och varumärke. 

 

2.4.2 Viktiga intangibles 

För att identifiera organisationens intangibles kan företag undersöka vilka tillgångar som får 

uppmärksamhet inom organisationen mer än de tillgångar som finns i balansräkningen. Det 

kan till exempel vara kontaktnät, varumärke eller kunskap (Nilsson et al., 2010). 

 

Intangibles kan anses alltid ha varit viktiga inom organisationer men inte lika uppmärksam-

made som idag. Ett exempel är att det alltid har varit viktigt med kundrelationer och att det 

har fallit naturligt med dessa men att idag är relationerna som är nyckeln till framgång (Ka-

plan & Norton, 2004). Nilsson et al. (2010) nämner att det idag är viktigare med investeringar 

gällande kompetenser, kontakter, arbetsnät, personal, goodwill och varumärken än med fy-

siska anläggningar. 

 

Enligt Lhaopadchan (2010) så är en av de mest komplexa och kontroversiella intangibles 

goodwill. Enkelt förklarat är goodwill kostnaden över organisationens verkliga värde när alla 

tillgångar har värderats. Till skillnad från materiella tillgångar så kan goodwill inte öka i 

värde och en eventuell nedskrivning kommer att vara permanent (Lhaopadchan, 2010). 

 

2.4.3 Betydelsen 

Intangibles anses ha en stor betydelse, då investeringar i intangibles som forskning och ut-

veckling, utbildning och marknadsföring beräknas uppgå till mer än tio procent av BNP inom 

OECD-länderna, vilket överstiger investeringarna i materiella resurser (Johanson & Skoog, 

2001). I enlighet med detta uttrycker Skoog (2003) att det inte längre är traditionella resurser 

(tillgångar), som maskiner och fabriker, som anses skapa värde och vara av största betydelse 

för organisationer, utan det är anställda, kunder och processer. Vilka investeringar som är 

strategiskt viktiga för en organisation är dock svåra att fastställa i förväg. Vissa strategiskt bra 
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gjorda investeringar måste inte alltid kosta så mycket utan satsningarna kan vara bra vär-

deskapande ändå (Nilsson et al., 2010). 

 

Betydelsen av intangibles kommer enligt Kaplan och Norton (2004) från hur väl de anpassar 

de strategiska prioriteringar i organisationen, inte av hur mycket det kostar att skapa dem eller 

hur mycket de är värda på en fristående grund. Om implementeringen av intangibles är starkt 

sammanknuten med organisationens strategi kommer det att medföra ett stort värde och ha en 

stor betydelse. Om det där emot inte är nära kopplat till organisationens strategi kommer sats-

ningen på intangibles inte att ge någon större fördel för organisationens värdeskapande oav-

sett vilka summor som satsas i investeringen (Kaplan & Norton, 2004).  

 

När organisationens intangibles väl är identifierade finns det två viktiga aspekter att ta hänsyn 

till för att skapa värde enligt Reilly (2011). För det första ska målet med projektet identifieras 

och för det andra ska syftet med projektet vara klart. Individen som arbetar med styrning har 

en viktig roll i arbetet med att bedöma hur organisationens intangibles kan måttsättas och 

skapa värde. Svårigheterna med att bedöma intangibles värden är stora. Individen som ska 

värdera organisationens intangibles måste fundera över vilka värden det är frågan om. Sats-

ningar på detta område bör nyttovärderas på samma sätt som materiella investeringar. Fortfa-

rande är det vanligt att organisationen avsätter en fast procentuell summa av omsättningen till 

exempelvis marknadsföring (Nilsson et al., 2010). 

 

2.4.4 Kostnad eller investering 

Att utveckla intangibles anses som regel idag vara en omkostnad för organisationen trots att 

det utgör investeringar sett till dess nytta. Anledningen är att intangibles ofta är svåra att besk-

riva och kontrollera men också att de inte går att köpa eller sälja. Det är många gånger väldigt 

enkelt att redovisa vad investeringar i intangibles kostar men desto svårare att precisera vilket 

värde de skapar (Nilsson et al., 2010). 

 

Skoog (2003) menar att det utifrån ett redovisningsperspektiv är väsentligt med kraven för 

tillgångar gällande intangibles medan detta inte behöver ha någon betydelse alls utifrån ett 

styrningsperspektiv. Att intangibles både kan utläsas och inte kan utläsas utifrån balansräk-

ningen påpekas av Meritum (2002), där intangibles anses vara en icke-fysisk källa av framtida 

ekonomiska fördelar som kan eller kan inte återfinnas i en organisations balansräkning. 

 

2.5 Mått och mätning 
När mått diskuteras i en organisation förs tankarna snabbt till mätning, något som Ramberg 

(1997) påpekar har att göra med att mått och mätning är nära besläktade med varandra, där 

mått anses vara den enhet som används vid mätning. Mått ska enligt Ramberg (1997) infor-

mera om verksamhetsfakta i en mer komprimerad och lättillgänglig form än ord, både munt-

liga och skriftliga. Mått och mätning är viktiga aspekter i en organisations styrning, där flera 

användningsområden existerar. Ett viktigt användningsområde är avbildning, där en överens-

stämmelse ska finnas mellan det ekonomiska informationssystemets komponenter och de av-

bildade händelsernas viktigaste egenskaper. Ett annat viktigt användningsområde är som refe-

renspunkt i budgeten, där dessa används som medel för samordning samt prioritering och för-

delning av resurser (Ramberg, 1997).  

 

Organisationer använder sig även av mått och mätning för att upptäcka avvikelser och fast-

ställa hur det går i förhållande till sin strategi och plan. Att mäta hur organisationen faktiskt 

presterar är viktigt för att kunna ge feedback och skapa en kontroll (Emmanuel et al., 1990). 

Merchant och Van der Stede (2012) påpekar att mått och mätningar kan vara missvisande och 
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meningslösa i vissa organisationer. Ett bra exempel är ett nystartat företag med en långsiktig 

strategi, där de kan uppvisa stora ekonomiska förluster i ett initialt skede trots att det anses gå 

bra för organisationen. 

 

2.5.1 Krav på mått 

Fullständighet, exakthet och neutralitet är enligt Emmanuel et al. (1990) tre återkommande 

kategorier som existerar gällande krav och brister på mått. Nedan sammanställs dessa katego-

rier med hjälp den tolkning Ramberg (1997) genomfört: 

 

1. Fullständighet: Måttets fullständighet kan ses utifrån tre dimensioner, där den första be-

handlar att det endast går att utforma mått där det finns kvantitativ information. Den andra 

dimensionen behandlar risken att fokusera mot resursomvandling på kort sikt vilket inte re-

flekterar den långsiktiga trenden. Den tredje dimensionen varnar för att det kan vara svårt att 

utreda relationen mellan de ingående delarna samt vad som är orsak och verkan emellan dem. 

 

2. Exakthet: Måttets exakthet behandlar hur resursomvandlingen tolkas och beskrivs med 

hjälp av mått. Den första dimensionen av exakthet behandlar behovet av att fastställa rimlig 

standard för resursomvandlingens olika beskrivningar. Dessa ska inte vara för lätta att uppnå 

utan ska stimulera ansträngningar. Den andra dimensionen berör hur aktörer uppfattar skillna-

den mellan önskvärd resursomvandling och en faktisk sådan. Den sista dimensionen av exakt-

het behandlar risken med att använda regler baserade på värderingsprinciper för intern kon-

troll. 

 

3. Neutralitet: Måttets neutralitet behandlar dess beskrivningsförmåga samt hur det används. 

Den första dimensionen av neutralitet behandlar att mått mestadels belyser en efterkonstrukt-

ion och inte aktuella ansträngningar. Den andra dimensionen behandlar risken med att måttets 

beskrivningsförmåga inte kan ses som isolerat. Detta innebär därför att det finns svårigheter 

för ett mått att endast beskriva en viss specifik del i resursomvandlingen. Den sista dimens-

ionen behandlar risken för opportunistiskt agerande om användaren lägger allt för stark vikt 

vid redovisningsmått och inte tar till sig andra typer av mått 

 

I en dynamisk omgivning där icke förutbestämda beslut existerar, kan flera av dessa krav eller 

brister kombineras för att antingen skapa välfungerande eller icke fungerande mått (Emma-

nuel et al., 1990). Vidare menar författarna att flertalet defekter kan spåras till en huvudsaklig 

faktor, nämligen oförmågan att förutspå utfall korrekt. 

 

2.5.2 Mått vid avbildning och lönsamhetsbedömning 

Arbetet inom en organisation med att välja mått som synliggör strategiskt viktiga aspekter är 

oerhört viktigt. Måtten bör vara stöd och användas i de beslut som formar organisationens 

framtid. Syftet med mått är att påverka beteenden inom organisationen (Nilsson et al., 2010). 

Ramberg (1997) menar att ledningen formulerar mått utifrån den strategi som valts, vilket 

innebär att ledningen översätter organisationens strategi till mått. Denna fokusering på strate-

gin medför att ledningen aktivt involveras i utformningen av måtten. Vidare anses måtten 

utgöra en central del i organisationer styrning, framför allt för att implementera strategier 

(Ramberg, 1997). 

 

Enligt Ax et al. (2009) ska måtten ge information om organisationens prestationer i termer av 

till exempelvis intäkter, kostnader eller antal timmar. Måttens syfte är att interna och externa 

intressenter ska få ta del av organisationens ekonomiska data. Merchant och Van der Stede 

(2012) beskriver att mått används olika beroende på var i en organisation du arbetar. De per-
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soner som arbetar inom produktion behöver inte använda sig av samma mått som de i styrel-

sen. På en högre nivå inom en organisation, till exempel en styrelse, är de ofta mer intresse-

rade av värdet på aktierna, soliditet eller avkastning på eget kapital. På en lägre nivå är ofta 

andra mått mer viktiga så som effektivitet, kvalitet eller leveranstid. Alla mått som används 

inom organisationen omvandlas till de gemensamma operationella målen och bildar en form 

av kommunikationsväg inom hierarkin (Merchant & Van der Stede, 2012). 

 

Johansson och Östman (1992) betonar till skillnad från Emmanuel et al. (1990) att måttets 

lämplighet också är beroende av hur användarna tolkar dem och därigenom påverkas av måt-

tets beskrivning. Holmblad-Brunsson (2005) menar att beslutsfattare kan använda mått på 

följande sätt: 

 Som information för att kontrollera att allt står rätt till. 

 Som underlag för beslut om förändringar, om de inte tycker att allt står rätt till. 

 Som bevis för att det är ordning och reda i deras organisation. 

 Som bevis för att deras organisation är som andra organisationer, eller till och med lite 

bättre. 

 

Holmblad-Brunsson (2005) betonar i och med detta att beslutsfattare kan ha olika skäl för att 

tycka att mått är viktiga, men att de inte klarar sig utan att mäta. 

 

Ittner och Larcker (1998) menar att de traditionella prestationsmätningarna blir mer och mer 

inriktade på icke-finansiella mått och samtidigt på en förbättring av de existerande finansiella 

måtten. Organisationers processer för att skapa en förbättring resulterade i att mätningar över 

tiden visade en positiv trend. Enligt Ittner och Larcker (1998) ökade undersökningarna för 

kundnöjdhet under 1990-talet och organisationer började arbeta mer strategisk planering, i 

samband med detta så ökade intäkter i takt med kundnöjdheten. Användandet av icke-

finansiella mått så som marknadsandelar och kundnöjdhet blev allt viktigare och organisat-

ioner kunde utläsa trender i hur intäkterna ökade i takt med kvaliteten och kundnöjdheten. 

Organisationer började skapa olika processer för att skapa förbättringar i sin verksamhet. 

Dessa processer gick inte att måttsätta utan de kunde istället utläsa resultatet av processerna 

genom trender i försäljning och missnöjda kunder (Ittner & Larcker, 1998). 

 

Ramberg (1997) menar att mått har varierande beskrivningar beroende på vilken del av orga-

nisationen som väljs att beskrivas. Aktiviteter i en organisation kan i sig själva användas som 

mått för att avbilda och beskriva dessa. Vidare existerar det även specifika aktivitetsmått som 

utformas utefter den aktuella organisationens kontext, dessa beskriver alltså de aktiviteter som 

utförts inom organisationen (Ramberg, 1997). Emmanuel et al. (1990) delar upp aktiviteter i 

programmerade aktiviteter samt icke-programmerade aktiviteter. De förstnämnda innebär att 

det existerar en tydlig koppling mellan input i en aktivitet och resulterande output från denna 

aktivitet. Vetskapen om den input som krävs medför därför att en output kan beräknas, dessa 

aktiviteter kan därför optimeras i termer av output och input för att ge maximal avkastning 

(Emmanuel et al., 1990). Författarna menar att de programmerade aktiviteterna lämpar sig i 

stabila och förutsägbara kontexter, där individer beter sig på ett förutsägbart och mekaniskt 

sätt. Traditionella styrverktyg och finansiella mått som avkastning på investerat kapital (ROI) 

lämpar sig därför enligt Emmanuel et al. (1990) bra under dessa omständigheter. Icke-

programmerade aktiviteter innebär istället att det inte existerar en tydlig koppling mellan in-

put och resulterande output i en aktivitet, vilket medför svårigheter att beräkna vad en aktivi-

tet genererar. Dessa är vanligare i decentraliserade och multidivisionella organisationer, vilka 

ofta agerar i en dynamisk och instabil kontext (Emmanuel et al., 1990). Fullständigheten, ex-

aktheten och neutraliteten av traditionella styrverktyg och finansiella mått som ROI ifrågasätts 
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i situationer där icke-programmerade aktiviteter existerar. Kombinationen av en instabil kon-

text, informationsasymmetri och ofullkomliga mått föreslår att en optimal styrning är ett tomt 

begrepp (Emmanuel et al., 1990). 

 

2.5.3 Relationen mellan finansiella och icke-finansiella mått 

Enligt Nilsson et al. (2010) föredrar många organisationer kvantitativa mått framför kvalita-

tiva, då de kvantitativa uppfattas som lättare och tydligare att kommunicera. I vissa fall kan de 

kvantitativa måtten hämtas direkt ur redovisnings- och styrningssystem där de redan finns, 

vilket enligt Nilsson et al. (2010) kan innebära att ingen egentlig kostnad för datainsamling 

uppstår. Antalet mått som organisationer använder är många (Ax et al., 2009; Merchant & 

Van der Stede, 2012), dessa kan enligt Merchant och Van der Stede (2012) delas in i tre breda 

kategorier. Två av dessa kategorier består av finansiella mått, uttryckta i antingen marknads- 

eller redovisningstermer och den tredje kategorin består av icke-finansiella mått. 

 

2.5.3.1 Finansiella mått 

Ax et al. (2009) delar in finansiella mått i två kategorier, enkla mått och sammansatta mått. 

Enkla mått finns i fyra olika slag så som intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Samman-

satta mått är en kombination av två eller fler enkla mått. Exempel på sammansatta mått kan 

vara resultat eller lönsamhet. Enligt Emmanuel et al. (1990) så är avkastning på investerat 

kapital (ROI) och extrainkomster (RI) de två vanligaste finansiella måtten som används i 

praktiken vid lönsamhetsbedömningar. RI anses vara till större hjälp vid lönsamhetsbedöm-

ningar än ROI, dock uppstår svårigheter oavsett användandet av RI eller ROI vid utvecklandet 

av ett minimumkrav gällande avkastningen (Emmanuel et al., 1990). Dock föreslår Emmanuel 

et al. (1990) att ett sådant minimumkrav uttryckt i RI kan bidra till större klarhet än vad ROI 

kan bidra med. Vidare föreslår författaren att RI som mått vid lönsamhetsbedömningar är ne-

utralt och kommer att undvika accepterandet av investeringar som inte är till organisationens 

bästa. 

 

Flertalet modeller för prestationsmått har fokuserat endast på finansiella mått, något som se-

nare kom att ifrågasättas av såväl akademiker som praktiker då konkurrenskraften bland ame-

rikanska organisationer stagnerade i början av 1980-talet (Kald & Nilsson, 2000). Detta är i 

enlighet med Kraus och Lind (2010) som påpekar att organisationer har fokuserat på enkla 

finansiella mått, mestadels på grund av att de är välbeprövade, lätta att förstå och har en för-

måga att ge tydlig information. Finansiella mått beskriver dock i huvudsak endast den mone-

tära delen av en organisations resursomvandling, där icke-finansiella prestations- och effekti-

vitetsmått enligt Kraus och Lind (2010) behövs för att belysa alla delar i en organisation.  

 

De redovisningsbaserade mätningarna och måtten har en tilltalande fördel på grund av tillför-

litligheten. De uppfyller många av mätinstrumentens kriterier. För det första kan vinst och 

avkastning inom den närmsta perioden mätas ganska exakt och objektivt. För det andra kan 

kvantiteter mätas och beräknas med exakta mått. Kvantiteter kan vara till exempel produktion, 

försäljning eller kassaflöde (Merchant & Van der Stede, 2012). 

 

Redovisningsbaserade mått är lätta att kontrollera. Chefer, ledningen eller intressenter kan 

utvärdera och kontrollera prestationsmåtten och förlita sig på att informationen är korrekt. 

Måtten är även förståeliga då samma redovisningsmått används i de olika ekonomiutbildning-

arna och i redovisningsrapporter. Att bearbeta mått som redan tagits ut i exempelvis redovis-

ningsrapporter är inte så tidskrävande då en stor del av arbetet redan är gjorts tidigare (Mer-

chant & Van der Stede, 2012). 
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Merchant och Van der Stede (2012) menar att det vanligaste felet som begås vid mätningar är 

att många intressenter ser för kortsiktigt. Många vill bara se att organisationen gör ett bra re-

sultat med hög avkastning istället för att tänka att organisationen ska arbeta med ett långsik-

tigt värdeskapande. 

 

2.5.3.2 Icke-finansiella mått 

Att organisationer tenderar att agera kortsiktigt till följd av tillämpningen av finansiella mått, 

uttrycker Ax et al. (2009) vara en av de vanligaste orsakerna till att organisationer istället väl-

jer att fokusera på icke-finansiella mått i större utsträckning. Vidare påpekar Ax et al. (2009) 

att det i huvudsak är de upplevda svagheterna med finansiella mått som agerar förklaringar till 

det ökade användandet av icke-finansiella mått trots att de inte har samma tillförlitlighet. 

 

Några av dessa svagheter är enligt Ax et al. (2009) att användandet av finansiella mått alltför 

starkt fokuserar på redan inträffade händelser, att finansiella mått kan ge allt för lite informat-

ion om vad som skapar framtida värde, till exempel lönsamhet och att de ger för lite informat-

ion om hur strategiska målsättningar ska kunna uppnås. Kaplan och Norton (1992) föreslår att 

prestationsmätning bör med fördel innehålla en kombination av finansiella och icke-

finansiella mått och enligt Neely, Gregory och Platts (1995) kan de icke-finansiella måtten 

exempelvis vara flexibilitet, resursutnyttjande, kvalitet och innovation. 

 

Enligt Malina och Selto (2004) förlitar sig flertalet organisationer som opererar i komplexa 

och snabbföränderliga omgivningar på kvalitativa och icke-finansiella mått, och inte i samma 

utsträckning på kvantitativa, finansiella mått. Detta betonas även av Merchant och Van der 

Stede (2012) som menar att det finns situationer där finansiella och kvantitativa mått inte går 

att använda, till exempel att mäta vad kostnaden för produktutveckling bidrar med till organi-

sationen innan produkten ens har kommit ut på marknaden. Vidare menar Merchant och Van 

der Stede (2012) att organisationer ägnar mycket tid till att mäta och engagera sig i det de kan 

mäta, ibland för mycket. Eftersom satsningar på produktutveckling är direkt knuten till årets 

resultat borde organisationer ägna sig mindre åt kontroller av finansiella resultat. 

 

Både Tuomela (2005), Malina och Selto (2004) påpekar att användandet av icke-finansiella 

mått kan innebära svårigheter, framför allt för organisationer som har en lång historik av fi-

nansiella mått. Malina och Selto (2004) uttrycker att dessa organisationer kan ha svårt att tole-

rera subjektivitet i deras mätningar eller eventuella ökade kostnader som uppstår till följd av 

en förbättrad information. Tuomela (2005) menar att en bristande tillit till icke-finansiella 

mått kan uppstå i organisationer, som har en icke existerande eller kort tradition av mätning 

med icke-finansiella mått. Trots dessa svårigheter fann Ittner, Larcker och Randall (2003) i en 

studie av 140 organisationer i USA, bevis för att organisationer som i större omfattning an-

vänder sig av en bred uppsättning av framför allt icke-finansiella mått, har en högre tillfreds-

ställelse gällande sina mätsystem vid lönsamhetsbedömningar och avkastning till aktieägare 

även om måtten saknar tillförlitlighet. Detta är i enlighet med Azofra, Prieto och Santidrián 

(2003) som menar att integrationen av icke-finansiella mått kan bidra till att mål lättare kan 

överföras till samtliga nivåer och enheter i organisationen. Även Vaivio (1999) påpekar vikten 

av att använda icke-finansiella mått, då dessa kan användas som ett kraftfullt verktyg för att 

fokusera ekonomistyrningen i en organisations strategiska osäkerheter. 

 

I balanserade styrkort förekommer det enligt Nilsson et al. (2010) mått som är viktiga för 

framgång. Det kan vara mått som berör frånvaro, ledtider, kundnöjdhet, genomloppstider eller 

marknadsandelar. Måtten bör beskriva hur handlingarna påverkar framtiden och vad det får 

för utfall. De bör även vara lättbegripliga, entydiga och utformade beroende på mottagare 
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vilket inte alltid är så enkelt. Vid val av mått är det viktigt att de inte är allt för resurskrävande 

då det i många lägen kan vara lättare att avstå än att avsätta för mycket tid (Nilsson et al., 

2010). 

 

2.5.4 Modeller vid mätning av intangibles  

Koncepten relaterade till intangibles har fortsatt att existera i de traditionella ramverken för 

redovisningen, dock föreslogs det under 1990-talet flertalet nya och olika modeller. Orsaken 

till detta anses vara att de modeller baserade på materiella aspekter inte kan generera den in-

formation som organisationer behöver för att styra och mäta deras intangibles (Skoog, 2003). 

Några av dessa modeller var det balanserade styrkortet (BSC) (Kaplan & Norton, 1992), per-

formance prism (Neely, Adams & Crowe, 2001) samt intangible assets monitor (Sveiby, 

1997). Gemensamt för dessa modeller är att även om de fortfarande förlitar sig på mätningar, 

så ses finansiell information endast som en del av den information som krävs. Johanson, 

Eklöv, Holmgren och Mårtensson (1999) påpekar att det har existerat en avsaknad gällande 

rigorösa vetenskapliga undersökningar, kring implementationen av dessa icke-finansiella mo-

deller. Detta är i enlighet med Skoog (2003) som påpekade vid tiden av hans doktorsavhand-

ling, att det inte existerade några publicerade studier som rapporterar hur icke-finansiella mo-

deller fungerar i relation till att förstå betydelsen av intangibles. Kaplan och Norton (2001) 

menar dock att det finns en betydande vilja att använda dessa modeller. 

 

2.5.4.1 Balanserade styrkort 

Gällande styrningen av intangibles, har flertalet mätrutiner, som det balanserade styrkortet 

föreslagits med ett uttryckligt mål att förbättra förståelsen av intangibles (Skoog, 2003). Det 

balanserade styrkortet introducerades av Robert S. Kaplan och David P. Norton med argu-

mentet att enbart finansiella mått inte var tillräckliga för att mäta prestation samt för att styra 

organisationer (Kaplan & Norton, 1992). Detta innebär alltså att ledningen behöver en balan-

serad information av både finansiella och icke-finansiella mått för att kunna styra organisat-

ionen.  

 

Rompho (2011) påpekar att det balanserade styrkortet kompletterar många av de svagheter 

och brister som de tidigare teorierna har. Det balanserade styrkortet ger en tydligare bild av 

vad organisationen bör mäta och tydliggör organisationernas vision och strategi. Davis och 

Albright (2004) fann i sin studie att de företag som implementerar strategier får både finansi-

ella och immateriella mätmetoder istället för rena finansiella metoder får en positiv inverkan 

på de finansiella prestationerna. 

 

2.5.4.2 Performance Prism 

Enligt Ittner (2008) har ett ökande antal mätrutiner utvecklats för att underlätta mätningen av 

intangibles, där performance prism är en av dessa. Performance Prism utvecklades av Andy 

Neely och Chris Adams och är utvecklad för att vara till hjälp vid valet av rätt prestationsmått 

(Neely et al., 2001). 

 

Performance Prism syftar till att styra organisationers prestationer utifrån fem samverkande 

aspekter: 

1. Intressenternas tillfredställelse - vilka är våra intressenter och vad vill de? 

2. Intressenternas bidrag - vad vill vi ha och vad behöver vi från våra intressenter? 

3. Strategier - vilka strategier behöver vi implementera för att tillfredsställa våra intressenters 

önskan och behov, samtidigt som vi tillfredsställer våra egna krav? 

4. Processer - vilka processer behöver vi implementera för att kunna utföra våra strategier? 
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5. Kapaciteter - vilka kapaciteter behöver vi implementera för att kunna utföra våra processer? 

(Neely et al., 2001). 

 

2.5.4.3 Intangible Asset Monitor 

Intangible Asset Monitor är en annan av de mätmetoder som enligt Ittner (2008), Rodov och 

Leliaert (2002) används för att underlätta mätningen av intangibles. Intangible asset monitor 

är utvecklad från den osynliga balansräkningen. Osynliga tillgångar paras ihop på den finansi-

ella sidan av balansräkningen med motsvarande osynlig finansiering, som i de flesta fallen är 

osynligt kapital. Intangible asset monitor klassificerar intangibles i tre kategorier: intern struk-

tur, extern struktur samt individuell kompetens (Sveiby, 1997). Brennan och Brenda (2002) 

menar att intangible asset monitor betonar vikten av att indikatorer för tillväxt, förnyelse, sta-

bilitet och effektivitet av immateriella tillgångar behövs för att kunna bedöma hur dessa ut-

vecklas. 

 

2.6 Budget och resursallokering 
Enligt Emmanuel et al. (1990) är användandet av budget ett av de mest synliga tillvägagång-

sätten att tillämpa redovisningsinformation i ekonomistyrning. Budgeten går att utforma 

mycket olika vad gäller mått, där dess innehåll och användning bör synliggöra strategiska 

prioriteringar samt betona en organisations kritiska framgångsfaktorer. Detta gäller särskilt 

om budgeten omfattas av icke-finansiella mått, med andra ord har de ett bredare syfte än vad 

en budget brukar ha i traditionell mening (Emmanuel et al., 1990). Budgeten anses enligt Fis-

her, Maines, Peffer och Sprinkle (2002) förbättra organisationers prestationer vid användandet 

av budgeten vid resursallokeringen. Mer resurser kan då allokeras till mer produktiva avdel-

ningar och påverkan av informationssymetri anses inte vara lika negativ (Fisher et al., 2002). 

 

2.6.1 Syfte med budget 

Många av de fördelar som användandet av budget medför kan enligt Merchant och Van der 

Stede (2012) härledas från utvecklandet av planer för organisationen. Dessa planeringsproces-

ser bidrar till en kommunikation samt tvingar ledning och anställda att tänka kring framtiden, 

att diskutera idéer med andra i organisationen samt att engagera sig för att nå uppsatta mål. 

Nilsson et al. (2010) påpekar att användandet av budget inte bara behöver innebära fördelar 

för organisationer, budgetanvändandet kan till exempel skapa felaktiga beteenden, där bud-

getprocessen blir ett spel om resurser snarare än ett effektivt styrverktyg. De negativa 

aspekterna gällande användandet av budget förklaras av Nilsson et al. (2010) bland annat ge-

nom de dysfunktionella rollerna som kan uppstå. Några av dessa dysfunktionella roller kan 

vara att budgeteringen primärt kan agera som legitimering av organisatoriska enheters ex-

istens samt att den utvecklas till ett maktspel. Dock menar Nilsson et al. (2010) att det snarare 

är de beteenden som budgeten frammanar och inte budgeten i sig som orsakar de dysfunkt-

ionella rollerna.  

 

Merchant och Van der Stede (2012) uttrycker att budgetens betydelse och roll kan variera 

mellan olika organisationer, där planering är ett vanligt syfte med användandet av budget, 

vilket bland annat innebär att ledningen tvingas att föreslå framtida aktiviteter gällande för-

säljning, produktion, investeringar och så vidare.  

 

Uppföljning är ett annat vanligt syfte med användandet av budget och utgör en viktig aspekt, 

där budget ställs mot utfallet i olika bedömningar. Här kan därför vissa varningssignaler er-

hållas om något har inträffat som möjligtvis inte var planerat från början (Ax et al., 2009). 

Vidare påpekar Ax et al. (2009) att användandet av budget även kan fungera som ett instru-



16 
 

ment för resursallokering. Resursallokering innebär sättet att fastställa och fördela resurser i 

en organisation, där budgetar kan användas för att fördela resurser på ett sätt som ger maximal 

nytta för pengarna. 

 

2.6.2 Typ av budget 

Enligt Ekholm och Wallin (2000) har den traditionella årliga budgeten blivit anklagad för att 

inte kunna möta de krav som den existerande kunskapsekonomin ställer. Denna kritik har 

skapat agerande, inte minst i Sverige där ett antal stora organisationer har övergett den tradit-

ionella budgeten (Ekholm & Wallin, 2000). 

 

Trots de negativa aspekterna som nämns ovan gällande användandet av budget, är budgete-

ring enligt Nilsson et al. (2010) samt Ekholm och Wallin (2000) ett utbrett fenomen och utgör 

en viktig del i ekonomistyrningen. Detta betonas även av Libby och Lindsay (2010), då de 

påpekar att flertalet organisationer fortsätter att använda budgetar då de upplevs tillföra värde. 

Libby och Lindsay (2010) menar att organisationer anpassar sina budgetar för att bemöta de 

problem som existerar, detta snarare än att överge dem helt. Enligt Ekholm och Wallin (2000) 

så är det vanligaste sättet att använda rullande budgetar, antingen halvårs eller kvartalsvis.  

 

Libby och Lindsay (2010) uttrycker att det existerar olika typer av budgetar, där den tradition-

ella budgeten ofta används som grund men att organisationer sedan genomför modifieringar. 

Några av dessa modifieringar är att tillföra en rullande aspekt, använda mindre detaljerade 

budgetar initialt för att sedan uppdatera dem löpande och på så vis göra löpande prognoser. 

En annan modifiering som mynnar ut i en typ av budget är att bättre strukturera den strate-

giska planeringen i relation till budgeten (Libby & Lindsay, 2010).  

 

2.6.3 Vad avgör resursallokeringen 

Shields och Shields (1998) fann i sin studie av 60 organisationer att delning av information 

var en av de viktigaste orsakerna till att organisationer använder budget. Användning av bud-

get kan alltså möjliggöra att underordnade kan förmedla information uppåt till sina överord-

nade och vice versa. Denna delning och kommunikation av intern information kan bidra till en 

bättre resursallokering, då underordnade kan besitta information om strategiska osäkerheter 

och metoder för att bearbeta dessa (Shields & Shields, 1998). Fisher et al. (2002) föreslår ge-

nom sin studie av 60 organisationer att användandet av budget kan minska slack i budgetar 

och öka en organisations totala prestation. 

 

Resursallokering involverar identifikation av olika projekt som ska implementeras eller inve-

steringar som ska göras. Projekt som under de kommande åren ska hjälpa organisationen att 

nå sina mål. Bedömningen av ett kommande projekt involverar personer med speciella kun-

skapsområden, oftast görs det investeringsanalyser, prognoser och finansieringsbudgetar 

(Merchant & Van der Stede, 2012). 

 

En analys måste göras om organisationens pågående processer och utvärdera vad för projekt 

som är nödvändiga i framtiden. Det behöver inte vara nya projekt som ska implementeras utan 

det kan lika väl vara att de pågående projekten behöver modifieras och behöver lite extra re-

surser. Många av de existerande teorierna som finns idag om resursallokering handlar om 

kassaflöden och finansiellt baserade analyser (Merchant & Van der Stede, 2012).  

 

Merchant och Van der Stede (2012) hävdar att de grundläggande beslutsunderlagen för resur-

sallokering är de finansiella analyserna men att beslutsfattarna även tar hänsyn till fler 
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aspekter än så. De immateriella aspekterna är också viktiga, de ska ta hänsyn till organisation-

ens kompetens, timing, varumärke, goodwill eller liknande aspekter. 

 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att arbetet med att fördela resurser grundar sig inte 

alltid i de finansiella analyserna. Författarna menar att förberedelser, argumentationen, kon-

takter och inflytande är oerhört viktigt för att få gehör inför resursallokeringen. Utförs resurs-

allokeringen effektivt är projekten som det investeras i ofta förenliga med varandra, därför är 

kunskap om tidigare investeringar en viktig del av processen. 

 

Resursallokeringen kan även vara dysfunktionell, vilket enligt Østergren och Stensaker (2011) 

kan bero på att användandet av budget kan leda till budgetspel, exempelvis genom att upp-

skatta högre kostnader än förväntat för att visa goda resultat och på så vis säkra nästa års re-

surstilldelning. Detta påpekas även av Fisher et al. (2002) som betonar att individer i en orga-

nisation kan ha incitament att överdriva deras produktivitet för att förvärva en större del av 

organisationens tillgängliga resurser. 

 

Traditionell resursallokering som innebär att resurser allokeras utifrån en bestämd budget, kan 

hindra individer i organisationen från att kunna agera. Detta eftersom resurser redan är avsatta 

för en specifik budgetperiod. Detta kan motverkas genom att implementera en dynamisk re-

sursallokering, vilket innebär att individerna i organisationen får möjlighet att anta nya projekt 

hela tiden (Østergren & Stensaker, 2011). Detta är i enlighet med Fisher et al. (2002) som 

påpekar att organisationers prestationer kan förbättras om budgeten används på rätt sätt vid 

resursallokering.  

 

2.6.4 Bedömning av lönsamhet 

Vid resursallokering är det viktigt att ta hänsyn till risker. Ska resurser avsättas till intangibles 

är den framtida avkastningen på kapitalet högst osäkert och lönsamhetsbedömningar är svåra 

att göra. Immateriella investeringar måste göras för att utvecklingen ska gå framåt och skap-

andet av nya produkter sker inom organisationer. Syftet med investeringar är att förbättra or-

ganisationens strategi och värde (Bodie & Merton, 2000). 

 

Emmanuel et al. (1990) betonar att beslut gällande kapitalinvesteringar är ett av de viktigaste 

besluten som fattas i en organisation, då dessa beslut överlämnar en väsentlig del av organi-

sationens resurser till åtgärder som till stor del inte går att ändra på i efterhand. Ledningen kan 

även kräva och hämta information som anses vara relevant för investeringsbeslut, där en be-

dömning av lönsamheten är en viktig aspekt. Processen vid kapitalbudgetering följer enligt 

Emmanuel et al. (1990) följande sex steg: 

 

1. Projektets uppkomst. De typiska kapitalinvesteringarna är de som förväntas generera mate-

riell avkastning, dock existerar det investeringar där vinst eller avkastning inte är adekvata 

kriterier. Dessa kan till exempel vara miljöinvesteringar för att möta nya lagkrav. Divisions-

chefer kan ha som uppgift att föreslå investeringar som ledningen sedan beslutar om dessa ska 

genomföras eller inte. Resursallokeringen tenderar att påverkas av dels enhetens affärspot-

ential, men även av tidigare prestationer gällande den som föreslår investeringen. 

 

2. Beräkning av kassaflöden. I detta steg klargörs vilka kriterier som ska ligga till grund för 

investeringen. Det har även visats att individen som föreslår en investering tenderar att göra 

informationen partisk, detta för att göra deras investeringsförslag mer attraktivt vid en lön-

samhetsbedömning. Beräkning av kassaflöden reducerar de olika investeringsalternativen till 

de som fortfarande uppnår de krav som fastställts.  
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3. Framsteg genom organisationen. Medan ett projekt utvecklas i organisationen, får det för-

änderliga engagemanget till projektet från olika grupper av individer ett visst inflytande på 

dess eventuella acceptans. Detta innebär att det existerar en grupp eller social aspekt gällande 

accepterandet av ett projekt. 

 

4. Analys och val av projekt. Den vanligaste metoden för att utvärdera ett projekt är net pre-

sent value (NPV) eller internal rate of return (IRR). Det finns här en risk att divisionschefer 

gör beräkningar partiska, för att på så sätt kunna godta projekt som annars inte skulle vara 

lönsamma utifrån de ovan nämnda beräkningsmetoderna. 

 

5. Godkännande av utgifter. Ledningen tar det slutgiltiga beslutet huruvida en investering ska 

genomföras eller inte. Projekt som når detta steg blir sällan nedröstade, vilket ifrågasätter led-

ningens förmåga att faktiskt tona ned eller förhindra divisionschefers opportunistiska beteen-

den. 

 

6. Efterundersökningar. I detta steg genomförs efterundersökningar där utfall jämförs med de 

initiala beräkningarna. Detta steg ska inte ses som kritik mot divisionschefer utan snarare som 

en lärdom för framtida prognoser. 

 

2.7 Analysmodell 
Den teoretiska referensramen ligger till grund för den sammanställning vi nedan presenterar i 

en analysmodell. För att kunna ställa vår teoretiska referensram mot den insamlade empirin 

har vi valt att använd en egenkonstruerad analysmodell, vilket ska bidra till att ett resultat för 

studien kan presenteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Analysmodell 

 

Strategi: Vi anser att strategi utgör grunden i en organisation, där utformningen av en strategi 

bör vara organisationens främsta uppgift. I enlighet med Nilsson et al. (2010) menar vi att 

strategin bidrar till att organisationen sätter tydliga mål och möjliggör på så sätt styrningen 

mot dessa. 
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Styrning: Styrning och strategi har ett nära samband där vi anser att styrningen verkställer 

organisationens strategi. Vi menar att detta samband är dubbelriktat, där styrningen bidrar 

med feedback och att nya strategier utarbetas. Styrningen ska syfta till att organisationen lät-

tare ska kunna arbetar mot gemensamma mål och till att kontrollera att dessa mål uppnås. 

Vidare anser vi i likhet med Ramberg (1997) att mått och mätning utgör en central del i en 

organisations styrning. Ledningen väljer mått utifrån den strategi som valts, vilket innebär att 

ledningen översätter organisationens strategi till mått. Ett av måttens viktigaste användnings-

områden är som referenspunkt i budgeten, där dessa används som medel för samordning samt 

prioritering och allokering av resurser. 

 

De delar i teoretiska referensramen som kopplas ihop med styrning är ekonomistyrning med 

dess underrubriker innebörden av ekonomistyrning och viktiga aspekter. Vidare kopplas även 

huvudrubriken mått och mätning med dess underrubriker mått vid avbildning och lönsamhets-

bedömning, relationen mellan finansiella och icke-finansiella mått och modeller vid mätning 

av intangibles. Slutligen kopplas även huvudrubriken i budget och resursallokering med dess 

underrubriker syfte med budgeten, typ av budget, vad som avgör resursallokeringen och be-

dömning av lönsamhet.  

 

Intangibles: Vi anser att intangibles utgör strategiska prioriteringar samt kritiska framgångs-

faktorer i många organisationer, då investeringar i dessa överstiger investeringar gällande 

fysiska tillgångar (Skoog, 2003). Implementeringen av intangibles ska vara starkt samman-

knuten med organisationens strategi, för att dessa ska medföra ett stort värde och ha en stor 

betydelse. Vi anser dock att sambandet mellan strategi och intangibles är dubbelriktat, då in-

tangibles lämnar feedback och påverkar utformningen av strategin. Intangibles anses ha en 

stor betydelse för många organisationers framtida värden, vilket får oss att anse intangibles 

som en vital aspekt i många organisationers styrning. Styrningen av intangibles beskrivs uti-

från delarna mått och mätning samt budget och resursallokering. 

 

De delar i den teoretiska referensramen som kopplas till intangibles i analysmodellen är hu-

vudrubriken Intangibles med dess underrubriker förklaring av begreppet, viktiga intangibles, 

betydelsen samt kostnad eller investering. 

  



20 
 

 

3. Metod 
I metoddelen beskrivs hur uppsatsen är uppbygg i form av metod, ansats och förhållningssätt 

till teorin. Vidare beskrivs det hur källor valts samt hur dessa bearbetats. Även val av metod 

inför datainsamlingen och intervjuerna beskrivs. 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Både Patel och Davidsson (2011) samt Jacobsen (2002) förklarar att det existerar två veten-

skapliga förhållningssätt, vilka benämns positivism och hermeneutik. Bryman (2011) menar 

att det finns en motsättning mellan positivism och hermeneutik, som grundar sig i en kun-

skapsteoretisk oförenlighet. Denna oförenlighet speglar den åtskillnad i fokusering på anting-

en förklaring av mänskligt beteende eller på förståelse av människors beteende. Det först-

nämnda är den huvudsakliga ingrediensen i positivismen. Det sistnämnda innebär en empatisk 

förståelse av människors handlingar vilket utgör en huvudsaklig ingrediens i hermeneutiken. 

 

Det hermeneutiska förhållningssättet bygger enligt Bryman (2011) på förståelse och tolkning, 

vilket innebär en kunskapsfattning som skiljer sig från positivismens. Hermeneutiken innefat-

tar en uppfattning att samhällsvetenskapens studieobjekt, så som människor och dess institut-

ioner, skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt. Att studera den sociala verkligheten 

kräver därför en annan logik, jämfört med naturens ordning som speglar det som är unikt för 

människor (Bryman, 2011). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) förklarar att ett hermene-

utiskt förhållningssätt innebär en tolkning av människors handlingar, där viktiga verktyg där-

för blir dialoger vilka leder till att forskaren tar intryck. Patel och Davidsson (2011) menar 

även att forskaren utgår från sin egen förförståelse vid undersökningen av studieobjekt, vilket 

innebär att det finns många olika sätt att förstå verkligheten.  

 

Denna uppsats utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt, då vi använt oss av dialoger och 

intervjuer för att på så sätt ta intryck av studieobjekten. Vi har velat skapa en förståelse för 

våra valda intervjupersoner, vilket innebär att vi använt en empatisk förståelse av intervjuper-

sonernas handlingar. Att använda en empatisk förståelse av människors handlingar menar 

Bryman (2011) utgöra en viktig del i hermeneutiken. Vidare har vi även utgått från vår egen 

förförståelse vi haft, som i huvudsak har inneburit att vi antagit att de valda företagen arbetar 

med styrning av intangibles och att dessa anses vara viktiga. Detta kan ha påverkat hur vi har 

uppfattat verkligheten, det vill säga hur vi har tolkat studieobjekten. Då vi även har värderat 

den information vi fått ut via dialoger och intervjuer, anser vi oss inte ha utgått från ett posi-

tivistiskt förhållningssätt, som enligt Bryman (2011) ska vara värderingsfri och objektiv. Vär-

deringen av information har i huvudsak skett vid transkribering av intervjumaterial som sedan 

legat till grund för uppsatsens analys.  

 

3.2 Val av metod 
Vi ställdes i ett inledande skede inför valet mellan de två metoder Jacobsen (2002) beskriver 

existerar vid vetenskapliga studier. Dessa två metoder är kvalitativ och kvantitativ metod, där 

vi valde den förstnämnda metoden. Till skillnad från den kvalitativa metoden som i huvudsak 

är uppbyggd av ord, är den kvantitativa metoden i större utsträckning baserad på siffror 

(Jacobsen, 2002; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Forskaren kan genom denna metod få 

en mer ytlig förståelse för ett visst fenomen, detta genom att många enheter undersöks.  
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Den kvalitativa metoden fokuserar på detaljer samt det unika hos uppgiftslämnaren (Jacobsen, 

2002; Backman, 2008). Vi valde en kvalitativ metod, då vi ville beskriva det unika i företa-

gens styrning av intangibles och samtidigt fånga kärnan av fenomenet, vilket utgör unik data. 

För att skapa en bättre förståelse samt öka vår kunskap om detta fenomen, valde vi därför att 

intervjua ett fåtal enheter. Jacobsen (2002) menar att forskaren med fördel kan använda sig av 

en kvalitativ metod då ett fåtal enheter undersöks, detta eftersom det unika kan framstå genom 

att uppgiftslämnaren avger sina åsikter och tolkningar vilket även kan skapa en viss närhet. 

Detta innebär för oss att vi lättare kan få ta del av respektive respondents uppfattning gällande 

styrningen av intangibles, eftersom vi inger ett förtroende och även skapar en närhet.  

 

En annan fördel med den kvalitativa metoden är enligt Jacobsen (2002) att undersökaren på 

ett bra sätt kan inrikta sig direkt på problemet och därmed inte behöver diskutera runt omkring 

fenomenet för att fånga kärnan. En nackdel med en kvalitativ metod är enligt Jacobsen (2002) 

och Alvesson (2011) att den kan vara resurskrävande, exempel på detta är att intervjuer ofta 

kan ta lång tid att genomföra. Då vår studie syftar till att skapa en bättre förståelse för ämnet, 

ansåg vi att den kvalitativa metoden lämpade sig bäst, trots att den anses vara resurskrävande. 

En annan nackdel med den kvalitativa metoden är problem med generalisering, detta eftersom 

forskaren vanligtvis undersöker ett fåtal enheter (Jacobsen, 2002). Detta innebär att de slutsat-

ser vi kommer fram till inte i någon större utsträckning kan generaliseras, utan att vi kan re-

dogöra för endast fallföretagen. 

 

3.3 Val av ansats 
Jacobsen (2002) beskriver två olika ansatser, induktiv eller deduktiv ansats. Vid användandet 

av en induktiv ansats går forskaren ut i verkligheten med ett öppet sinne och utan förvänt-

ningar för att samla in empiri. Jacobsen (2002) menar att forskaren inte har några förutfattade 

meningar och förväntningar utan att personen ger sig ut och samlar korrekt empiri om verk-

ligheten i ett givet sammanhang. Forskaren kan därför försäkra sig om att empirin är korrekt 

och relevant för att sedan utveckla teorier. Enligt Patel och Davidson (2011) följer forskaren 

upptäckandets väg när den induktiva ansatsen används. Riskerna med att analysera något utan 

att vara påläst är att de som undersöker inte vet något om teorins räckvidd eller generalitet, de 

ska alltså upptäcka något som kan formuleras i en teori. 

 

När forskare använder sig av en deduktiv ansats har de byggt upp vissa förkunskaper och för-

väntningar. Det kan beskrivas som att forskaren går från teori till empiri. Forskaren bygger sin 

teori på tidigare studier och vill sedan analysera om verkligheten stämmer överens med den 

redan skrivna teorin (Jacobsen, 2002). Patel och Davidson (2011) beskriver den deduktiva 

ansatsen som att författarna kan följa bevisandets väg, att utifrån principer och befintliga teo-

rier dra slutsatser om enskilda företeelser. Forskaren kan ur redan utformade teorier härleda 

hypoteser, forskningsprocessen blir då mindre påverkad av den enskilde forskarens subjektiva 

uppfattningar. En nackdel kan vara att teorierna kan rikta och påverka forskaren så att intres-

santa och nya rön inte upptäcks (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Vi har i denna uppsats valt en tredje ansats, vilken Patel och Davidson (2011) benämner en 

abduktiv ansats. Patel och Davidson (2011) beskriver att detta är ett tredje sätt att relatera te-

ori och empiri i vetenskapligt arbete, vilket till viss del kan betraktas som en kombination av 

induktion och deduktion. Abduktionen innebär att forskarna utifrån ett enskilt fall formulerar 

ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet. Detta arbetssätt har den fördelen att det inte 

låser forskaren till att arbeta deduktivt eller induktivt. Det negativa med att arbeta utifrån detta 

sätt är att forskarnas uppfattning påverkas av tidigare forskning vilket innebär att ingen forsk-

ning startar förutsättningslöst. Risken finns att forskaren väljer studieobjektet utifrån tidigare 
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erfarenheter och formulerar hypoteser som utesluter andra alternativa tolkningar (Patel & Da-

vidson, 2011).  

 

Vi har under vår arbetsprocess läst in oss på teorier och tidigare studier kring intangibles för 

att sedan kunna utforma ett intervjuunderlag. Vi var väl medvetna om vad tidigare studier har 

för inriktning innan vi gav oss ut för att samla in empiri. När vi väl hade läst in oss på ämnet 

hade vi en ganska klar uppfattning om vilka positioner inom organisationerna vi ville inter-

vjua. Genom att vara pålästa på ämnet innan insamlingen av empirin, samt då vi påbörjat vår 

teoretiska referensram kan uppsatsens ansats inte vara induktiv. Vår ansats liknar snarare den 

deduktiva men även denna kan ifrågasättas då vi efter insamlade empiri valt att ändra vissa 

delar i den teoretiska referensramen som vi ansåg antingen behövde stärkas eller reduceras. 

De delar som har stärkts är i huvudsak rubrik 2.5 och de delar som i huvudsak har reducerats 

är rubrik 2.6. Vi har alltså inte uteslutande utformat en teoretisk referensram för att sedan de-

ducera hypoteser från denna, för att sedan testa dessa empiriskt. Vi har istället växlat mellan 

empiri och teori, vilket även har inneburit att vi har kopplat resultat tillbaka till teoriförråd och 

de forskningsresultat som hör till det aktuella studieområdet. Detta är i enlighet med den ab-

duktiva ansatsen, som enligt Patel och Davidsson (2011) innebär att empiri samlas in stegvis 

medan den teoretiska referensramen justeras under uppsatsprocessen.  

 

3.4 Datainsamling 
Vid insamling av data existerar det olika tillvägagångssätt och beroende på val av metod så 

lämpar sig olika insamlingsmetoder olika bra. Vid en kvalitativ metod lämpar sig intervjuer, 

då öppenhet är ett av nyckelorden för ansatsen. Vid sammanställning av kvalitativa undersök-

ningar så görs det oftast med ord och termer. Den andra metoden är den kvantitativa metoden 

där frågeformulär och enkäter lämpar sig bra, det kan även vara frågeformulär med färdiga 

svarsalternativ. Vid sammanställning av dessa undersökningar är det lämpligt att använda 

siffror (Jacobsen, 2002). Enligt Eriksson och Widersheim-Paul (2011) använder forskaren 

primärdata samt sekundärdata. Primärdata innebär att forskaren själv samlar in information 

medan sekundärdata är data som redan är insamlad, i detta fall av någon annan till ett annat 

syfte (Eriksson & Widersheim-Paul, 2011). 

 

3.4.1 Primärdata 

Enligt Jacobsen (2002) innebär primärdata att information samlas in från en person eller en 

grupp personer. Forskaren samlar alltså själv in information direkt från ursprungskällan. Pri-

märdata samlas vanligtvis in genom observationer, intervjuer eller frågeformulär (Jacobson, 

2002). För att samla in primärdata till vår studie har vi använt oss av intervjuer, vilket har 

skapat en tydligare bild av hur organisationer arbetar med styrning av intangibles, där vi har 

fokuserat på mått och mätning för att avbilda intangibles samt hur dessa kan användas för att 

allokera resurser. 

 

3.4.2 Litteratursökning 

Enligt Backman (2008) tar en mer målinriktad och systematisk sökning vid när en preliminär 

eller definitiv problemställning har formulerats. Denna sökning kan forskaren genomföra via 

flera olika kanaler, bland annat genom användandet av böcker och vetenskapliga tidskrifter 

(Backman, 2008). I syfte att uppnå en högre reliabilitet och validitet har vi valt att söka in-

formation kring ämnena ekonomistyrning, verksamhetsstyrning samt intangibles både via 

böcker och vetenskapliga artiklar. De böcker vi har använt oss av har i huvudsak behandlat 

ämnena verksamhetsstyrning och ekonomistyrning, dessa har vi bland annat kommit i kontakt 

med via tidigare akademiska kurser som behandlade dessa ämnen. De vetenskapliga artiklar 
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vi har använt oss av är inhämtade via Högskolan i Halmstads sökverktyg Summon samt med 

hjälp av ABI Inform och Emerald. Då dessa vetenskapliga artiklar ofta genomgår en kontroll 

innan publicering fann vi dessa tillförlitliga. Vi använde följande sökord: “Intangibles”, 

“Measure Intangibles”, “Performance measures”, “Non-financial performance measures”, 

”Management Control” samt “Intellectual Capital”. 

 

3.4.3 Tillförlitlig information 

Vi är väl medvetna om att det inte alltid existerar transparens kring företags investeringar och 

kostnader, då dessa kan utgöra företagsstrategier. Styrningen av intangibles kan även den upp-

fattas som strategier, unika för ett visst företag. Vi har tagit detta i beaktning och varit tydliga 

i vår kommunikation med de valda företagen, där vi har förklarat att vi inte är ute efter speci-

fika siffror eller hemliga företagsstrategier. Bryman (2011) förklarar att forskaren måste ta 

hänsyn till flera etiska principer. En av dessa principer är informationskrav (Bryman, 2011), 

vilket vi följde genom att vara tydliga i vår kommunikation där vi förklarade att vi inte var ute 

efter hemliga företagsstrategier. Genom att vi tydligt förklarat studiens syfte, vilket är att be-

skriva om och hur tjänste- och tillverkningsföretag arbetar med styrning av intangibles, anser 

vi att detta har stärkt informationens tillförlitlighet. Vi har inte heller upplevt att någon av 

intervjupersonerna har undvikit att svara på någon eller några frågor. Vi bad intervjupersoner-

na att delge sin uppfattning om vad intangibles innebär, för att sedan förklara vilken definition 

vi utgår ifrån, detta för att säkerställa att vi förstår intangibles på ett liknande sätt. En annan av 

dessa etiska principer benämner Bryman (2011) konfidentialitetskrav, vilket innebär att upp-

gifter som en intervjuperson lämnar ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Vi tog 

även detta i beaktning genom att förklara att eventuella känsliga uppgifter ska förvaras och 

användas på så sätt att behöriga inte kan komma åt dem. Då vi valt att i huvudsak använda 

vetenskapliga artiklar som blivit granskade, anser vi att även våra källor har en hög tillförlit-

lighet.  

 

3.5 Urval  
Vid den kvalitativa metoden sker det ett flertal viktiga urval, där urvalen styrs utifrån avsikten 

med undersökningen, det vill säga vilket slags information som forskaren vill få ut (Jacobsen, 

2002). I vår uppsats blir det därför väsentligt att beskriva hur vi har gått tillväga gällande de 

olika urval samt val vi ställts inför. Vidare blir det även väsentligt att beskriva hur och på vad 

vi har grundat våra val samt fördelar och nackdelar med de val vi genomfört.  

 

3.5.1 Val av problemområde 

3.5.1.1 Varför Intangibles? 

Valet av intangibles grundar sig i att det skapar värde i ekonomin och i den enskilda organi-

sationen, vilket beskrivs av Lev (2001) som menar att intangibles utgör en av de viktigaste 

faktorerna i den moderna ekonomin. Enligt Ittner (2008), Lev och Daum (2004) finns det ett 

starkt samband mellan investeringar av intangibles och organisationens prestation så som dess 

värde. Vidare stärks vårt val att studera intangibles genom att Adams (2008), Ballow et al. 

(2004), Olsen och Halliwell (2007), Irani et al. (1998) och Demartini och Paoloni (2013) be-

kräftar att de immateriella delarna av organisationer är alltmer betydande i ekonomin. Ovan-

nämnda författare betonar dock att styrningen av de immateriella delarna är en utmaning och 

att traditionella budget- och styrningsverktyg inte är optimala för intangibles. 

 

3.5.1.2 Varför styrning? 

Vidare stärks vårt val att beskriva hur organisationer arbetar med styrning av intangibles, av 

att Demartini och Paoloni (2013) påpekar att det inte längre är betydelsen av intangibles som 
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behöver studeras utan att det är själva styrningen och mätningen av dessa. Styrningen och 

mätningen av intangibles är fortsatt omtvistade, då traditionella ekonomiska styrverktyg inom 

styrning och mätning anses vara otillräckliga (Demartini & Paolini, 2013).  

 

Vi anser att begreppet styrning är relativt brett och har därför valt att operationalisera begrep-

pet, där vi har satt upp kriterier för hur det kommer att tillämpas i vår studie. Vi har fokuserat 

begreppet styrning på mått och mätning då Ramberg (1997) menar att dessa är en av de vik-

tigaste aspekterna i en organisations styrning. Vidare har mått och mätning flera använd-

ningsområden, där ett viktigt användningsområde är avbildning, där en överensstämmelse ska 

finnas mellan det ekonomiska informationssystemets komponenter och de avbildade händel-

sernas viktigaste egenskaper. Ramberg (1997) uttrycker att ett annat viktigt användningsom-

råde är som referenspunkt i budgeten, där dessa används som medel för samordning samt pri-

oritering och fördelning av resurser. Detta motiverar vår operationalisering av begreppet till 

mått och mätning, budget och resursallokering. Att vi även valt att använda investering eller 

kostnad i begreppet styrning kan dels härröras empiriskt, då vi fått uppfattningen om att detta 

är en intressant aspekt, samt teoretiskt då till exempel Nilsson et al. (2010) uttrycker att intan-

gibles idag anses vara en omkostnad för organisationen trots att det utgör investeringar sett till 

dess nytta.  

 

Vidare valde vi även att inkludera budget och resursallokering i vår fokusering av styrningen. 

Detta val grundas i att det enligt Adams (2008) är svårt att mäta vad investeringar i intangi-

bles genererar. Det handlar istället om att göra en så bra bedömning som möjligt av lönsam-

heten på en sådan investering. Hur beräknar då företag lönsamheten på dessa investeringar 

och hur går denna bedömning till? Detta val grundas även i att det enligt Grabowski (2007) är 

viktigt att avsätta rätt mängd resurser till intangibles, alltså att resursallokeringen grundas på 

så korrekt data som möjligt. Hur arbetar företag med resursallokering till intangibles om lön-

samheten är svår att bedöma och resursallokering ska grundas på så korrekt data som möjligt? 

 

Demartini och Paoloni (2013) föreslår därför att framtida forskning bör studera vidare hur 

organisationer arbetar med styrning, mätning och rapportering av intangibles. Hur arbetar då 

organisationer med mått och mätning av intangibles om dessa anses utgöra en av de viktigaste 

faktorerna i den moderna ekonomin? Vilka mätningar och mått använder organisationer om 

de traditionella ekonomiska styrverktygen anses vara otillräckliga? Vidare blir det även in-

tressant att studera hur dessa mätningar och mått faktiskt används för att allokera resurser. 

 

3.5.1.3 Varför valda företag? 

Att beskriva och analysera intangibles anser vi inte vara knuten till en specifik bransch, utan 

är ett mer brett fenomen som verkar genomsyra flertalet branscher. Detta stärks genom den 

studie av intangibles som Hunter et al. (2012) genomförde av 614 organisationer. Dessa orga-

nisationer var verksamma inom sju olika branscher, det var allt från tillverkande industrier till 

mediaföretag. Författarna separerade inte svaren från de olika branscherna eftersom de inte 

ansåg det vara relevant. De menade istället att det relevanta var att studera själva styrningen 

av intangibles rent allmänt, oberoende av bransch. Detta är även i enlighet med Trost (2005) 

som beskriver att ett urval som representerar en variation och viss heterogenitet kan tillföra 

intresse till studien. Då vi valt att analysera företag i olika branscher följde vi det Trost (2005) 

beskriver. Att vi valt att beskriva företag i olika branscher kan därför innebära att deras intan-

gibles kan skilja sig åt, vilket innebär att en jämförelse av dessa kan bli svår. Det kan dock 

även innebära att en bredare beskrivning kan göras då fler intangibles kan beskrivas. Dock 

blev utfallet att företagens intangibles var relativt lika med undantag från Arise Windpower, 

vars viktigaste intangible var ett unikt företagssystem. Gällande omsättning kan det observe-
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ras att Icomeras omsättning inte var lika hög som övriga företags, vilket kan fungera som en 

förklaring till varför eventuella skillnader i arbetssätt kring styrningen av intangibles identifie-

ras.  

 

Vårt urval av företag har även grundat sig på att Adams (2008) uttrycker att de traditionella 

styrverktygen som fungerar i en materiell ekonomi inte alltid fungerar i en immateriell eko-

nomi. Vi blev därför nyfikna på om styrningen skiljer sig åt mellan tjänsteföretag vilka kan 

anses agera i en immateriell ekonomi och tillverkningsföretag, vilka istället kan anses agera i 

en materiell ekonomi. 

 

Studiens val av organisationer har även grundat sig på omsättning, då vi har en övertygelse 

om att företag med en högre omsättning i större utsträckning arbetar med styrning av intangi-

bles. Detta stärks även av Bryman (2002) som beskriver att kvalitativa urval ofta görs utifrån 

bland annat intresse. Bryman (2002) menar att bekvämlighetsurval kan vara lämpligt då stu-

dien syftar till att ingående analysera tolkningar och inte uppnå generaliserbarhet. Då vi sedan 

tidigare även har knutit kontakter med två av de undersökta organisationerna, Eniro samt 

Icomera, föll det sig naturligt att använda dessa kontakter för att skapa möjliga intervjuer. 

Även detta är ett bekvämlighetsurval då Bryman (2002) menar att forskarna undersöker per-

soner som råkar finnas tillgängliga för forskaren. 

 

3.5.2 Val av respondenter 

Bryman (2011) påpekar att den brist på klarhet eller transparens som ibland är typisk för den 

kvalitativa metoden, blir extra tydligt när det gäller val av respondenter. Vi kommer i detta 

avsnitt att vara tydliga med hur respondenterna valdes. Alvesson (2011) poängterar hur viktigt 

det är att forskarna utser rätt kategori människor med rätt kompetens till intervjuerna för att få 

så bra data som möjligt. Vi har tagit detta i beaktning då vi vid urval av intervjupersoner valt 

att intervjua de personer som anses vara kunniga och pålästa inom området. Detta är i enlighet 

med Bryman (2011) som föreslår att kvalitativ forskning grundar sig i ett målinriktat urval. 

Ett målinriktat urval är ett strategiskt val som inbegriper ett försök att skapa överensstäm-

melse mellan forskningsfrågor och urval. Eftersom vi inför intervjuerna gav en förklaring av 

bakgrunden till vår uppsats samt vilket vårt syfte var, kunde vi göra vårt urval utifrån önskan 

om att intervjua personer som var relevanta för problemformuleringen. Detta anser vi har bi-

dragit till att de personer vi kontaktat på respektive organisation fått en tydlig uppfattning om 

vilka de mest lämpliga personer för vår studie var.  

 

För att säkerställa kompetensen hos de personer vi ville komma i kontakt med, satte vi även 

upp ett antal kriterier. Dessa var att personen skulle veta vad intangibles innebär, vara invol-

verad i organisationens ekonomistyrning samt ha kunskap om kopplingen mellan dessa delar. 

Det var alltså av stor vikt att de personer vi skulle intervjua hade kunskap om styrningen av 

organisationens intangibles. Att använda ett kunskapskriterium vid val av respondenter kan 

stärka både uppsatsens trovärdighet och giltighet (Jacobsen, 2002). Att vi kommit i kontakt 

med rätt personer bekräftades, då respondenterna ansåg att de kunde bidra med information 

och att de var rätt person inom respektive organisation.  

 

De personer vi har intervjuat är högt uppsatta inom respektive organisation och är insatta i 

ekonomistyrningen. Alla respondenter sitter med i ledningen vilket har inneburit att den em-

piri vi har samlat in, har skett utifrån ett ledningsperspektiv. Att de sitter med i ledningen an-

ser vi vara positivt då dessa anses besitta relevant kunskap om organisationens ekonomi. Vi-

dare är vi medvetna om att detta kan innebära att intervjupersonerna inte har velat uttala sig 
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på ett sätt som kan uppfattas som negativt, vilket kan ha påverkat och vinklat den empiri vi 

samlat in. 

 

3.6 Intervjuer 

3.6.1 Val av intervju 

Då vi valt en kvalitativ metod lämpade det sig bra att göra individuella intervjuer. Enligt 

Jacobsen (2002) är den öppna individuella intervjun till mest fördel för de undersökningar 

som har relativt få intervjuobjekt. Dessa intervjuer brukar ge stora mängder data att behandla. 

Enligt Bryman och Bell (2011) är det bra om den öppna individuella intervjun inte är helt 

strukturerad utan att respondenten får lov att sväva iväg i sina svar. Detta är vad Alvesson 

(2011) kallar för halvstrukturerade intervjuer där det finns frågor och ett material att utgå ifrån 

men att samtalet får lov att komma in på andra ämnen. Vi valde en halvstrukturerad intervju 

för att få respondentens perspektiv på ämnet och för att kunna beskriva och analyser hur 

denne uttrycker sig, vilket Jacobsen (2002) menar kan uppnås om respondenten tillåts att 

prata fritt kring vissa frågor även om det inte berör ämnet.  

 

3.6.2 Inför intervjuerna 

Då vi har valt att göra en kvalitativ undersökning så lämpar det sig bäst att göra intervjuer 

med öppna frågor (Bryman & Bell, 2011). Vi valde det som Jacobsen (2002) kallar för öppna 

individuella intervjuer då vi ansåg att det kommer ge oss bra empiri. Vid utarbetandet av vår 

intervjuguide hade vi läst in oss på ämnet intangibles och läst metodböcker om hur utforman-

det av intervjufrågor görs på lämpligaste sätt.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är det viktigt att personerna som intervjuar har läst in sig på 

ämnet och skapar en struktur i intervjun. Det är enligt författarna viktigt att de som intervjuar 

är pålästa inom ämnet för att veta vad respondenten pratar om. Genom att vara påläst och för-

stå alla nyckelord i intervjun så menar Bryman och Bell (2011) att det kan föras en bättre dis-

kussion eller bli mer relevanta följdfrågor. Vid utformandet av intervjuguide så förklarar för-

fattarna att det är bra att sätta upp tydliga och övergripande rubriker. Under dessa rubriker 

utformas det sedan frågor som är relevanta för studien (Bryman & Bell, 2011).  

 

I intervjuguiden (se bilaga 1) valde vi att använda oss av rubrikerna: Inledning, Ekonomistyr-

ning, Intangibles, Mått och Mätning samt Budget och resursallokering. Dessa rubriker an-

vände vi oss av i frågeformuläret för att det är huvudrubrikerna i vår teoretiska referensram, 

med undantag från rubriken inledning. Detta säkerställer att frågorna i intervjuguiden är rele-

vanta för studien, då beaktning tagits till problemformulering, studiens syfte samt teoretiska 

referensram. Detta sätt att utforma en intervjuguide menar Patel och Davidson (2011) säker-

ställer att samtliga rubriker och frågor är av relevans samt utgörs av aktuell problemformule-

ring. Under valda rubriker utformade vi sedan vad Jacobsen (2002) kallar öppna berättarfrå-

gor. Det ska vara frågor som inte är ledande och där respondenten får svara fritt på sitt eget 

vis (Bryman & Bell, 2011). 

 

Under rubriken inledning valde vi att i enlighet med Jacobsen (2002) använda allmänna frågor 

för att dels få respondenten bekväm, samt för att få en insikt i vad respondenten har för erfa-

renhet och arbetsuppgifter. 

 

Under rubriken ekonomistyrning har vi använt oss av frågor som kopplas till vår teoretiska 

referensram. Exempel på detta är frågan “Vilka aspekter är enligt er viktiga för ert företags 

ekonomiska styrning?” som härrör från dels från Merchant och Van der Stede (2012) som 
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beskriver att ekonomistyrning är en kritisk funktion i en organisation, samt från Nilsson et al. 

(2010) som betonar att många organisationer använder sig inte av bara en typ av ekonomi-

styrning utan av flera tillvägagångssätt samtidigt, som benämns som en styrmix.  

 

Under rubriken intangibles kan kopplingen mellan frågor och teoretisk referensram exempli-

fieras genom frågan “Vad innebär de intangibles ni arbetar med för er?” som vi anser vara 

relevant då Kaplan och Norton (2004) menar att intangibles kan anses alltid har varit viktiga 

men att de inte har uppmärksammats inom organisationer. Vidare kan denna fråga härröras 

från Nilsson et al. (2010) som betonar att det många gånger är enkelt att redovisa vad investe-

ringar i intangibles kostar men desto svårare att precisera vad dessa ger. 

 

Under rubriken mått och mätning anser vi att frågan “Vilka mått används vid lönsamhetsbe-

dömningen av immateriella projekt?” är relevant då Emmanuel et al. (1990) beskriver att 

vissa mått är vanligare än andra vid lönsamhetsbedömningar så som avkastning på investerat 

kapital (ROI) och extrainkomster (RI). Vi blev därför nyfikna på om samma mått används 

även vid lönsamhetsbedömning av immateriella projekt. Vidare grundar sig denna fråga från 

att det enligt Nilsson et al. (2010) är svårt att precisera vad en investering i intangibles kom-

mer att resultera i, vilket även betonas av Adams (2008) som menar att det är svårt att mäta 

vad investeringar i intangibles genererar. 

 

Under rubriken budget och resursallokering härrör till exempel frågan “Hur bestäms hur 

mycket resurser som ska avsättas till intangibles?” anser vi vara relevant då intangibles anses 

vara en kapitalinvestering, en investering som Emmanuel et al. (1990) betonar är ett av de 

viktigaste besluten som fattas i en organisation. Frågan härrör även från steg två i den process 

som Emmanuel et al. (1990) beskriver vid kapitalbudgetering. Då detta steg beskriver att be-

räkning av kassaflöden används som ett viktigt kriterium vid resursallokering, anser vi att det 

är intressant att studera hur det bestäms hur mycket resurser som ska avsättas till intangibles. 

Grabowski (2007) menar att det är viktigt att avsätta rätt mängd resurser till intangibles, alltså 

att resursallokeringen grundas på så korrekt data som möjligt. Vi fann det därför intressant att 

beskriva hur företag avgör resursallokeringen till intangibles då det är svårt att precisera vad 

investeringar i intangibles kommer att resultera i. 

 

Inför varje intervju valde vi att maila ut frågeformuläret ett par dagar innan. Detta ansåg vi 

vara bäst eftersom de då kunde förbereda sig. I samband med detta så meddelade vi dem att vi 

ville utföra intervjun under en timmes tid så att de kunde planera dagen. Enligt Denscombe 

(2000) är det viktigt att ge intervjuobjektet en överenskommen tidslängd på intervjun. Ofta är 

personerna upptagna med andra arbetssysslor under arbetsdagarna och att antyda att, intervjun 

får ta den tid som det tar, kan göra att personen inte känner sig tillfreds. Alla våra intervjuer 

tog ungefär en timme. 

 

3.6.3 Utförande av intervjuer 

Vi valde att göra samtliga intervjuer på respondenternas arbetsplatser. Det är enligt Jacobsen 

(2002) viktigt att respondenten känner sig trygg i den miljö där intervjun tar plats för att få så 

bra empiri som möjligt. Vi tog mer hänsyn till att försöka göra intervjuerna så smidiga som 

möjligt i form av tid och plats. Därför valde vi att besöka varje organisation för att det skulle 

bli lättast och minst tidskrävande för varje respondent. Nedan återfinns en sammanställning av 

intervjuerna i figur 2. 
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Figur 2, Sammanställning av intervjuer.  

 

Vi var väl medvetna om de intervjuareffekter som Jacobsen (2002) menar kan uppstå då en 

intervjuare fysisk närvarar under intervjun. Vi ansåg dock i enlighet med Jacobsen (2002) att 

trots risken för eventuella intervjuareffekter, är en fysisk personlig intervju att föredra framför 

till exempel en telefonintervju. Detta menar Jacobsen (2002) kan bidra till att studiens tillför-

litlighet stärks. Detta var en av huvudorsakerna till varför vi valde att besöka varje organisat-

ion trots geografiskt avstånd.  

 

Vi båda var närvarande vid samtliga intervjuer, då vi ansåg att det var viktigt för att kunna få 

olika synvinklar och kunna diskutera vad som sades under intervjuerna efteråt. Bryman och 

Bell (2011) föreslår att det finns flertalet fördelar med att vara fler än en intervjuare. Att 

kunna diskutera och debattera aspekter mellan intervjuarna är en av dessa fördelar, en annan 

fördel är att olika intervjuare kan ha olika sätt att ställa frågor på vilket kan användas som en 

fördelaktig kombination (Bryman & Bell, 2011). Överensstämmelsen mellan de två intervju-

personernas registrerade intervjusvar kan sedan utgöra ett mått på reliabiliteten (Patel & Da-

vidson, 2011). 

 

Vi valde i enlighet med vad Jacobsen (2002) föreslår att föra anteckningar och att göra en 

ljudinspelning under respektive intervju. Vi var tydliga i vår kommunikation och frågade inför 

respektive intervju om det var okej att spela in intervjun för att i efterhand kunna lyssna på 

inspelningen. Det är enligt Bryman och Bell (2011) viktigt att kunna återgå till en inspelning 

av intervjun för att kunna transkribera materialet på bästa sätt. Det går enligt författarna då att 

gå tillbaka och lyssna på exakt vad som berättades och hur respondenten sa det. Det är även 

viktigt att under intervjun kunna vara delaktig i diskussionen och inte behöva anteckna allt 

som sägs. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till att göra en ljudinspelning under inter-

vjuerna. 

 

Eftersom vi valde vad Alvesson (2011) benämner halvstrukturerad intervju, utgick vi under 

intervjuerna utifrån vårt frågeformulär men tillät respondenterna att komma in på andra äm-

nen än det vi frågade om. Detta anses kunna bidra till att andra viktiga aspekter inom organi-

sationen som inte direkt frågas efter belyses. Eftersom vi var pålästa inom ämnet var vi väl 

införstådda med det respondenterna delgav oss, detta underlättade för oss att kunna ställa 

följdfrågor. 

 

3.6.4 Sammanställning av intervju 

Efter varje intervju är det enligt Bryman och Bell (2011) viktigt att sammanställa och gå ige-

nom hur intervjun gick och vad som kunde göras bättre. De menar att det är bra att tänka ige-

nom och utvärdera positiva och negativa saker för att kunna få med sig erfarenheter tills nästa 

intervju. Detta gjorde vi muntligt och diskuterade igenom de olika delarna och hur det gick 

för att kunna bli ännu bättre till kommande intervjuer. Det huvudsakliga vi förbättrade efter 

den första intervjun var att vi blev mer strukturerade, genom att följa intervjuguiden striktare. 

Vi tillät dock samtliga respondenter att få utrymme till att sväva iväg och kunna komma in på 
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andra ämnen än de vi direkt frågade efter. Vi behöll dock den ursprungliga intervjuguiden, för 

att kunna ställa samma frågor till samtliga respondenter. 

 

Vid transkriberingen av empiri vid öppna individuella intervjuer blir det ofta mycket data som 

ska bearbetas och det är en tidskrävande process (Bryman & Bell, 2011). Eftersom vi spelade 

in samtliga intervjuer så hade vi ljudmaterial att transkribera i vårt arbete. Det tar tid att gå 

igenom allt material och bearbeta empirin, eftersom vi gjorde fyra stycken intervjuer så gick 

det bra att bearbeta materialet. Vi satte oss tillsammans och transkriberade materialet tätt inpå 

varje intervju för att vi bättre skulle minnas vad vi hade pratat om. Bryman och Bell (2011) 

menar att om endast vissa delar av intervjuer transkriberas kan viktiga aspekter missas, vilket 

kan leda till att forskaren tvingas gå tillbaka till intervjuerna för att hitta något som kan verka 

relevant vid ett senare tillfälle. Därför valde vi att transkribera hela intervjuer istället för delar 

av dessa, just för att inte gå miste om något relevant.  

 

Vi valde att påbörja vår analys innan samtliga intervjuer hade transkriberats, vilket Bryman 

och Bell (2011) menar är en fördel. Fördelen är att det tidsmässigt är att föredra samt att fors-

karen kan blir mer medveten om nya teman, vilka forskaren kan komma att använda mer di-

rekt i kommande intervjuer. När samtliga intervjuer hade transkriberats valde vi att sända ut 

dessa till respektive intervjuperson för att få materialet godkänt samt bekräftat som sannings-

enligt, vilket vi anser har stärkt studiens giltighet.  

 

3.7 Giltighet och tillförlitlighet 
Enligt Jacobsen (2002) kan valet av upplägg på undersökningen få stora konsekvenser för 

undersökningens giltighet. Det är därför av stor vikt att forskaren ställer sig frågan om det 

valda upplägget är lämpad för att belysa den problemformulering som ska besvaras (Jacobsen, 

2002). Vidare menar Jacobsen (2002) att valet av upplägg även har betydelse för undersök-

ningens tillförlitlighet, där forskaren kan ställa sig frågan om och hur valt upplägg kan på-

verka de resultat som kommit fram. Vid bedömning av en studies giltighet och tillförlitlighet 

tas studiens validitet och reliabilitet i beaktning (Rosenqvist & Andrén, 2006).  

 

3.7.1 Validitet 

Jacobsen (2002) beskriver validitet som empirins giltighet och relevans, det vill säga att fors-

karen faktiskt mäter det som är avsett att mätas. Enligt Holme och Solvang (1997) är validite-

ten beroende av det forskarna mäter och om detta är utklarat i problemformuleringen. Validi-

teten delas ofta in i två delkomponenter som Jacobsen (2002) benämner intern validitet samt 

extern validitet. 

 

Intern validitet behandlar enligt Jacobsen (2002) huruvida forskaren faktiskt mäter det som är 

avsett att mätas. Den interna validitet kan liknas med vad Patel och Davidson (2011) benäm-

ner innehållsvaliditet. Innehållsvaliditet kan åstadkommas genom att en logisk analys genom-

förs av innehållet i undersökningsinstrumentet. För att säkerställa den interna validiteten, det 

vill säga det vi har för avsikt att mäta i vår studie, har vi valt att formulera våra intervjufrågor 

utifrån den teoretiska referensram vi byggt upp kring det aktuella ämnet. Vi har även noga 

genomfört urval gällande intervjupersoner och säkerställt att dessa varit tillräckligt kunniga 

och välinformerade, vilket även detta har bidragit till en hög intern validitet. Genom att utvär-

dera varje intervju innan vi gick vidare med nästa så anser vi att rätt form av empiri insamla-

des.  

 

Extern validitet behandlar enligt Jacobsen (2002) i sin tur huruvida resultat från ett begränsat 

område även är giltiga i andra sammanhang. Den externa validiteten kan enligt Jacobsen 
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(2002) vara ett mått på hur stor utsträckning ett resultat kan generaliseras till att vara giltiga 

även i andra sammanhang. Då vår studie följer en kvalitativ metod är inte syftet att generali-

sera resultatet i någon större utsträckning, detta är i enlighet med Jacobsen (2002) som förkla-

rar att den kvalitativa metoden istället handlar om att skapa en förståelse och insikt kring ett 

visst fenomen. Uppsatsens syfte har inte för avsikt att generalisera resultaten utan är istället 

ämnad för att skapa en förståelse för fenomenet intangibles och dess styrning. Patel och Da-

vidson (2011) menar att den externa validiteten ökar då antalet intervjuer ökar. Därför valde 

vi att utföra fyra intervjuer vilket vi anses stärka uppsatsens externa validitet. 

 

3.7.2 Reliabilitet 

Enligt Bryman (2002) blir reliabilitet mer aktuell då forskaren använder sig av en kvantitativ 

metod, då intresset för huruvida ett mått är stabilt eller inte är stort. Trots att vi använder en 

kvalitativ metod anser vi att det är relevant att diskutera kring reliabilitet. Jacobsen (2002) 

beskriver reliabilitet som empirins tillförlitlighet samt trovärdighet, det vill säga att forskarens 

undersökning går att lita på. Undersökningen ska vara genomförd på ett trovärdigt sätt som 

väcker tillit. Holme och Solvang (1997) menar att hög reliabilitet existerar om oberoende 

mätningar av ett och samma fenomen ger samma eller ungefärligen samma resultat. Vi har 

därför valt att konstruera en intervjuguide som kan ge tillförlitliga svar, vilket på så sätt ska 

kunna ge samma resultat om någon annan forskare använder dessa vid ett annat tillfälle. Vi-

dare har vi stärkt reliabiliteten då vi skickade tillbaka de transkriberade intervjuerna till re-

spondenterna, vilket vi anser har minskat misstolkningar. 

 

För att kontrollera reliabiliteten föreslår Patel och Davidson (2011) att ytterligare en person 

kan närvara vid en intervju. Som tidigare nämnt valde vi att i enlighet med detta båda närvara 

vid samtliga intervjuer för att på så sätt stärka reliabiliteten i vår uppsats.  

 

3.8 Källkritik  
I kvalitativa undersökningar är närhet ett viktigt element i undersökningen för att försöka för-

stå andras människors uppfattning. Idén om maximal närhet till undersökningsobjektet har fått 

kritik för att forskaren kan uppslukas i personens verklighetsbild och kan därför mista för-

mågan att se det hela kritiskt. Att se undersökningen ur en kritisk synvinkel är nödvändigt för 

att kunna få ut något av intervjuer, observationer eller texter (Jacobsen, 2002).  

 

Våra urval (se rubrik 3.4) i metoden har noggrant valts och motiverats så att omedvetna val 

har kunnat elimineras. Vi har under arbetets gång haft ett kritiskt synsätt för att kunna för-

säkra oss om att vi gör rätt val. Vi har inte nöjt oss med att utifrån organisationernas hemsidor 

valt respondenter, utan vi har kontaktat respektive organisation för att säkerställa att rätt per-

soner med stor kunskap i ämnet faktiskt har intervjuats. 

 

Vi har valt att spela in varje intervju vilket bidrar till att en kritisk synvinkel kan behållas, 

detta genom att en eventuell uppslukning av en intervjupersons verklighetsbild kan komplette-

ras. Vidare har vi även valt att använda vetenskapliga artiklar som blivit granskade, vilket vi 

anser ha bidragit till ett kritiskt förhållningssätt. Att vi dessutom varit öppna för motsägande 

vetenskapliga artiklar gällande betydelsen av intangibles och dess styrning, anser vi ha bidra-

git till vår kritiska granskning av källor. 

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) betonar att samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik 

samt äkthet är fyra viktiga källkritiska kriterier. Vi anser oss ha beaktat samtliga av dessa kri-

terier, då vi har redogjort för intervjuerna inom en lämplig tidsram, redogjort för responden-

terna att vi inte är ute efter företagsstrategier samt varit noga med att granska aktuella källor. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultat av våra empiriska undersökningar. Kapitlet inleds med en 

företagspresentation och är sedan indelat i underrubriker utifrån den teoretiska referensra-

men, detta för att underlätta för läsaren. Här redovisas den erhållna empirin från våra inter-

vjuer som är genomförda med hjälp av vår intervjuguide som återfinns som bilaga (se bilaga 

1). 

 

Vi har valt att presentera företagen var för sig, vi har även valt att inte skriva ut bolagsform i 

den löpande texten, detta för att skapa en bättre struktur samt underlätta läsningen. Vidare 

motiveras denna indelning även utifrån huvudsyftet, då detta är att analysera företagen för sig. 

Vi har intervjuat fyra stycken företag, en person på vardera av dessa. De personer vi har valt 

att intervjua anses samtliga av oss och dem själva, besitta relevant kunskap i respektive orga-

nisations intangibles. Både Arise Windpower och HMS är baserade i Halmstad, Icomera är 

baserat i Göteborg och Eniro är baserat i Stockholm. Alla fallföretag förutom Icomera är 

börsnoterade, vilket för oss har inneburit att Icomeras resultat- och balansräkning inte har 

varit lika detaljerad som övrigas.  

 

4.1 Icomera AB 
Icomera grundades år 1999 och har sitt huvudkontor i Göteborg samt ett kontor i England. 

Icomera tillhandahåller och utvecklar trådlösa internetuppkopplingssystem för tåg och bussar. 

De säljer hela internetsystemet, allt från hårdvaran till mjukvaran. Icomera lanserade världens 

första lösning för höghastighetsinternet till tåg under 2002. De är idag världsledande leveran-

tör för öppna internetuppkopplingar för allmänna transporter. Deras produkter används av mer 

än 30 miljoner internetanvändare i cirka 20 länder. Icomera har ökat sin omsättning från 30 

miljoner år 2010 till 80 miljoner år 2012 och har idag 40 anställda (Icomera AB, 2013).  

 

I Icomeras bokslut går det att utläsa att organisationen inte har några immateriella tillgångar 

eller balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. De bokförda tillgångarna finns alltså endast 

under materiella tillgångar (Icomera AB, 2013). 

 

Vi har intervjuat Karl-Johan Holm som vid denna tid är ny på Icomera och tillträdde som VD 

den 15 april 2013. Ett av hans övergripande mål är att höja upp företagets vinstmarginal. 

Holm har tidigare arbetat som högt uppsatt på Semcon och ingått i ledningsgruppen. Han har 

arbetat mycket med ekonomistyrning, budgetprocessen samt varit ansvarig för forskning och 

utveckling (K-J. Holm, personlig kommunikation, 20 mars, 2013). 

 

4.1.1 Ekonomistyrning 

Holm uppger att hans tidigare erfarenheter samt hans nuvarande uppfattning gällande ekono-

mistyrning är att ekonomistyrningen är en viktig del i en organisation. Ledningen ska besluta 

sig för en viss strategi, där han menar att strategin ska implementeras på lägre nivåer i organi-

sationen. Vidare förklarar Holm att detta innebär att ekonomistyrning tar lite olika inriktning 

beroende på kontext, då ledningens strategi kan skilja sig åt mellan olika organisationer.  

 

Holm uppger att budgetprocessen, löpande forecasting, daglig styrning och kassaflöde är de 

viktigaste delarna i ekonomistyrningen på Icomera. Han förklarar att en del i organisationens 

ekonomistyrning utgörs av budgeten, vilket kan användas för att styra framåt i tiden. Då 

Icomera arbetar mycket med att utveckla deras produkter är detta en viktig del i deras ekono-

mistyrning.  
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4.1.2 Intangibles 

Holm uppger att en viss oklarhet existerar gällande begreppet intangibles, där han uttrycker 

att begreppet verkar vara relativt oanvänt. Detta kan förtydligas genom följande citat:  

 

“Vissa menar att intangibles bara är patent och varumärke” 

 (K-J. Holm, personlig kommunikation, 20 mars, 2013). 

 

Holm fortsätter sedan att förklara att intangibles kan innebära många fler aspekter än dessa, 

genom att beskriva de intangibles de arbetar med, vilka i huvudsak är forskning och utveckl-

ing samt personal med dess kunskap. Vidare beskriver Holm att marknadspotential i kombi-

nation med företagets produkter bör betraktas som en intangibles. Han menar att inte bara 

kunskapen hos de anställda utgör en intangible utan även rådande företagskultur kan ses som 

intangibles. 

 

Holm har tidigare arbetat med, som han beskriver det, mjuka värden i organisationer så som 

personalomsättning och varumärke. Han har varit delaktig vid företagsförvärv och då kommit 

i kontakt med intangibles vid värderingar av bolag. Vid försäljning av bolag har hänsyn tagits 

till många olika faktorer. Det är inte tillgångarna och skulderna som är svåra att prissätta vid 

ett företagsförvärv, det svåra är istället den hänsyn som ska tas till bland annat marknadspot-

ential, patentportfölj, företagskultur, befintliga kunder och varumärkets värde. Holm menar 

att kundrelationer och befintliga kunder bör betraktas som en viktig intangible. Han fortsätter 

att påpeka vikten av att ha nöjda kunder, då det krävs mer för en organisation att värva en ny 

kund jämfört med att behålla befintliga. Holm uttrycker att produktutvecklingen är en viktig 

intangible på Icomera, då denna är en viktig aspekt i deras affärsidé. 

 

Holm ser en positiv trend i företag som börjar arbeta mer med intangibles för att göra investe-

ringsberäkningar till kunden. Han menar att detta blir en del i hela företagskonceptet. Han 

tycker att organisationer i allmänhet har börjat ta mer hänsyn till intangibles för att kunna 

bygga upp ett starkare varumärke. Holm beskriver att risker för arbetsskador, ljudnivåer, 

känsla och omtanke är några exempel på intangibles som arbetsgivare är mer uppmärksamma 

på idag än tidigare. Genom att ta hänsyn till intangibles som rör personalen hjälper det organi-

sationen att bygga upp ett starkare varumärke. Han menar att varumärkets styrka grundar sig i 

personalens välmående. Fler företag hyr idag in konsulter för att skapa en starkare företags-

kultur och trivsel på arbetsplatsen för att minska personalomsättningen, vilket Holm menar 

kan bidrag till att kompetensen kvarstår i organisationen. Holm uttrycker att produktutveckl-

ingen är viktig för Icomera då de utvecklar produkter och vill vara en världsledande leveran-

tör. De jobbar ständigt med detta för att vara fortsatt attraktiva på marknaden och kunna möta 

kundernas krav.  

 

4.1.3 Mått och mätning 

 

“Intangibles är allt som inte är direkt mätbart”  

(K-J. Holm, personlig kommunikation, 20 mars, 2013). 

 

Holm uppger att organisationen inte använder några specifika modeller för att mäta intangi-

bles. Han förklarar detta i huvudsak utifrån att det inte går att mäta intangibles på ett pålitligt 

sätt då det är svårt att förutspå exakta utfall. Däremot menar Holm att företag arbetar mycket 

med att mäta trender. Han poängterar vikten av att mäta trender genom följande citat: 

 

“Allt är trender” (K-J. Holm, personlig kommunikation, 20 mars, 2013). 
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Holm förklarar att företagskultur är ett bra exempel på när trender kan användas för avbild-

ning. Att mäta företagskultur inom en organisation genom en enda mätning menar han är 

svårt. Detta eftersom individer ofta har olika preferenser.  

 

Då en undersökning ska genomföras om hur personalen trivs i en organisation, kan en skala 

från ett till tio vara ett bra exempel på undersökningssätt. Holm menar att eftersom individer 

ofta har olika preferenser, medför detta att undersökaren får svårt att tolka vad en sexa på ska-

lan för en individ är värd i förhållande till en sexa för en annan individ. Däremot föreslår 

Holm att trender med fördel kan användas för att mäta ett fenomen över tiden. Då går det en-

ligt Holm att urskilja om trivseln i organisationen har gått mot det bättre eller mot det sämre 

sedan den tidigare undersökningen. 

 

Att mäta kundrelationer och nöjda kunder går enligt Holm att mäta i repeat sales, alltså åter-

kommande kunder. Det går att mäta hur många av alla kunderna som återkommer och gör 

ytterligare köp, det blir ett mått på kundrelationer och nöjda kunder.  

 

Holm nämner vid upprepade tillfällen begreppet time to market, vilket han menar används 

inte enbart för att avbilda produktutvecklingen utan även vid bedömning av nya projekt eller 

själva utvecklingen av produkter eller organisationen som ett icke-finansiellt mått. Time to 

market är en bedömning av hur lång tid ett projekt tar och när produkten eller tjänsten är redo 

för att lanseras på marknaden. Ett annat begrepp som Holm ofta nämner är marknadspotenti-

al, vilket han menar tillsammans med föregående begrepp är viktiga och bör tas hänsyn till 

vid såväl avbildning som resursallokering gällande intangibles. Holm menar att det är viktigt 

att bedöma hur marknaden är vid det tillfälle då produkten är tänkt att lanseras. Marknadspo-

tentialen är en bedömning på hur marknaden kommer att se ut vid det tillfället produkten lan-

seras. Har marknaden hunnit ändra sig så att produkten är inaktuell vid den tiden så kommer 

det bli svårt att slå igenom. Produkten kan även vara före sin tid och att marknaden inte är 

redo, då behöver organisationen inte schemalägga projektet lika hårt utan betrakta det mer 

långsiktigt. Vidare menar han att time to market och marknadspotentialen är mått som även 

används för att lönsamhetsbedöma immateriella projekt. 

 

Produktutvecklingen på Icomera sker fortlöpande gällande mjukvaran. Utvecklingen innefat-

tar oftast ingenjörer och tekniker, vilket enligt Holm innebär att de mått som används för att 

avbilda denna intangible är mer konkreta och bygger på fakta, där kvalitet är ett viktigt mått. 

Marknadsföring som oftast inte involverar ingenjörer och tekniker uppger Holm istället 

speglas av mer diffusa och mjuka mått, där bedömning av marknaden kan användas som mått. 

 

Holm beskriver att måttet return on investment (ROI) är ett mått som han har använt sig 

mycket av i sitt arbete. Det är ett mått som går att anpassa till alla möjliga olika projekt och 

till vad det är som mäts. Han uppger dock att icke-finansiella mått är lättare att använda vid 

lönsamhetsbedömning av intangibles, där marknadspotential samt time to market enligt Holm 

är exempel på dessa. 

 

4.1.4 Budget och resursallokering 

Holm uppger med bestämdhet att syftet med budgetering ska fungera som en styrning, där det 

tydligt framgår var ledningen står och vad företaget vill uppnå. Vidare menar Holm att budge-

ten ska klargöra hur företaget ska uppnå dessa mål samt det företaget vill. Holm kritiserar att 

budget används genom att ta föregående års budget och sedan ha som mål att växa med en 

viss procentsats. Detta förklarar han genom att beskriva att det är lätt att skylla på konjunktu-

rer när organisationen inte når sina mål. Däremot förklarar han att föregående års siffror kan 
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fungera som data för att mäta trender. Holm förespråkar en strikt budgetanvändning och me-

nar att den ska följas. Vidare uppger Holm att löpande forecasting ska användas för att göra 

eventuella förändringar under året.  

 

Holm menar att företag spenderar olika mycket pengar på intangibles som forskning och ut-

veckling beroende på hur de vill att varumärket ska uppfattas. Vissa företag lägger mycket 

resurser på duktiga forskare och utveckling för att ligga i framkant inom ämnet, för att på så 

sätt attrahera investerare och kunder. Icomera menar Holm är ett bra exempel på detta, vars 

vision är att vara en världsledande leverantör för öppna internetuppkopplingar för allmänna 

transporter. Holm menar att företag bestämmer redan i budgeteringen och resursallokeringen 

hur varumärket ska påverkas. Alternativet är att inte lägga lika mycket pengar på forskning 

och utveckling utan istället låta konkurrenterna dra det tunga lasset och sedan följa deras ut-

veckling. Han menar därför att budgetering och resursallokering följer organisationens strate-

gier och vilken marknadsposition de vill ha. Holm har erfarenhet av hur olika organisationer 

arbetar utifrån sin satta budget. En del organisationer arbetar mer utefter känsla och andra 

arbetar hårt för att hålla sig inom budgetens ramar. Holm menar dock att oavsett strategi så är 

det bra med en budget då den kan skapa en riktning för organisationen. 

 

Holm betonar dock att erfarenheter och tidigare händelser kan ha betydelse vid resursalloke-

ringen. I den interna resursallokeringen är det tydliga argument, politik och utlovad framgång. 

Holm uppger att ledningen kan genom sina subjektiva känslor ta beslut som inte alltid är de 

mest rationella där han menar att förtroende är en viktig del i resursallokeringen. Är till ex-

empel chefen för forskning och utveckling väldigt säker på sin sak kan resurser fördelas till 

dennes fördel om ledningen vet att tidigare projekt har varit lyckade. 

 

“Gällande resursallokering är det mycket politik, så är det ju. [...]Den styrs av vad 

ledningen tror framåt om hur mycket försäljningen kommer att öka” (K-J. Holm, per-

sonlig kommunikation, 20 mars, 2013). 

 

Holm berättar att vid resursallokering till intangibles inom en organisation så måste en be-

dömning av marknadspotentialen genomföras. Marknadspotentialen går att bedöma initialt i 

samband med att ett projekt ska starta samt löpande då projektet är igång. Oftast så behöver 

projektet inte hela budgeten i uppstarten utan mycket utav kostnaderna sker över tiden. Ett 

projekt brukar oftast ha en budget som tillåter att en given summa eller procentsats spenderas 

årligen som Holm beskriver som burn rate. När budgeten är klar synliggörs ungefär hur 

mycket resurser som krävs under en given tid. Holm uppger att resursallokeringen till intangi-

bles i huvudsak styrs av mått som till exempel ROI, time to market och marknadspotential. 

 

Vid lönsamhetsbedömningar av immateriella projekt försöker Holm se till marknadspotentia-

len och utpris på produkten. Han gör en bedömning om hur mycket deras produkt kan vara till 

nytta för kunden. Budgeten läggs upp med hänsyn till time to market. Då menar Holm att det 

går att beräkna på ett ungefär hur mycket resurser som krävs och vilken burn rate det blir för 

att ta sig från punkt A till B på en given tid med hjälp av kostnadskalkyler.  

 

4.2 Arise Windpower AB 
Arise Windpower grundades år 2006 och är idag en ledande aktör på den svenska vindkraft-

marknaden. Sedan år 2007 har Arise Windpower fört upp 130 vindkraftverk och består idag 

av cirka 40 anställda. Bolagets affärsidé är att vara ett integrerat vindkraftsbolag som hanterar 

hela värdekedjan från projektutveckling till försäljning av grön el, via egna landbaserade 

vindkraftverk. Bolagets huvudmarknad är Sverige och Norge men möjligheter finns även att 
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expandera i Skottland. Arise Windpowers vision är att vara ett av Sveriges ledande företag 

inom landbaserad vindkraft vad gäller såväl storlek som kompetens. Företaget ska genom 

detta medverka i den globala omställningen till ett uthålligt samhälle (Arise Windpower AB, 

2013). 

 

Enligt Arise Windpowers balansräkning återfinns endast materiella tillgångar och därför inga 

immateriella tillgångar. Enligt resultaträkningen går det att utläsa att Arise Windpower hade 

97 miljoner i kostnader för vindkraftsutveckling år 2012, vilket uppgick till nästan 31 procent 

av de totala kostnaderna. Kostnaderna för vindkraftsutveckling utgjordes i synnerhet av det 

utvecklingsarbete organisationen tillsammans med Vestas och GE Energy bedriver för att öka 

kunskapen om vindbeteenden i olika miljöer. Dessutom pågår ett internt arbete med att för-

bättra mätning och analys av enskilda parker och verk (Arise Windpower AB, 2013). 

 

Gary Ericson arbetar sedan 2011 som marknadschef på Arise Windpower, där hans främsta 

arbetsuppgifter är att ansvara för elsäkringar och certifikat. Ericson har en bakgrund i Vatten-

fall, där han började arbeta på värmesidan med ansvar för all värmeproduktion. Han rekryte-

rades sedan till elsidan, där han arbetade med elförsäljning till hela Sverige. Ericson tillträdde 

sedan som key account manager på Vattenfall, med ansvar för hela Norden. Innan han till-

trädde som marknadschef på Arise Windpower var Ericson marknadsansvarig på HEM, samt 

delaktig i styrelsen med ansvar för ekonomistyrningen (G. Ericson, personlig kommunikation, 

20 mars, 2013). 

 

4.2.1 Ekonomistyrning 

Ericson förklarar att ekonomistyrning är nära kopplad till ett företags strategi, där strategimö-

ten är vanligt förekommande på Arise Windpower. Ekonomistyrningen på Arise Windpower 

görs mot de nyckeltal och mål ledningen har satt upp genom den valda strategin. Ledningen 

har en stark vilja och även en tydligt bestämd strategi som Ericson menar att företaget måste 

följa. Arise Windpower har en relativt liten kostnadsmassa i förhållande till verksamheten, 

samt en tydlig break-evenpunkt. Detta menar Ericson medför att ekonomistyrningen blir cen-

trerad till vissa vitala aspekter av företagets verksamhet. 

 

Ekonomistyrningen har delats upp på de olika avdelningarna som finns inom företaget, där 

även en övergripande styrning existerar. Ericson förklarar att den övergripande styrningen 

görs nästan enbart mot de lönsamhetstal ledningen har fastslagit. Företaget accepterar endast 

projekt som överstiger elva procent av totalt kapital. 

 

För att de olika projektkalkylerna ska gå ihop krävs det att ganska många verk kan sättas upp i 

samma park. Vilket i huvudsak beror på att det är kostnadseffektivt med stora parker, då de 

fasta kostnaderna kan slås ut på fler verk. Att Arise Windpowers ekonomistyrning i huvudsak 

fokuserar på organisationens olika projekt, förklaras enligt Ericson av att det i huvudsak är 

projekten som utgör företagets affärsidé. Dessa projekt består av de vindkraftverk företaget 

sätter upp, där uppsättningen och storleken på investeringarna bland annat beror på vindar. 

Detta är en stor del i ekonomistyrningen då varje projekt har sin egen kalkyl. 

 

4.2.2 Intangibles 

Ericson definierar intangibles som en sammanslagning av det immateriella och lite till, saker 

som tidigare inte definierades som immateriellt men som dykt upp i organisationer på senare 

år. Han menar att en sammanslagning av dessa utgör begreppet intangibles. 
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Arise Windpowers viktigaste intangible är det system de har lyckats bygga upp tillsammans 

med leverantörer. Detta system innebär inte bara ett unikt informationsflöde utan även en unik 

kompetens för att utveckla uppsättningen samt driften av vindkraftverken på sikt. Ericson 

menar att detta system har organisationen utvecklat med tiden där resurser har lagts ned för att 

uppnå dessa förbättringar. Vidare uppger Ericson att detta företagsunika system är en konkur-

rensfördel som har förädlats under tidens gång. Han uppger även att detta system ständigt 

förbättras och utvecklas med avsikt att effektivisera de vindkraftverk som finns men även de 

som ska sättas upp. 

 

Av företagshemliga skäl kan inte Ericson gå in på hur detta system är uppbyggt men uppger 

att det innebär en effektivisering av varje vindkraftverk, där verkningsgraden förbättras. Sy-

stemet de har byggt upp utgörs av kunskap, där denna kunskap i huvudsak är företagsspecifik: 

 

“Systemet är uppbyggt av kunskap som inte är personalspecifik, inte så specifik 

i alla fall. Det är istället företagsspecifika kunskaper” (G. Ericson, personlig 

kommunikation, 20 mars, 2013). 

 

Detta innebär att om vissa nyckelpersoner skulle lämna organisationen, så kvarstår mycket av 

kunskapen de har byggt upp. Detta eftersom de har byggt upp ett system som tydligt klargör 

vad som ska göras.  

 

En annan viktig intangible som företaget har är den fundamentdesign som inget annat företag 

har. Han menar att denna fundamentdesign är en väldigt viktig intangible för Arise Windpo-

wer, då den ständigt används i organisationen. En annan aspekt som Ericson lyfter fram är att 

de ständigt bidrar till att utveckla dess leverantörer, detta genom att lämna förslag på förbätt-

ringar till produktutvecklingen. Han menar att de lägger ned mycket tid och resurser på att 

utveckla leverantörernas egna verk, med avsikt att erhålla bättre produkter i framtiden. Eric-

son förklarar att detta kan ses som en intangible, där de inte erhåller ersättning men som orga-

nisationen ändå arbetar med. De arbetar med detta för att effektivisera sina verk samt att onö-

diga servicekostnader ska reduceras. Leverantörsutveckling består i huvudsak av ett uppbyggt 

system som felmeddelar så fort det uppstår ett fel. Systemet består även av att dessa fel stän-

digt loggförs, vilket Ericson menar underlättar utvecklingsarbetet och fungerar som ett kon-

trollsystem för kvaliteten på verken.  

 

4.2.3 Mått och mätning 

Ericson förklarar att det i dagsläget inte används några särskilt framtagna modeller för att 

mäta organisationens intangibles. Vilket han anser bero på att de från början inte har arbetat 

med detta, utan istället använt finansiella mått. Ericson menar att det inte är så vanligt att mäta 

intangibles i organisationer. 

 

“Den mätning man gör är det man tror att man får ut” 

 (G. Ericson, personlig kommunikation, 20 mars, 2013). 

 

Arise Windpowers viktigaste intangible är dess uppbyggda informationssystem, vilket inte 

utsätts för någon mätning. Ericson förklarar att de mått som används är av mer ungefärlig 

karaktär, vilka baseras på uppskattningar och används för att avbilda detta system. Han med-

ger samtidigt att organisationen med fördel bör kunna mäta vad de gör och på så sätt kunna se 

hur nedlagda resurser gynnar organisationen.  
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“Vi måste veta vad vi mäter för att veta vad vi kan förbättra” 

 (G. Ericson, personlig kommunikation, 20 mars, 2013). 

 

Ericson uppger att det är svårt att faktiskt kunna bedriva mätning och att mäta deras upp-

byggda system. Han menar dock att om det sker en förbättring av systemet så tjänar organisat-

ionen på det. Vetskapen om dessa förbättringar och dess positiva bidragande fungerar som 

incitament till att fortsätta att arbeta utan direkt mått. 

 

Angående organisationens varumärke menar Ericson att det är viktigt att klargöra var organi-

sationen vill att detta ska mätas. Han uppger att de internt inte bedriver någon mätning av de-

ras eget varumärke utan att detta istället görs externt. För Arise Windpower är det viktigt att 

varumärket framstår som starkt i bland de individer och organisationer som står nära. 

 

Ericson menar även att deras informationssystem har byggts upp stegvis, vilket han menar 

medför de mått som är ämnade för lönsamhetsbedömning används kontinuerligt. Dessa mått 

menar Ericson utgörs av verksamhetsmått specifikt knutna till de olika verk organisationen 

har satt upp. Han menar att det i efterhand skulle ha varit bra att mäta alla kostnader som upp-

stått för att utveckla systemet. Ericson poängterar att med hjälp av mätning av dessa kostnader 

skulle organisationen lättare kunna utvärdera effektivitetsförbättringen i efterhand. Ericson 

menar att Arise Windpower kan jämföra nedlagda resurser på utvecklingen av effektivare 

fundament med organisationens intäkter. Han hävdar att detta fundament innebär högre intäk-

ter vilket kan fungera som mått på denna typ av intangible.  

 

De mått organisationen använder för deras intangibles är de som existerar externt, vilka är 

rena finansiella ekonomiska mått. Kostnader och ROI samt tidpunkt för break-even är de van-

ligaste finansiella måtten. Anledningen till att de i huvudsak använder finansiella mått tror 

Ericson beror på att de tidigare har använt sig av traditionella finansiella mått och fastnat i 

gamla vanor. 

 

4.2.4 Budget och resursallokering 

Arise Windpower använder delbudgetar med olika avsikter. De har en budget för byggnation-

en i form av kostnadsbudget med avsikten att lära sig samt för att kunna göra åtgärder i fram-

tiden. Vidare uppger Ericson att de även använder produktions- och intäktsbudget där ut-

gångspunkten är produktion samt normal vind, där avsikten är att budgetera produktionen och 

intäkter. Gällande elförsäljning och certifikatförsäljning existerar både säkrade volymer och 

de som inte säkras. Eventuella avvikelser i intäkter beror på priserna på de osäkrade volymer-

na, där en intäktsbudget används för att budgetera hur organisationen presterar resultatmäss-

igt. 

 

I Arise Windpower är det ledningen som tar alla investeringsbeslut, där Ericson menar att de 

projekt som når ledningen sällan slås ned. De resurser som ska läggas ned på intangibles av-

görs av ledningen och baseras enligt Ericson i huvudsak på tidigare erfarenheter organisation-

en har av liknande projekt. De mått som används för att allokera resurser till system baseras 

på tidigare erfarenheter och utgår från de olika faserna som existerar på vägen till ett färdigt 

verk.  

 

Ericson uppger att det är vetskapen om att mer effektivt kunna sätta upp sina vindkraftverk, 

för att sedan använda dem som fungerar som incitament för ledningen att investera pengar i 

det företagsunika systemet. Dessa pengar spenderas stegvis efterhand och styrs inte av några 

direkta mått, utan styrs snarare av tidigare erfarenheter samt vetskapen om framtida förbätt-
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ringar. Ericson menar att organisationens spenderade pengar på utveckling av fundamentet i 

förhållande till genererade intäkter kan fungera som ett mått på denna intangible. Han menar 

även att detta mått kan användas för att allokera framtida resurser till liknande utvecklingsar-

beten. Ericson menar dock att hur snabbt Arise Windpower kan gå igenom de olika steg som 

existerar till ett färdigt verk kan tas i bruk, kan fungera som mått på deras system och även 

som mått för att allokera resurser.  

 

Arise Windpower har inte medvetet avsatt en viss mängd resurser till organisationens intangi-

bles. Ericson menar att det istället handlar om en automatisk resursallokering då de bestämde 

sig för att sätta systemet i bruk. Han menar även att det därför är svårt att avgöra hur mycket 

det har inneburit i kostnader. Vidare påpekar Ericson att kunna mäta effektivitetsförbättringen 

i efterhand kan vara svårt om inte kostnaderna har mätts. Pengar har löpande lagts ned på för-

ädlingsprocessen av deras företagsunika system och inga direkt mått har här använts för att 

allokera resurser. Ericson påpekar även att de pengar och resurser som läggs ned i systemet 

kostnadsförs eller projektbokas, vilket innebär att de inte ses som tillgångar i organisationen. 

 

4.3 HMS Networks AB 
HMS (Hassbjer Micro Systems) Networks (vidare benämnd HMS) grundades år 1988 med 

fokusering på industriella nätverksprodukter, baserade på egenutvecklade tekniska lösningar. 

Företaget grundades ur ett examensarbete från Högskolan i Halmstad. Försäljningen av bola-

gets produkter växte kraftigt under åren 1998 och 1999, vilket bland annat innebar en etable-

ring av ett säljkontor i USA. Produktionen sker i huvudsak i Sverige men HMS har även kon-

traktstillverkare i Kina samt Litauen. HMS har idag cirka 270 anställda. (HMS Networks AB, 

2013). 

 

HMS vision är att all automationsutrustning ska samverka i intelligenta nätverk. Bolagets af-

färsidé är att förse industrin med teknik för intelligent kommunikation mellan automationsen-

heter och nätverk, mellan flera nätverk eller mellan fjärrbelägna installationer och driftcen-

traler (HMS Networks AB, 2013). 

 

I balansräkningen går det att utläsa att HMS vid slutet av år 2012 hade immateriella tillgångar 

till ett värde av nästan 285 miljoner kronor, vilket motsvarar mer än 68 procent av organisat-

ionens totala tillgångar. Goodwill utgjorde huvuddelen av dessa och uppgick till ett värde av 

236 miljoner. Utöver dessa uppmärksammas nästan 49 miljoner kronor som bestod av balan-

serade utvecklingsarbeten. I resultaträkningen går det att utläsa att 34,6 miljoner kronor har 

kostnadsförts avseende forsknings och utveckling, vilket utgör cirka 17 procent av HMS to-

tala kostnader (HMS Networks AB, 2013). 

 

Gunnar Högberg arbetar sedan år 2006 som CFO på HMS. Han är utbildad civilekonom och 

har tidigare arbetat nio år som revisor på Ernst & Young. Han har även arbetat flertalet år runt 

om i världen däribland USA och Tyskland, som controller samt koncernredovisningschef. 

Högbergs huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för ekonomi, finans, treasury, transfer 

pricing samt skatter. Ekonomiavdelningen, controlling och IT-avdelningen rapporterar till 

Högberg där han ansvarar för hela koncernen (G. Högberg, personlig kommunikation, 27 

mars, 2013).  

 

4.3.1 Ekonomistyrning 

Högberg har erfarenhet av strategi och ekonomistyrning genom att han såväl tidigare som nu 

sitter i centrum av dessa. Han har tidigare ansvarat för intern rapportering som han menar 

ligger till grund för en organisations strategiarbete. Hans roll som CFO innebär att vara en 
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central del i strategiarbetet där väldigt få rapporter tas fram av honom själv. Det handlar istäl-

let om mottagandet av rapporter, så som ekonomiska rapporter, vilka Högberg tillsammans 

med ledningen diskuterar. Strategiarbetet avgör vad organisationen ska genomföra, vilket 

innebär en lång aktivitetslista med aktiviteter för respektive avdelning. En ekonomisk upp-

följning används sedan för att se om dessa aktiviteter har gett det resultat ledningen förväntat 

sig. 

 

De viktigaste aspekterna för organisationens ekonomistyrning är enligt Högberg orderingång 

på olika nivåer samt rörelsemarginal och kassaflöde. Han förklarar att dessa visar vad organi-

sationens handlingsutrymme är, vilket han anser vara viktigt då organisationens mål är att 

växa väldigt snabbt. 

 

“Vår inriktning är att växa väldigt snabbt och då behövs det väldigt mycket ka-

pital” (G. Högberg, personlig kommunikation, 27 mars, 2013). 

 

4.3.2 Intangibles 

Högberg menar att begreppet intangibles kan anses vara något diffust och brett, där de på 

HMS skiljer mellan de intangibles som aktiveras, det vill säga tas upp som tillgångar i kon-

cernens balansräkning, samt de intangibles som inte aktiveras.  

 

Högberg förklarar att organisationen har framför allt två väsentliga poster när det kommer till 

intangibles som aktiveras, vilka är goodwill och aktiverat utvecklingsarbete. Goodwill är inte 

något ledningen fäster så mycket vikt vid men är en stor post för organisationen, vilket kan 

utläsas i balansräkningen.  

 

Aktiverat utvecklingsarbete innefattar det arbete de utför själva för att utveckla sina produk-

ter, även externa kostnader för konsulter, patent samt varumärke. Högberg förklarar att det 

egna utvecklingsarbetet i huvudsak utförs av framtagandet av nya produktplattformar, vilka 

aktiveras.  

 

Högberg uppger att de nyligen har genomfört ett företagsförvärv, där den förvärvade organi-

sationen inte har aktiverat kostnader för liknande utvecklingsarbeten. De har istället tagit upp 

dessa kostnader löpande, något han uppger ska komma att ändras när HMS tar över organisat-

ionen. Produktutvecklingen har väldigt stor betydelse förklarar Högberg. De har en utveckl-

ingsavdelning som är uppdelad i två delar, de har arbetat med att utveckla både hårdvaran och 

mjukvaran. Han berättar att organisationen har idag över 100 anställda som ständigt arbetar 

med produktutvecklingen. Denna utveckling består inte enbart av en intern produktutveckling 

utan även av en produktutveckling inriktad mot kundanpassningar, vilket Högberg menar är 

en viktig del i denna intangible. 

 

“Vi kan inte bara utveckla våra egna produkter utan produktutveckling åt hu-

vudkunder är också en viktig aspekt i vår strategiska plan” (G. Högberg, per-

sonlig kommunikation, 27 mars, 2013). 

 

Högberg förklarar att de även har intangibles som inte aktiveras, det vill säga tas upp som 

tillgångar i koncernens balansräkning. Den största av dessa intangibles är marknadsföring 

som delas in i tre delar. Den första delen är product marketing vilket är produktinformation, 

den andra delen är marketing communications vilket består av hemsidor och annonsering 

samt den tredje delen som benämns strategic marketing vilket innebär att en bevakning av 

omvärlden genomförs. 
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En annan intangible som inte aktiveras förklarar Högberg är den kunskap de besitter inom 

organisationen. Han förklarar att denna kunskap och dess rättigheter finns inom organisation-

en men att förlora en ingenjör kan vara kostsamt. Detta menar han framför allt beror på att 

kunskapen i huvudsak är företagsspecifik, men att kunskapen måste användas av individer. 

Vidare menar han att det är högst viktigt att bibehålla organisationens ingenjörer och ha en låg 

personalomsättning. Utbildning menar Högberg ligger i linje med den intangible som be-

nämns kunskap, där mycket resurser läggs ned på att utbilda personalen. 

 

HMS har individuella utbildningsplaner till alla anställda inom organisationen. Högberg för-

klarar att alla anställda får utbildningar som är anpassade till deras arbetsuppgifter för att 

kunna göra ett bättre arbete. Dels för att personalen ska bli tryggare i arbetsuppgifterna och på 

så sätt minska stress och öka effektiviteten.  

 

4.3.3 Mått och mätning 

Högberg förklarar att goodwill är en intangibles som sällan utsätts för någon mätning, utan att 

den endast uppstår i samband med ett företagsförvärv. HMS använder inga specifika modeller 

för att mäta deras intangibles dock används vissa modeller då deras goodwill utsätts för värde-

ring eller verifiering, utifrån investerarkollektivet. Högberg förklarar att det är ett jobb för 

revisorerna och att det utifrån ledningens arbete inte är en operativ fråga med goodwill.  

 

Vad gäller mått och mätning av HMS marknadsföring menar Högberg är väldigt svårt, där de 

finansiella mått som här används för att avbilda denna intangible är storleken på kostnaden. 

Istället görs mätningar med hjälp av icke-finansiella mått som till exempel antal besök, spår-

ning av förfrågningar och orsak till visat intresse för organisationens produkter.  

 

HMS aktiverar kostnader för personal på utvecklingssidan i samband med nyutveckling av 

teknologiplattsormar. Högberg förklarar att det inte används några direkta finansiella mått för 

att avbilda kunskapen inom organisationen. Organisationen mäter personaltrivsel månadsvis 

och årsvis i enkäter. De avsätter resurser på HR-sidan för att personalen ska vara nöjda och 

trivas på arbetsplatsen. På HMS huvudkontor i Halmstad har personalen ett gym de kan gå till 

eller trevliga uppehållsrum för att de anställda ska trivas och må bra. 

 

Högberg påpekar att de mäter den utbildning de genomför, där dessa mätningar och mått vari-

erar beroende på typ av utbildning. Ett av dessa mått är kunskapsnivå gällande de individuella 

arbetsuppgifterna, där mått för att klara av sina arbetsuppgifter används. Samtliga av dessa 

mått ingår i den individuella utvecklingsplan som används för att mäta de anställdas välmå-

ende men även kunskap.  

 

Högberg uttrycker att aktiviteter används i större utsträckning än mått för att avbilda mark-

nadsföringen. Högberg påpekar att de aktiviteter som godkänns i en totalbudget sedan an-

vänds för att avbilda marknadsföringen. 

 

“Utifrån den strategi ledningen fastslagit innebär detta ett antal aktiviteter för 

marknadsföringen som sedan godkänns i en budget”  

(G. Högberg, personlig kommunikation, 27 mars, 2013). 

 

Högberg menar dock att den huvudsakliga mätningen av marknadsföring görs i syfte att mäta 

vad de får ut av en sådan investering, inte i lika stor utsträckning för att avbilda denna aspekt. 

 



41 
 

Får HMS en ny kund idag så kan försäljningsvolymerna öka om fyra till fem år vilket gör att 

det kan bli svårt att spåra intäkterna till en specifik handling. På marknadsföringsprojekt läggs 

det aldrig något arbete på att genomföra lönsamhetsbedömningar förklarar Högberg utan det 

styr de bara genom aktiviteter och kostnadsnivåer. 

 

Lönsamhetsbedömningen vid produktutvecklingen är svår att genomföra, då Högberg förkla-

rar att de produktplattformar de tar fram ingår i produktgrupper med olika språk och mjukvara 

som därför gör det svårt att lönsamhetsbedöma. Den lönsamhetsbedömning de gör baseras i 

huvudsak på vad de tror är strategiskt viktigt, där mått som ROI på en ursprunglig aktivering 

av utvecklingskostnader är svåra att beräkna och använda. Högberg uppger att det inte är av 

vikt för organisationen att beräkna hur lång tid ett projekt tar för att återbetala sig, därför an-

vänds inga direkta mått för att lönsamhetsbedöma projekten. 

 

“Livslängden är så lång på våra plattformar. De håller väldigt länge så gör vi 

bara rätt grundjobb här så kommer vi vara lönsamma. Vi vet att vi får pengarna 

tillbaks för det vi investerar nu [...] Det beror på att det är en sån konservativ 

bransch” (G. Högberg, personlig kommunikation, 27 mars, 2013). 

 

Högberg uppger att de mått som används för att avbilda produktutveckling i huvudsak är av 

finansiell karaktär, där storleken på aktivering utgör ett relevant mått. Han menar att denna 

bedömning baseras på framför allt uppskattningar av kostnadsutvecklingen. Vidare menar han 

att de även använder icke-finansiella mått, som till exempel effektivitet på produktutveckling-

en. Detta effektivitetsmått behandlar hur produktutvecklingen levererar i tid samt hur kostna-

derna förhåller sig till det som avtalats med kunden.  

 

4.3.4 Budget och resursallokering 

Organisationens syfte med budget är att fastställa en aktivitetsplan för nästkommande år. 

Ledningen sätter en strategi samt målsättningar för verksamheten, vilka kommuniceras till 

alla avdelningar som ansvarar för att skapa en aktivitetsplan för nästkommande år. Högberg 

förklarar att fokuseringen är att se till att aktiviteter som går i riktningen med strategin existe-

rar. HMS konstruerar en budget på hösten varje år som sedan presenteras för styrelsen i de-

cember. De genomför även en prognos efter fyra månader samt en mer övergripande prognos 

på hösten. Han förklarar att dessa är de huvudsakliga elementen i deras budgetering.  

 

Högberg förklarar att det är utifrån de strategier ledningen sätter för organisationen som resur-

serna fördelas till de olika avdelningarna. Han berättar att en strategi kan vara att inta nya 

marknadssegment eller att utveckla deras produkter i snabbare takt för att vara aktuella på 

marknaden. Beroende på vilken strategi de väljer att arbeta med fördelas resurserna olika. 

Arbetar inte organisationen med någon offensiv strategi så avsätts resurserna till kundanpass-

ningar vilket också är strategiskt viktigt menar Högberg.  

 

Högberg förklarar att resursallokeringen till marknadsföring sker utifrån de aktiviteter de an-

ser vara relevanta för att uppnå den strategi som beslutats att implementera och de mål som 

vill uppnås. Dessa aktiviteter utgör verksamhetsmått, som ligger till grund för hur mycket 

resurser som allokeras utifrån en totalbudget. Det handlar framför allt om mått som framtida 

försäljningsvolymer och bruttomarginaler, vilka fungerar som mått för att allokera resurser. 

Vidare förklarar Högberg att det även förekommer subjektiva bedömningar när det gäller al-

lokering av resurser. 
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“Det blir nog en hel del subjektiva bedömningar i detta” 

 (G. Högberg, personlig kommunikation, 27 mars, 2013). 

 

Högberg uppger dock att HMS har ett välstrukturerat arbetssätt gällande resursallokeringen 

men att om projekt ligger helt utanför vad ledningen tror om marknaden, så avslås dessa. De 

har även bra koll på vilka projekt och marknadsföringskanaler som har varit lyckade tidigare. 

De kan då se tillbaka och analysera vilka mässor till exempel som har varit bra.  

 

Resursallokeringen till produktutvecklingen styrs även den från den strategi ledningen har 

fastslagit. Högberg uppger att det är av hög prioritet att så mycket resurser som möjligt avsätts 

till utvecklingsarbeten då organisationens mål är att växa snabbt. Efter utvecklingsarbetet pri-

oriteras marknadsföring för att lansera produkterna och sedan får kundrelationerna en del re-

surser. Mycket av resursallokeringen bygger på prioriteringar utifrån strategierna.  

 

Högberg menar att styrelsen har en bra erfarenhet om marknaden och utveckling och med 

hjälp av deras marknad- och branschkunskap så gör de bedömningar om vilka projekt som det 

ska läggas resurser på i framtiden. Dessa beslut bygger inte på finansiella mått utan bygger 

mycket på kostnadsbaserade prognoser och därifrån tas beslut med hjälp av tidigare erfaren-

heter. 

 

Det görs ingen direkt lönsamhetsbedömning gällande organisationens marknadsföring, utan 

Högberg förklarar att det viktiga istället är vilka aktiviteter som ska genomföras och vad dessa 

kostar. 

 

Lönsamhetsbedömningen vid produktutvecklingen är svår att genomföra, då produktplattfor-

mar ingår i ett stort antal produktgrupper som gör det svårt att bedöma lönsamheten för en 

specifik teknikplattform. Den lönsamhetsbedömning som regelbundet görs är övergripande 

över alla produktgrupper. Lönsamhetsanalysen sätts sedan i relation till vad som anses strate-

giskt viktigt för organisationen. 

 

4.4 Eniro AB 
Eniro grundades år 2000 då flera bolag med likartad verksamhet inom dåvarande Teliakon-

cernen samordnades i moderbolaget Eniro AB. Eniro är Nordens ledande lokala sökföretag i 

mediabranschen med verksamheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Polen. Organi-

sationen är specialiserad inom lokalt sök, där Eniros information är tillgänglig genom flertalet 

olika distributionskanaler som till exempel, internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger, öv-

riga publikationer samt nummerupplysnings- och SMS-tjänster. Eniro har cirka 3200 anställda 

där verksamheten är uppdelad på följande intäktsområden: Directories som besår av söktjäns-

ter inom online/mobilt samt tryckta produkter, Voice som består av traditionella namn- och 

nummerupplysningstjänster via telefon och sms samt Mediaprodukter som består av spons-

rade länkar, hemsidor och banners. Eniros vision är att vara symbolen för lokalt sök och af-

färsidén är att tillhandahålla lokal information som underlättar för köpare och säljare att mötas 

(Eniro AB, 2013). 

 

Utifrån Eniros balansräkning går det att utläsa att posten immateriella tillgångar uppgick till 

ett värde av cirka 7.3 miljarder kronor, vilket utgör mer än 80 procent av Eniros totala till-

gångar. Under denna post uppgick Goodwill till ett värde av 6.1 miljarder, varumärken till 

923 miljoner, kundrelationer till cirka 20 miljoner och andra immateriella tillgångar till 242 

miljoner. I Eniros resultaträkning uppmärksammas kostnaden för produktutveckling som 
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uppgick till ett värde av 327 miljoner kronor, vilket utgör nästan 10 procent av Eniros totala 

kostnader vilket då uppgick till cirka 3.6 miljarder (Eniro AB, 2013). 

 

Mattias Lundqvist arbetar sedan 2011 som CFO på Eniro, där hans huvudsakliga arbetsupp-

gifter omfattar ansvar för hela koncernens ekonomi. Detta innefattar ett internt ansvar så som 

en intern rapportering och planering. Lundqvist har även ett externt ansvar så som rapporte-

ring till intressenter, banker samt analytiker som alla vill ha finansiell information. Han har 

tidigare arbetat som group-controller på Eniro och har arbetat i organisationen sedan år 2006, 

med koncernredovisning som huvudsakligt arbete (M. Lundqvist, personlig kommunikation, 2 

april, 2013). 

 

4.4.1 Ekonomistyrning 

Lundqvist uppger att han har en stor erfarenhet av ekonomistyrning, där denna styrning inne-

bär skapandet av prognoser och processer som stöd till resursallokering och uppföljningsar-

beten. Ledningen sätter en strategi som sedan på olika sätt ska efterföljas av de olika avdel-

ningarna i organisationen. 

 

Då Eniro befinner sig i en snabb förändringsprocess, är det enligt Lundqvist viktigt att upp-

följningsarbetet görs väldigt noggrant. Han uppger därför att en av de viktigaste delarna i 

ekonomistyrningen är att följa upp nya satsningar. Lundqvist förklarar vidare att organisation-

en håller på att växa och har varit under en snabb förändringsprocess och att det blir lätt att 

växa utan lönsamhet. Han menar att de måste vara noga med att de växer med lönsamhet. När 

de bedömer nya projekt så är därför payback time en viktig aspekt de tar hänsyn till. Uppfölj-

ningsarbetet på de nya projekten samt pågående arbeten utgör därför viktiga aspekter för or-

ganisationen.  

 

4.4.2 Intangibles 

Lundqvist påpekar att Eniro arbetar med olika intangibles, där de skiljer på de intangibles som 

ingår i balansräkningen samt de som inte utgör poster i balansräkningen. Lundqvist menar att 

intangibles är ett stort område och utgör mjuka tillgångar vilka är viktigt för organisationen 

men att de inte arbetar med just det begreppet. Han menar att de ständigt arbetar med intangi-

bles men att de benämner dessa i form av produktutveckling eller projekt. 

 

De intangibles som ingår i balansräkningen är varumärke, kundrelationer samt goodwill. 

Dessa har uppstått via företagsförvärv och i synnerhet ett specifikt företagsförvärv, nämligen 

då Eniro köpte ett norskt bolag med hög goodwill. Vidare poängterar Lundqvist att de dock 

inte arbetar med dessa på en operativ nivå i organisationen, utan att det istället handlar om att 

försvara dessa värden via interna tester. 

 

Produktutveckling relaterad till onlinetjänster är enligt Lundqvist en av organisationens vik-

tigaste intangibles. Denna produktutveckling består av olika aktiviteter som följer den strategi 

ledningen har bestämt sig för. Han uppger att endast en liten del av dessa ingår i balansräk-

ningen och att de i stor utsträckning tas som löpande kostnader. Lundqvist betonar att pro-

duktutvecklingen är en väldigt viktig tillgång, då den skapar värdet för Eniro då inga direkta 

materiella anläggningstillgångar existerar.  

 

“Bolaget är mjukt, det finns inga produktionsanläggningar eller fabriker utan 

det är mjuka tillgångar som är värdet här”  

(M. Lundqvist, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 
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En annan del av produktutvecklingen är den del som inte syns utåt, vilket Lundqvist förklarar 

som organisationens plattform. Denna plattform är ingen tjänst som kunder kan köpa utan är 

istället Eniros sätt att lagra information samt data. Lundqvist förklarar att organisationen 

spenderar ungefär lika mycket pengar på båda dessa delar av produktutvecklingen. Han menar 

även att Eniros starka kundrelationer är en intangible, som kan anses ingå i produktutveckl-

ingen. Lundqvist förklarar att vad kunderna anser gällande organisationens tjänster samt före-

taget som helhet, är en viktig del i Eniros värde.  

 

En annan viktig intangible som inte heller den syns i balansräkningen är deras säljavdelning 

menar Lundqvist. Han berättar att de lägger mycket pengar på deras säljpersonal och har 

skapat en bred och kompetent personalgrupp. 

 

“Vi har en kompetent säljstyrka som är en väldigt viktig tillgång för oss. Vi sat-

sar väldigt mycket pengar på denna intangible men det syns ju inte i någon ba-

lansräkning” (M. Lundqvist, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

 

Eniro har en intern säljutbildning som alla säljare får gå, vidare sker det även en kontinuerlig 

utbildning av personalen som anpassas till de anställda för att de ska utvecklas. Lundqvist 

betonar hur viktig denna tillgång är för Eniro, genom att påvisa att 70 procent av organisat-

ionens kostnader faktiskt är personalkostnader. Lundqvist förklarar även att organisationens 

personal är en flyktig resurs, vilket medför en risk att duktiga medarbetare kan komma att 

lämna organisationen för att utvecklas genom nya utmaningar.  

 

Gemensamt för produktutvecklingen och säljavdelningen är att endast en liten del av dessa tas 

upp i balansräkningen. Cirka 100 miljoner kronor balanseras varje år, vilket Lundqvist anser 

vara en relativt liten del av kostnadsmassan då Eniro har en total kostnadsmassa på över tre 

miljarder kronor. Den del av produktutvecklingen som tas upp i balansräkningen utgörs av en 

specifik utveckling, där det är möjligt att utläsa en återbetalning. 

 

Lundqvist betonar att organisationens intangibles är väldigt viktiga, vilket han delvis förklarar 

med att Eniro är ett tjänsteföretag. Det är viktigt hur kunderna uppfattar Eniros varumärke och 

hur kännedomen är. Eniro arbetar för att tjänsterna ska vara så attraktiva som möjligt och att 

varumärket ska uppfattas positivt hos så många som möjligt.  

 

4.4.3 Mått och mätning 

Lundqvist uppger att de modeller Eniro använder för deras intangibles i huvudsak syftar till 

att genomföra lönsamhetsbedömningar. Dessa består av modeller baserade på finansiella 

aspekter, där kassaflödesmodeller är de vanligaste. Framtida kassaflöden diskonteras för att 

beräkningar av framtida värden för organisationen ska kunna göras. 

 

Lundqvist berättar att de inte sätter något värde på dess personal men att de ett par gånger 

varje år utför undersökningar gällande medarbetarna. I dessa undersökningar mäts i huvudsak 

trivsel och energin hos de anställda. De använder enkäter med skalor för att mäta känslor och 

fokuserar på trender snarare än den enskildes svar. Det finns även internationella index att 

jämföra svaren med, vilket medför möjligheten att kunna se hur de anställda svarar i andra 

organisationer i samma bransch.  

 

“Trenden är nästan viktigare än ett absolut tal”  

(M. Lundqvist, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 
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På säljavdelningen som utgör den viktigaste delen av personalen, uppger Lundqvist att det 

ständigt pågår tuffa mätningar mellan de anställda. Han förklarar att det i huvudsak är prestat-

ionsmått som används för att avbilda denna intangible. Det sitter tavlor uppe i lokalerna med 

individuella säljresultat och siffror. Där menar han att det är mer finansiella mått som baseras 

på fakta som används men att det skapar en viss företagskultur. Lundqvist uppger även att hur 

varje säljare presterar i förhållande till uppsatta säljmål används som mått för att avbilda 

denna intangible. Vidare förklarar Lundqvist att det även existerar en specifik säljmodell be-

stående av ett flertal aktiviteter. Några av dessa aktiviteter är de utbildningar som föreslås 

samt hur noggrant säljmodellen efterföljs. Hur långt de olika säljlagen har kommit i denna 

modell menar Lundqvist kan användas som mått för avbildning. 

 

Totalt antal besökare på Eniros hemsida påpekar Lundqvist vara ett av de viktigaste måtten 

för att avbilda organisationens produktutveckling. Han menar även att detta är en indikator på 

hur attraktiva deras tjänster är, vilket medför att detta mäts dagligen. Lundqvist betonar även 

att de totala aktiviteterna och projekt som utförs inom produktutvecklingen används som mått 

för avbildning. Eniros kundrelationer mäts utifrån hur kunder upplever tjänsterna samt hur 

stor procentuell andel som organisationen förväntar sig i återköp. Dessa mätningar använder 

även Eniro som säljargument med en beräknad ROI på annonser, där de mäter hur många 

sökningar som har gjorts på kundernas namn och hur många individer som har använt sig av 

deras vägbeskrivningar. 

 

Lundqvist uppger att det är svårt att mäta intangibles men att de ändå arbetar med mått för att 

kunna göra lönsamhetsbedömningar. Värdena på de immateriella poster Eniro har i sin ba-

lansräkning menar han måste kunna försvaras och bekräftas, därför arbetar de bland annat 

med att mäta och avbilda dessa poster. Lundqvist uppger att de för detta syfte använder 

ganska traditionella modeller uppbyggda efter finansiell karaktär. Gällande lönsamhetsbe-

dömningar så används det kassaflödesmodeller, där framtida kassaflöden diskonteras för att 

beräkningar av framtida värden för organisationen ska kunna göras.  

 

När Eniro arbetar med att ta fram nya projekt eller produkter så görs det alltid en kalkyl om 

vad de tror kommer generera för intäkter och när de blir lönsamma. Lundqvist betonar att de 

även uppmärksammar framtida kostnader som en produkt för med sig. De arbetar alltid fram 

underlag för investeringsbeslut och de flesta investeringar som görs på Eniro gäller intangi-

bles, vilka ska generera ett framtida värde för organisationen. Lundqvist menar att vissa pro-

jekt accepteras trots att de i sig inte bedöms vara lönsamma eller generera direkta intäkter, 

dock bedöms det att dessa projekt bidrar till att stärka varumärket.  

 

Lundqvist uppger att Eniro använder en kombination av finansiella och icke-finansiella mått 

gällande intangibles. Organisationens produkt- och tjänsteutveckling avbildas i huvudsak med 

hjälp av icke-finansiella mått, så som användaruppfattning och antal besök. Lönsamhetsbe-

dömningar görs i huvudsak med hjälp av finansiella mått utifrån finansiella kalkyler. Vad 

gäller personalen och säljavdelningen förklarar Lundqvist att de är en kombination av finansi-

ella- och icke-finansiella mått som används vid avbildning, så som hur personalen trivs samt 

hur de presterar i förhållande till säljmål. 

 

4.4.4 Budget och resursallokering 

Eniros syfte med budgetering är att kunna genomföra en så bra resursallokering som möjligt 

samt att kunna förutsäga framtiden. Styrelsen har finansiella mål som organisationen ska nå, 

till exempel en viss omsättning och lönsamhet. Detta utgör en strategi som sedan budgeten 

ska fånga upp genom att uttrycka de finansiella ramarna. Lundqvist betonar att Eniro vill ha 
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en stabilitet i sin verksamhet, där både styrelse och aktieägare ska bli nöjda. Via budgetarbetet 

genomförs prioriteringar gällande hur mycket pengar som ska avsättas till olika aktiviteter och 

projekt under verksamhetsåret. Eniro gör löpande prognoser som även uppdateras kvartalsvis. 

Det sker ständigt löpande resursallokering utefter Eniros prognoser och prioriteringar. 

 

Budgeteringen är enligt Lundqvist en pågående process, där en helårsbudget görs på hösten. 

Långsiktigt sätts även en mindre detaljerad budget för de kommande två åren. Löpande sker 

det en utvärdering av utfallet vilket i sin tur utför prognoser. Lundqvist betonar att Eniro har 

en budget som liknar tankesättet vid rullande tolv, där de olika aktiviteterna rullas fram kvar-

talsvis.  

 

Lundqvist förklarar att Eniro lägger ned mycket pengar på att utbilda sin personal, då denna 

anses vara en av de viktigaste resurserna i organisationen. Vidare förklarar han att hur mycket 

resurser som ska läggas på denna intangible, avgörs utifrån vad tidigare satsningar har genere-

rat. Att utbilda personalen menar Lundqvist bidrar till att personalomsättningen reduceras 

samtidigt som fler individer når sina prestationsmål. Det finns även kalkyler som förutspår 

vad en viss utbildning borde ge i försäljningsökning samt minskad personalomsättning, vilket 

Lundqvist menar är bra att ha som underlag inför kommande satsningar. Han betonar även att 

löpande resursallokering existerar, särskilt eftersom de befinner sig i en snabbföränderlig 

marknad. Existerar avdelningar eller aktiviteter som överpresterar kan det bli aktuellt att mer 

resurser istället läggs på andra avdelningar eller aktiviteter. Lundqvist påpekar dock att resur-

sallokeringen utgör en helhet, där ledningen inte särskiljer hur mycket resurser som lagts på 

intangibles jämfört med tillgångar av mer materiell karaktär.  

 

Ledningen är det slutgiltiga organ som avgör resursallokeringen och Lundqvist uppger att 

tidigare erfarenheter och subjektiva bedömningar påverkar ledningens beslut. Det sker ett 

ständigt budgetspel om vilka delar i organisationen som ska få resurserna. Han uppger dock 

att ledningen även efterfrågar specifika och tydliga mått, samt att investeringar som har detta 

oftare får resurser tilldelade sig. Vid resursallokeringen tittar ledningen ofta på när ett projekt 

når break-even. Lundqvist berättar att nya projekt som når break-even snabbt har lättare att få 

resurser om det inte är ett projekt med oerhört stor potential.  

 

Lönsamhetsbedömning av organisationens produktutveckling görs alltid, där uppskattningar 

görs gällande hur mycket försäljningen kommer att öka om en viss produktutveckling görs. 

Lundqvist menar även att de gör uppföljningar kring detta, där de undersöker om önskvärd 

effekt har uppnåtts. Han förklarar dock att det kan vara väldigt svårt att följa upp exakt vad i 

en produktutveckling som har lett till en ökad försäljning. Han menar även att kalkylerna kan 

bli lite det som eftersträvas. Lundqvist menar att Eniros kalkyler vid lönsamhetsbedömning är 

beroende av väldigt små variabler som kan göra att ett projekt blir lönsamt eller inte.  
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5. Analys 
I detta kapitel redogörs inledningsvis för den analysmetod vi har valt att utgå ifrån, därefter 

presenteras två skilda analyser. Först presenteras en inomfallsanalys där den teoretiska refe-

rensramen används som grund. Slutligen presenteras en mellanfallsanalys där fallföretagen 

jämförs och analyseras med varandra. 

 

5.1 Analysmetod 
Denna analys följer vår egenkonstruerade analysmodell som finns illustrerad i figur 1 samt 

beskriven i kapitel två. Rubrikerna i analysen följer de huvudrubriker som finns beskrivna i 

analysmodellen med anledning av att Jacobsen (2002) menar att kategoriseringen innebär att 

forskaren samlar in data till teman och kategorier, vilket är nödvändigt för att kunna uttala sig 

om att viss data liknar andra eller skiljer sig från varandra. Kategoriseringen i denna uppsats 

utgår alltså från vår analysmodell vilken är utformad utifrån den teoretiska referensramen. 

Uppsatsen utgår från följande huvudteman/kategorier: strategi, ekonomistyrning, intangibles, 

mått och mätning, budget och resursallokering. 

 

Utöver ovan nämnda huvudteman har även utvalda underrubriker i den teoretiska referensra-

men kopplats till analysmodellen. Dessa har bidragit till att göra analysen möjlig då dessa 

delar har analyserats mellan teori och empiri, samt till att underlätta läsningen för läsaren. 

Dessa underrubriker är följande: innebörden av ekonomistyrning och viktiga aspekter. Under 

kategorin intangibles återfinns förklaring av begreppet, viktiga intangibles och dess betydelse, 

kostnad eller investering. Under mått och mätning som även kopplas till styrningen har vi 

underrubrikerna modeller vid styrning av intangibles, mått vid avbildning, mått vid lönsam-

hetsbedömning och relationen mellan finansiella och icke-finansiella mått. Även budget och 

resursallokering kopplas till analysmodellens styrning där underrubrikerna är syfte med bud-

get, typ av budget, vad som avgör resursallokeringen, mått vid resursallokeringen och be-

dömning av lönsamhet. 

 

Att analysen inleds med en inomfallsanalys där respektive företag analyseras var för sig och 

där den teoretiska referensramen används som grund, baseras på att Jacobsen (2002) anser att 

varje enhet självständigt ska analyseras i en analys av enskilda fall. Vi har valt att inleda med 

en inomfallsanalys för att kunna urskilja och analysera de viktigaste delarna inom varje före-

tag. Vi kan genom detta, på ett enkelt sätt framhäva hur respektive företag förhåller sig till 

intangibles, vilket ger läsaren en inblick i de specifika företagen. I mellanfallsanalysen jäm-

förs sedan företagen med varandra, vilket underlättar för läsaren att identifiera likheter och 

skillnader. Jacobsen (2002) menar att en sådan analys över flera fall fokuserar på att kartlägga 

vad olika intervjupersoner anser om ett fenomen eller situation. Vid denna analys fokuserar vi 

på att jämföra fallföretagen med varandra utifrån de kategorier vi valt, detta för att kunna ut-

läsa eventuella likheter och/eller skillnader. 
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Figur 1. Analysmodell 

 

 

5.2 Inomfallsanalys Icomera AB 

5.2.1 Ekonomistyrning 

5.2.1.1 Innebörden av ekonomistyrning 

Både Merchant och Van der Stede (2012) och Holm menar att ekonomistyrningen utgör en 

viktig del i en organisation. Holm berättar att ekonomistyrningen ofta bestäms på ledningens 

nivå och sedan implementeras i hela organisationen. Detta stämmer bra överens med den be-

skrivning Nilsson et al. (2010) ger om att den klassiska ekonomistyrningen ofta är hierarkisk. 

Både Nilsson et al. (2010) och Holm uppger att strategin formas först, för att styrningen av 

organisationen sedan ska kunna genomföras av ledningen. 

 

Ax et al. (2009), Whittington (2002) och Holm poängterar att ekonomistyrningen används för 

att styra organisationen, att ekonomistyrningen bidrar till att forma strategier och kontrollera 

att målen uppfylls. Emmanuel et al. (1990) uppger att ekonomistyrningen är nödvändig för att 

kunna genomföra mätningar av vad organisationen presterar, Holm uppger att ekonomistyr-

ningen är en viktig del i Icomeras produktutveckling för att kunna styra projekten mot framti-

den. 

 

5.2.1.2 Viktiga aspekter med ekonomistyrning 

Holm menar att löpande forecasting, daglig styrning och kassaflöde utgör viktiga delar i eko-

nomistyrningen, vilka kan liknas med begreppen siffror och nyckeltal som Nilsson et al. 

(2010) menar utgör viktiga delar i ekonomistyrningen. Vidare uppger Nilsson et al. (2010) att 

ett syfte med ekonomistyrningen är att kunna hushålla med resurser för att organisationen ska 

kunna nå sina mål. Holm hävdar på liknande sätt att ekonomistyrningen ska underlätta för 

organisationen att hushålla med resurserna, detta då budgeten utgör en viktig del i ekonomi-

styrningen.  

 

5.2.2 Intangibles 

5.2.2.1 Förklaring av begreppet intangibles 

Holm uppger att en viss oklarhet existerar gällande begreppet intangibles, vilket kan förklaras 

utifrån att det enligt Johanson et al. (2001) inte existerar en allmänt accepterad definition av 
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begreppet. Författarna påpekar denna oklarhet då de uppger att ett flertal definitioner på in-

tangibles har framförts men att en samhörighet bland dessa inte verkar existera. Holm förkla-

rar att intangibles kan innebära fler aspekter än bara patent och varumärke och omfattar 

många mjuka värden 

 

5.2.2.2 Viktiga intangibles och dess betydelse 

Holm uppger att det vid företagsförvärv är svårt att värdera vad tillgångar som inte finns med 

i balansräkningen kan generera. Detta är i enlighet med Nilsson et al. (2010) som menar att en 

undersökning av vilka tillgångar som får uppmärksamhet mer än de som finns i balansräk-

ningen är ett sätt att identifiera en organisations intangibles. Den svårighet Holm uttrycker 

gällande värderingen av intangibles styrks även av Nilsson et al. (2010), då det många gånger 

är enkelt att redovisa vad investeringar i intangibles kostar men desto svårare att värdera vad 

de kan generera.  

 

Holm arbetar idag mycket med personalen och deras trivsel, vilket kan kopplas till Adams 

(2008) första kategori av intangibles, humankapital. På Icomera arbetar de mycket med att 

utveckla deras produkter, detta arbete är inte knutet till någon person utan till organisationen 

enligt Holm. Kunskap som stannar inom organisationen utgör strukturkapital som är den 

andra kategorin och ses enligt Adams (2008) som intangibles. Holm uppger att Icomera ofta 

bedömer marknadspotentialen för att se lönsamheten i nya projekt och betonar vikten av att 

ha ett starkt varumärke. Det Holm beskriver stämmer bra överens med vad Adams (2008) ser 

som relationskapital och är den tredje och sista kategorin av intangibles.  

 

Holm uppger att han ser en ökande trend i att företag arbetar alltmer med intangibles. Kaplan 

och Norton (2004) bekräftar Holms resonemang då de menar att intangibles är mer uppmärk-

sammade nu än tidigare. Enligt Holm kan intangibles anses utgöra en viktig del i en organisat-

ions företagskoncept, där organisationer i allmänhet börjar ta mer hänsyn till intangibles för 

att på så sätt kunna bygga upp ett starkare varumärke. Även Kaplan och Norton (2004) påpe-

kar att organisationer tar mer hänsyn till intangibles, där kundrelationer är ett exempel på 

detta. Kundrelationer anses alltid ha varit viktiga men alltfler organisationer ser nu dessa som 

en nyckel till framgång. Även Nilsson et al. (2010) betonar en ökad betydelse gällande intan-

gibles, då det idag är viktigare med investeringar gällande kontakter, arbetsnät, varumärke och 

personal än investeringar i fysiska anläggningar. 

 

5.2.2.3 Kostnad eller investering 

Holm förklarar att Icomera har flera viktiga intangibles, vilka nämns ovan, och enligt Icomera 

(2013) går det att utläsa att organisationen inte har några immateriella tillgångar i sin balans-

räkning. Nilsson et al. (2010) förklarar att intangibles ofta anses vara en omkostnad i redovis-

ningen trots att dessa utgör investeringar sett till dess nytta. Skoog (2003) menar att kraven 

för tillgångar gällande intangibles är väsentliga endast utifrån ett redovisningsperspektiv men 

att det inte alls behöver ha någon betydelse utifrån ett styrningsperspektiv. Icomera betraktar 

sina intangibles som väldigt viktiga aspekter trots att dessa inte utgör investeringar utan kost-

nader, vilket kan förklaras utifrån Meritum (2002) som betonar att intangibles kan men behö-

ver inte återfinnas i en organisations balansräkning. 

 

5.2.3 Mått och mätning 

5.2.3.1 Modeller vid mätning av intangibles 

Holm uttrycker att det inte är möjligt att mäta intangibles på ett pålitligt sätt, vilket har bidra-

git till att de på Icomera inte använder några specifika modeller för att mäta deras intangibles. 
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Sveiby (1997), Ittner (2008) och Rodov och Leliaert (2002) vänder på detta resonemang, då 

de menar att särskilda modeller och mätrutiner kan underlätta mätningen samt förbättra för-

ståelsen för intangibles. Gemensamt för dessa modeller är att även om de fortfarande förlitar 

sig på mätningar, så ses finansiell information endast som en del av den information som 

krävs (Eklöv et al., 1999). Både Eklöv et al. (1999) och Skoog (2003) påpekar att det har exi-

sterat en avsaknad av vetenskapliga undersökningar kring implementationen av hur icke-

finansiella modeller fungerar i relation till intangibles. Detta kan vara en förklaring till varför 

Holm uttrycker att de inte använder några specifika modeller för att mäta deras intangibles. 

 

5.2.3.2 Mått vid avbildning 

Holm uttrycker att intangibles är allt som inte är direkt mätbart, vilket han förklarar utifrån att 

det inte går att mäta intangibles på ett pålitligt sätt. Utifrån Holms resonemang torde svårig-

heter existera i att identifiera mått som avbildar intangibles, särskilt då Ramberg (1997) menar 

att mått och mätning är nära besläktade med varandra. Då Ramberg (1997) anser att mått är 

den enhet som används vid mätning uppstår frågan hur mått ska kunna identifieras när mät-

ningen är svår eller nästintill omöjlig. 

 

Merchant och Van der Stede (2012) påpekar att mått kan vara missvisande och meningslösa i 

vissa lägen eftersom det inte alltid går att utläsa resultatet. Detta påpekar också Holm då han 

menar att undersökningar så som trivsel inte bara går att mäta med en undersökning. Holm 

menar att vissa saker måste sättas in i trender och undersökas flera gånger för att få en upp-

fattning om hur det går för organisationen. Då trender som mått i huvudsak belyser en efter-

konstruktion och inte aktuella ansträngningar kan det tolkas att detta mått inte uppfyller det 

krav Emmanuel et al. (1990) benämner neutralitet. Författarna menar att organisationer an-

vänder måtten för att upptäcka avvikelser i förhållande till tidigare mätningar och strategier.  

 

Holm förklarar att personalen och företagskultur är två viktiga intangibles där trender används 

som mått för att avbilda dessa. Att välja mått och mäta en organisations strategiska aspekter är 

oerhört viktigt (Nilsson et al., 2010). Holm menar att det med hjälp av trendmått blir lättare att 

värdesätta ett utfall för att sedan kunna genomföra förändringar. Detta betonas även av Nils-

son et al. (2010) som menar att syftet med mått är att påverka beteenden inom en organisat-

ion.  

 

5.2.3.3 Mått vid lönsamhetsbedömning 

På Icomera använder de icke-finansiella mått som time to market och marknadspotential för 

att bedöma potentialen i nya projekt samt vid bedömning av lönsamheten, framför allt gäl-

lande produktutvecklingen. Holm uppger att de mäter hur personalen mår samt rådande före-

tagskultur vilket kan bidra till att en kommunikation uppstår. Enligt Merchant och Van der 

Stede (2012) bildas denna kommunikation, genom att mått som används inom en organisation 

omvandlas till gemensamma operationella mål. Holm förklarar att dessa mått kan användas 

för att lönsamhetsbedöma framtida satsningar i denna intangible.  

 

5.2.3.4 Relationen mellan finansiella och icke-finansiella mått 

Nilsson et al. (2010) menar att många organisationer använder kvantitativa mått för att under-

lätta kommunikationen inom organisationen. Ett delvis bekräftande av detta ges av Holm då 

han förklarar att måttet return on investment (ROI) kan anpassas till olika projekt. Holm upp-

ger dock i motsats till detta att de på HMS i stor utsträckning även använder kvalitativa och 

icke-finansiella mått. 
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5.2.4 Budget och resursallokering 

5.2.4.1 Syfte med budget 

Emmanuel et al. (1990) menar att budgetens innehåll och användning bör synliggöra strate-

giska prioriteringar samt betona en organisations kritiska framgångsfaktorer. Holm uppger i 

enlighet med detta att syftet med budgeten är att den ska fungera som en styrning, där det ska 

framgå vad ledningen står för och vad organisationen vill uppnå. I enlighet med detta uppger 

även Holm att budgetering och resursallokering följer organisationens strategier och vilken 

marknadsposition de vill ha. Många av de fördelar som användandet av budget medför kan 

enligt Merchant och Van der Stede (2012) härledas från utvecklandet av planer för organisat-

ionen. 

 

Emmanuel et al. (1990) påpekar att det existerar flera olika sätt att utforma budgeten, vilket 

även betonas av Holm då han beskriver att en del organisationer arbetar mer utefter känsla 

och andra arbetar hårt för att hålla sig inom budgetens ramar. Holm menar dock att oavsett 

strategi så är det bra med en budget då den kan skapa en riktning för organisationen. 

 

5.2.4.2 Typ av budget 

Ekholm och Wallin (2000) menar att den traditionella årliga budgeten har blivit anklagad för 

att inte kunna möta de krav som den existerande kunskapsekonomin ställer. Att en traditionell 

årlig budget inte längre är tillräcklig verkar även Holm betona, då han uppger att löpande 

forecasting ska användas för att göra eventuella förändringar under året. 

 

5.2.4.3 Vad avgör resursallokeringen  

Holm uttrycker att organisationer spenderar olika mycket pengar på intangibles beroende på 

hur de vill bli uppfattade. Att vissa organisationer lägger mycket resurser på duktiga forskare 

för att ligga i framkant inom ämnet, menar Holm kan bidra till att attrahera investerare och 

kunder. Shields och Shields (1998) betonar att delning och kommunikation av information, 

vilket kan liknas med den uppfattning Holm uttrycker kan bidra till en bättre resursallokering. 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att resursallokeringen involverar identifikation av 

projekt som ska implementeras eller investeringar som ska göras. De projekt som antas under 

de kommande åren ska bidra till att organisationen når sina mål. Ett av dessa mål kan enligt 

Holm vara att påverka varumärket, där organisationer redan i resursallokeringen kan be-

stämma hur detta ska göras. 

 

Vid resursallokeringen görs det enligt Merchant och Van der Stede (2012) oftast investerings-

analyser, prognoser och finansieringsbudgetar. Holm betonar att prognoser görs vid resursal-

lokeringen till intangibles och att dessa prognoser tar hänsyn till marknadspotentialen. Mark-

nadspotentialen går att bedöma initialt i samband med att ett projekt ska starta samt löpande 

då projektet är igång. 

 

Holm uppger att intangibles inte alltid behöver hela den budgeterade summan i uppstarten 

utan att mycket utav kostnaderna kan ske löpande över tiden. Detta poängteras även av Mer-

chant och Van der Stede (2012) då de påpekar att en analys måste göras av organisationens 

pågående processer. Det behöver inte vara nya projekt som ska implementeras utan det kan 

lika väl vara att de pågående projekten behöver modifieras och behöver extra resurser. Holm 

förklarar vidare att ett projekt brukar ha en budget som tillåter att en given summa eller pro-

centsats spenderas årligen som Holm beskriver som burn rate. När budgeten är klar synlig-

görs ungefär hur mycket resurser som krävs under en given tid. 
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Arbetet med att fördela resurserna grundar sig inte alltid i finansiella analyser, då förberedel-

ser, argumentationen, kontakter och inflytande också är viktiga aspekter för att få gehör inför 

resursallokeringen (Merchant & Van der Stede, 2012). Detta är i enlighet med Holm som be-

tonar att även erfarenheter och tidigare händelser kan ha en betydelse vid resursallokeringen. I 

den interna resursallokeringen är det tydliga argument, politik och utlovad framgång. Holm 

uppger att ledningen kan genom sina subjektiva känslor ta beslut som inte alltid är de mest 

rationella där han menar att förtroende är en viktig del i resursallokeringen.  

 

5.2.4.4 Mått vid resursallokering 

Merchant och Van der Stede (2012) hävdar att de grundläggande beslutsunderlagen för resur-

sallokering är de finansiella analyserna men att beslutsfattarna även tar hänsyn till fler 

aspekter än så. De immateriella aspekterna är också viktiga, där hänsyn till organisationens 

kompetens och timing bör tas. Marknadspotentialen vilket Holm betonar, kan utgöra både en 

immateriell aspekt samt en finansiell aspekt. Andra mått som Holm uppger används vid resur-

sallokeringen till intangibles är ROI, time to market och marknadspotential. Time to market 

kan liknas med det mått Merchant och Van der Stede (2012) benämner timing och kan sägas 

vara en immateriell aspekt. 

 

5.2.4.5 Bedömning av lönsamhet 

Emmanuel et al. (1990) förklarar att kapitalbudgeteringen innebär beräkning av kassaflöden. 

Detta uppger Holm vara något problematiskt vid resursallokeringen till intangibles, då det i 

huvudsak handlar om att försöka välja det projekt som troligen kommer att vara bäst för orga-

nisationen. Holm påpekar detta då resursallokeringen till intangibles snarare görs utifrån en 

bedömning av hur mycket en produkt till exempel kan vara till nytta för kunden. Holm menar 

att detta kan användas för att beräkna på ett ungefär hur mycket resurser som krävs och vilken 

burn rate det blir för att ta sig från punkt A till B på en given tid. 

 

5.3 Inomfallsanalys Arise Windpower 

5.3.1 Ekonomistyrning 

5.3.1.1 Innebörden av ekonomistyrning 

Ericson förklarar att ekonomistyrningen är nära kopplad till företagets strategi, både Whitting-

ton (2002) och Nilsson et al. (2010) menar att ekonomistyrningen bör vara starkt kopplad till 

organisationens strategi för att skapa tydliga mål. Enligt Merchant och Van der Stede (2012) 

använder organisationer strategier för att avgöra hur deras resurser ska användas för att nå 

uppsatta mål och detta är vad Arise Windpowers ledning gör. Deras ledning har tydliga och 

bestämda mål som ekonomistyrningens olika delar får rätta sig efter och skapar på så vis, vad 

Nilsson et al. (2010) menar en egen styrmix utformad efter Arise Windpowers strategi.  

 

5.3.1.2 Viktiga aspekter med ekonomistyrning 

Emmanuel et al. (1990) och Nilsson et al. (2010) menar att bra ekonomistyrning handlar om 

att ha kontroll, de menar att det är viktigt att styrningen verkligen utgör det som organisation-

en avser att mäta. Ericson menar att Arise Windpower under många år har skapat erfarenheter 

och kunskap om deras ekonomistyrning. Styrningen utgör en vital del i organisationen då 

varje enskilt projekt har en egen kalkyl. En av de viktigaste aspekterna i Arise Windpowers 

ekonomistyrning är dess olika projekt. Organisationen har en klar och tydlig bild gällande 

lönsamhetsbedömningen inför varje enskilt projekt, vilket kan liknas med det Ax et al. (2009) 

menar med att ekonomistyrningens utformning och anpassning behövs anpassas till strategin 

för att bli bra. Arise Windpower arbetar med finansiella mått som lönsamhetstal och break-

evenanalyser vid projektkalkylering.  
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5.3.2 Intangibles 

5.3.2.1 Förklaring av begreppet 

Ericson förklarar begreppet som en sammanslagning av det immateriella och lite till. Att Eric-

son ger en något oklar förklaring till begreppet kan förklaras att det enligt Johanson et al. 

(2001) existerar en avsaknad av en allmänt accepterad definition. Ericson betonar inte att in-

tangibles måste utgöra en post i balansräkningen, vilket kan förklaras att det endast utifrån 

redovisningsperspektiv är relevant med kraven för tillgångar, medan detta inte behöver ha 

någon betydelse alls utifrån ett styrningsperspektiv (Meritum, 2002). 

 

5.3.2.2 Viktiga intangibles och dess betydelse 

Enligt Ericson är deras viktigaste intangible det informationssystem de har byggt upp till-

sammans med leverantörer för att effektivisera verken. Detta system kan kategoriseras in i 

Adams (2008) kategorier strukturkapital och relationskapital. Att det kan kategoriseras in i 

strukturkapital är för att kunskapen är företagsspecifik och inte personspecifik vilket är viktigt 

om individer lämnar organisationen då kunskapen stannar. I kategorin relationskapital beskri-

ver Adam (2008) intangibles som ett strukturellt relationskapital vilket kan liknas med den 

relation Arise Windpower har till sina leverantörer. Kaplan och Norton (2004) förklarar att 

relationer kan fungera som en nyckel till framgång, vilket även Ericson betonar då deras före-

tagsunika system har gett dem en konkurrensfördel på marknaden. 

 

Ericson uppger att de har många olika slags intangibles och att vissa är viktigare än andra. 

Han lyfter framförallt fram deras informationssystem med leverantörer och deras egenutveck-

lade fundamentdesign. Enligt Kaplan och Norton (2004) så spelar det ingen roll hur intangi-

bles värderas i pengar om de inte är nära relaterade till organisationens strategi. Arise Wind-

power lägger ständigt ned resurser för att hjälpa leverantörerna att utveckla vindkraftverken. 

Detta är inget de får någon ersättning för men ändå avsätter resurser till. Både Ericson och 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att många organisationer vill se kortsiktiga bra 

resultat istället för att arbeta med långsiktigt värdeskapande. Genom att Arise Windpower 

lägger ned resurser för leverantörernas produktutveckling ger det dem mindre servicekostna-

der, hållbarare och effektivare verk som på lång sikt kommer generera mer pengar än det som 

läggs på produktutvecklingen. 

 

5.3.2.3 Kostnad eller investering  

Enligt Arise Windpowers balansräkning (2013) går det att utläsa att organisationen inte har 

några immateriella tillgångar i sin balansräkning. De intangibles Ericson uttrycker vara vik-

tiga betraktas därför som kostnader något som Nilsson et al. (2010) menar är vanligt, då det 

många gånger är enkelt att redovisa vad intangibles kostar men svårare att precisera vad dessa 

genererar. Enligt Arise Windpowers balansräkning (2013) går det att utläsa att organisationen 

hade 97 miljoner i kostnader för vindkraftsutveckling år 2012, vilket tyder på att organisat-

ionens system för att effektivisera sina verk anses vara en intangibles som tas upp som kost-

nader. Meritum (2002) betonar att intangibles är icke-fysiska källor som bidrar till framtida 

ekonomiska fördelar, vilket är i enlighet med Ericson som menar att Arise Windpowers sy-

stem innebär konkurrensfördelar. 

 

5.3.3 Mått och mätning 

5.3.3.1 Modeller vid mätning av intangibles 

Tuomela (2005) menar att en bristande tillit till icke-finansiella mått kan uppstå i organisat-

ioner och Nilsson et al. (2010) menar att det många gånger är alldeles för resurskrävande att 
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mäta intangibles, vilket kan innebära att organisationer avstår från detta. Det kan förklara var-

för Arise Windpower inte vanligtvis mäter deras intangibles, till exempel mäts inte deras in-

formationssystem, detta trots att det är deras viktigaste intangible. Att Arise Windpower inte 

använder några modeller för deras informationssystem talar emot Nilsson et al., (2010) som 

menar att en organisation bör välja strategier som synliggör strategiskt viktiga aspekter.  

 

5.3.3.2 Mått vid avbildning 

När Arise Windpower väl mäter intangibles så förklarar Ericson att måtten är av mer ungefär-

lig karaktär, vilka baseras på uppskattningar. Detta är likt det som Adams (2008) skriver om 

svårigheterna med att mäta intangibles, det handlar om bedömningar och noggrant studerande. 

Ericson medger att organisationen skulle kunna dra nytta av mer tillförlitliga mått men att det 

ibland är svårt att veta vad som ska mätas när det kommer till intangibles. Ramberg (1997) 

menar att ledningen formulerar mått utifrån den strategi som valts, alltså att ledningen övers-

ätter organisationens strategi till mått. I enlighet med Ramberg (1997) menar Ericson att vissa 

organisationer enbart mäter det som enligt strategin är viktigt, att mätningarna formas till det 

positiva.  

 

Vaivio (1999) påpekar fördelarna med att använda icke-finansiella mått, då dessa kan använ-

das som ett kraftfullt verktyg för att fokusera ekonomistyrningen i en organisations strategiska 

osäkerheter. Ericson däremot uppger att bara vetskapen om att förbättringar och ett positivt 

bidragande sker inom deras informationssystem och andra intangibles gör att det skapas ett 

incitament till att arbeta med utvecklingen utan några direkta mått. 

 

Ericson uppger att det skulle bli lättare att utvärdera effektivitetsförbättringen i framtiden med 

insamlad information om nedlagda resurser då de skulle kunna jämföras med organisationens 

intäkter. Detta kan liknas med vad Ittner och Larcker (1998) skriver om att alla intangibles 

inte behöver mätas utan handlingarna kan utvärderas i trender genom intäkter. Ericson menar 

att handlingar som skapar en positiv inverkan på intäkterna kan fungera som ett mått. Detta 

kan liknas med Ittner och Larcker (1998) som beskriver att processer inte behöver måttsättas 

utan det går att skapa en bild kring positiva och negativa trender av handlingar.  

 

5.3.3.3 Mått vid lönsamhetsbedömning 

Arise Windpower använder i dagsläget inga särskilt framtagna modeller för att mäta organi-

sationens intangibles. Ericson uppger att de håller sig till traditionella ekonomiska mått så 

som ROI eller tidpunkt för break-even. Enligt Kraus och Lind (2010) så arbetar organisationer 

efter gamla mönster med finansiella mått eftersom att de är välbeprövade och lätta att förstå. 

Det kan dock existera svårigheter i att framhäva alla viktiga delar inom intangibles vid dessa 

mått, vilket innebär att även andra typer av mått är nödvändiga (Kraus & Lind, 2010).  

 

5.3.3.4 Relationen mellan finansiella och icke-finansiella mått 

Arise Windpower använder inte icke-finansiella mått i stor utsträckning, utan tillförlitar sig i 

huvudsak på finansiella mått. Kraus och Lind (2010) ifrågasätter att organisationer i huvudsak 

använder sig av finansiella mått, då dessa endast beskriver den monetära delen av en resurs-

omvandling. Även Ax et al. (2009) betonar ifrågasätter detta då finansiella mått starkt fokuse-

rar på redan inträffade händelser och inte på vad som skapar framtida värde.   

 

Ericson förklarar att de tidigare alltid har använt traditionella finansiella mått, vilket han me-

nar kan fungera som en förklaring till deras rådande arbetssätt. Denna förklaring påpekas även 

av Tuomela (2005), Malina och Selto (2004), som menar att användandet av icke-finansiella 

mått kan innebära svårigheter för organisationer med en lång historik av finansiella mått. 
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Kraus och Lind (2010) förklarar att finansiella mått är välbeprövade, lätta att förstå och har en 

förmåga att ge tydlig information, vilket de menar kan vara förklaring till att organisationer 

fokuserar på dessa.  

 

5.3.4 Budget och resursallokering 

5.3.4.1 Syfte med budget 

Arise Windpower använder delbudgetar där syftet med dessa är olika. Ett av dessa är enligt 

Ericson att med hjälp av budgeten kunna göra åtgärder för framtiden. Merchant och Van der 

Stede (2012) beskriver ett liknande syfte, då en budget kan hjälpa de anställda att arbeta mot 

ett gemensamt mål och få dem att tänka kring framtiden. Ericson förklarar vidare att ett annat 

syfte är att budgetera produktion av vind samt intäkter, vilket även kan fungera för att utläsa 

hur organisationen presterar resultatmässigt. Uppföljning är ett syfte som även betonas av Ax 

et al. (2009), vilka menar att budget kan ställas mot utfall för att till exempel kunna erhålla 

varningssignaler.  

 

5.3.4.2 Typ av budget 

Arise Windpowers olika delbudgetar består av en budget för byggnationen där kostnader är 

det viktigaste. Ericson förklarar även att de använder produktions- och intäktsbudgetar för att 

avgöra och visa hur framtida intäkter troligtvis kommer att bli, vilket sätter ramar för vad or-

ganisationen har att röra sig med. Att använda delbudgetar kan liknas med att bättre struktu-

rera den strategiska planeringen i relation till budgeten, vilket Libby och Lindsay (2010) på-

pekar vara en modifikation till den årliga traditionella budgeten. 

 

5.3.4.3 Vad avgör resursallokeringen 

Arise Windpower har aldrig analyserat och medvetet avsatt en viss mängd resurser till deras 

intangibles, denna resursallokering har skett automatiskt då informationssystemet kräver en 

viss resursmängd. Merchant och Van der Stede (2012) menar däremot att det är viktigt att 

göra analyser om hur mycket resurser ett projekt kräver för att kunna budgetera och sätta mål. 

Eftersom Arise Windpowers resursallokering till informationssystemet har skett automatiskt 

är det svårt att veta vilka kostnader det har inneburit för organisationen. Ericson medger att 

det hade varit lättare att mäta effektivitetsförbättringar om kostnadsanalyser hade gjorts från 

början. Att Arise Windpower inte har analyserat och medvetet avsatt en viss mängd resurser 

till deras intangibles, talar emot Emmanuel et al. (1990) som betonar att kapitalinvesteringar 

är ett av de viktigaste besluten som fattas i en organisation. För att mer effektivt kunna allo-

kera resurser bör därför ledningen kräva och hämta information som anses vara relevant för 

investeringsbeslutet (Emmanuel et al., 1990). 

 

Det är alltid ledningen som tar investeringsbesluten och Ericson menar att dessa beslut bygger 

mycket på tidigare erfarenheter från liknande projekt. Merchant och Van der Stede (2012) 

menar också att beslut inte alltid grundar sig på finansiella analyser utan att det är viktigt att ta 

hänsyn till andra aspekter så som timing, varumärke, goodwill eller kompetens.  

 

5.3.4.4 Mått vid resursallokering 

Bodie och Merton (2000) menar att syftet med investeringar är att skapa förbättringar i orga-

nisationens strategi och värde. De menar att även om avkastningen på investeringar i intangi-

bles är osäkra så är investeringar viktiga för att utvecklingen ska gå framåt. Arise Windpo-

wers investeringar i intangibles styrs inte av några direkta mått utan resurser avsätts efterhand. 

Trots att de inte gör någon lönsamhetsbedömning så avsätter de pengar till utveckling i vet-

skap om att skapa framtida förbättringar.  
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5.3.4.5 Bedömning av lönsamhet 

Gällande lönsamhetsbedömningar uppger Ericson att de på Arise Windpower har en tydlig 

bild gällande detta, inför varje enskilt projekt. Arise Windpower arbetar med finansiella mått 

som lönsamhetstal och break-evenanalyser vid lönsamhetsbedömningen av projekt. Ericson 

uppger samtidigt att de i huvudsak använder finansiella mått, något som Kraus och Lind 

(2010) ifrågasätter då dessa endast beskriver den monetära delen. Vidare betonar Kraus och 

Lind (2010) att det existerar svårigheter att framhäva alla viktiga delar gällande intangibles 

vid användandet av endast finansiella mått, vilket kan ifrågasätta hur tydlig Arise Windpo-

wers lönsamhetsbedömning egentligen är. 

 

5.4 Inomfallsanalys HMS Networks AB 

5.4.1 Ekonomistyrning  

5.4.1.1 Innebörden av ekonomistyrning 

Högberg beskriver HMS ekonomistyrning i linje med hur Nilsson et al. (2010) beskriver det, 

att det många gånger är ett hierarkiskt informationsflöde där ekonomistyrningen utgör siffror 

och nyckeltal för att kunna samla information om organisationen. Nilsson et al. (2010) menar 

att syftet med ekonomistyrningens data och siffror är att kontrollera så att organisationen når 

sina mål.  

 

5.4.1.2 Viktiga aspekter med ekonomistyrning 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att organisationer använder strategier för att av-

göra hur deras resurser ska användas för att nå uppsatta mål. Högberg uppger att de använder 

orderingången för att avgöra framtida kassaflöden och rörelsemarginaler för att på så sätt 

kunna göra framtida strategier. Ax et al. (2009) beskriver ekonomistyrningens utformning och 

användning anpassas till den strategi organisationen väljer. Då HMS inriktning är att växa 

snabbt och Högberg menar då att deras ekonomistyrning är väldigt inriktad på kassaflöden för 

att avgöra organisationens handlingsutrymme.  

 

5.4.2 Intangibles 

5.4.2.1 Förklaring av begreppet 

Högberg ger ingen direkt förklaring av begreppet intangibles utan uppger att begreppet anses 

vara diffust och brett. Det kan förklaras av Johanson et al. (2001) som menar att det saknas en 

allmän accepterad definition av intangibles.  

 

5.4.2.2 Viktiga intangibles och dess betydelse 

Kaplan och Norton (2004) poängterar hur viktigt det är att organisationens strategiska plane-

ring är anpassade till deras intangibles. De menar att kostnaden inte alltid behöver vara rele-

vant i förhållande till värdeskapandet. HMS största intangibles är deras goodwill-post och det 

aktiverade utvecklingsarbetet. Lhaopadchan (2010) beskriver att goodwill inte kan skrivas 

upp som materiella tillgångar och att en nedskrivning blir permanent, vilket kan vara en för-

klaring till varför HMS ledning inte fäster så stor vikt vid deras goodwill. 

 

Högberg förklarar att HMS aktiverar utvecklingsarbetet de själva gör för att utveckla sina 

produkter. Utvecklingsarbetet innefattar även externa kostnader för konsulter eller patent. 

Nilsson et al. (2010) menar att det idag är vanligt att organisationer ser utvecklandet av intan-

gibles som kostnader trots att de utgör en nytta för organisationen. En viktig intangible som 

inte HMS aktiverar är marknadsföringen vilket enligt Nilsson et al. (2010) är en av de vanlig-
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aste intangibles som organisationer kostnadsför. En annan intangible som inte aktiveras på 

HMS är kunskapen inom organisationen.  

 

Högberg förklarar värdet av kunskapen i linje med hur Kaplan och Norton (2004) beskriver 

värdeskapandet av intangibles, de menar att värdet i intangibles stärks när de är starkt sam-

manknutet till organisationens strategi och dess strategiska prioriteringar. HMS har mycket 

företagsspecifik information som inte försvinner när någon individ lämnar organisationen. 

Däremot berättar Högberg att kunskapen är meningslös om inte de anställda har kunskap om 

informationen eftersom den används av individerna. Adams (2008) skriver att det är männi-

skor som är källan till kunskap, men att det i HMS fall även är människor som är källan till att 

strukturkapitalet tas till vara på. Kaplan och Norton (2004) samt Högberg menar att det inte 

spelar någon roll hur mycket pengar som spenderas på intangibles, i detta fall kunskap, om det 

inte används eller kan utnyttjas på ett korrekt sätt. 

 

HMS har individuella utbildningsplaner för de anställda och utbildningarna är anpassade till 

individernas arbetsuppgifter för att de ska kunna utvecklas inom arbetet. Nilsson et al. (2010) 

nämner att det idag blir allt viktigare med investeringar i personalen för att utveckla kompe-

tensen och öka trivseln.  

 

5.4.2.3 Kostnad eller investering 

Nilsson et al. (2010) menar att det idag är viktigare med investeringar i icke fysiska delar än 

med fysiska anläggningar. I enlighet med detta går det att utläsa i balansräkningen (HMS, 

2013) att HMS vid slutet av år 2012 hade immateriella tillgångar till ett värde av nästan 285 

miljoner kronor, vilket motsvarar mer än 68 procent av organisationens totala tillgångar. Hu-

vuddelen av de immateriella tillgångarna utgörs dock av goodwill, en post som Högberg me-

nar inte innebär en operativ fråga för ledningen. Utöver dessa uppmärksammas dock nästan 

49 miljoner kronor, bestående av balanserade utvecklingsarbeten. I resultaträkningen (HMS, 

2013) går det att utläsa att HMS har kostnadsfört 34,6 miljoner kronor avseende forskning och 

utveckling, vilket tyder på att organisationen både ser sina intangibles som investeringar samt 

kostnader.  

 

5.4.3 Mått och mätning 

5.4.3.1 Modeller vid mätning av intangibles 

Högberg förklarar att goodwill är en intangibles som sällan utsätts för någon mätning, och att 

det för ledningen inte är en operativ fråga. Dock uppger Högberg att de använder värderings-

modeller för goodwill-posten vid avbildning. Nilsson et al. (2010) menar att en organisation 

väljer mått och mätning som ska synliggöra strategiskt viktiga aspekter. Att HMS inte aktivt 

använder någon mätning av dess goodwill kan därför förklaras utifrån att goodwill inte utgör 

en strategiskt viktig aspekt för organisationen.  

 

5.4.3.2 Mått vid avbildning 

Högberg förklarar att HMS använder aktiviteter i större utsträckning än specifika mått för att 

avbilda dess marknadsföring. 

 

“Utifrån den strategi ledningen fastslagit innebär detta ett antal aktiviteter för 

marknadsföringen som sedan godkänns i en budget” 

 (G. Högberg, personlig kommunikation, 27 mars, 2013). 
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De aktiviteter som sedan godkänns i en totalbudget används alltså som mått för att avbilda 

marknadsföringen. Detta är i enlighet med Ramberg (1997) som menar att aktiviteterna i en 

organisation kan användas som mått för att avbilda och beskriva dessa. Ramberg (1997) me-

nar att specifika aktivitetsmått utformas utefter den aktuella organisationens kontext, vilka i 

HMS fall förklarar de marknadsföringsaktiviteter de använder inom organisationen. 

 

5.4.3.3 Mått vid lönsamhetsbedömning  

Högberg uppger att det är svårt att spåra intäkter till en specifik aktivitet i marknadsföringen 

eller i deras produktutveckling, vilket kan liknas med de aktiviteter Emmanuel et al. (1990) 

benämner icke-programmerade. Icke-programmerade aktiviteter innebär enligt Emmanuel et 

al. (1990) att det inte existerar en tydlig koppling mellan input och resulterande output i en 

aktivitet, vilket medför svårigheter att beräkna vad en aktivitet genererar. 

 

Fullständighet, exakthet och neutralitet är enligt Emmanuel et al. (1990) tre återkommande 

kategorier som existerar gällande krav på mått. Dessa krav menar författarna kan ifrågasättas i 

situationer där icke-programmerade aktiviteter existerar. Kravet fullständighet som innebär att 

relationen mellan de ingående delarna samt vad som är orsak och verkan emellan dem ska 

vara möjlig att utreda, kan ifrågasättas gällande de mått som på HMS används för marknads-

föring då en tydlig koppling mellan input och output saknas. Måttets neutralitet innebär dess 

beskrivningsförmåga samt hur det används (Emmanuel et al., 1990). Då det inte verkar exi-

stera en tydlig användning av aktiviteterna för marknadsföringen på HMS, kan även detta 

krav ifrågasättas. Högberg förklarar vidare att det är svårt att genomföra lönsamhetsbedöm-

ningar av dess marknadsföring, vilket enligt Emmanuel et al. (1990) kan vara en orsak till att 

fler av kraven på mått kan ifrågasättas. Emmanuel et al. (1990) samt Bodie och Merton (2000) 

förklarar att flertalet defekter gällande dessa krav kan spåras till en huvudsaklig faktor, nämli-

gen oförmågan att förutspå korrekt utfall. 

 

Enligt Emmanuel et al. (1990) är avkastning på investerat kapital (ROI) ett vanligt mått som i 

praktiken används vid lönsamhetsbedömningar. Högberg uppger att lönsamhetsbedömningen 

av deras produktutveckling är svår att genomföra, där mått som ROI är svåra att beräkna och 

använda. Detta förklarar han framför allt utifrån att deras produktplattformar ingår i olika 

produktgrupper så därför görs det bara en övergripande lönsamhetsanalys. Ittner, Larcker och 

Randall (2003) påvisade i sin studie av 140 organisationer att organisationer med flertalet 

icke-finansiella mått, visade en högre tillfredställelse vid lönsamhetsbedömningar trots att 

dessa mått saknade tillförlitlighet. Enligt Ittner et al. (2003) kan det vara en fördel att använda 

icke-finansiella mått trots att Högberg uppger svårigheter med att använda mått vid lönsam-

hetsbedömningar. 

 

5.4.3.4 Relationen mellan finansiella och icke-finansiella mått 

Vad gäller HMS produktutveckling förklarar Högberg att de mått som används för att avbilda 

produktutveckling i huvudsak är av finansiell karaktär, där storleken på aktivering utgör ett 

relevant mått. Detta är i enlighet med Kraus och Lind (2010) som påpekar att organisationer 

har fokuserat på enkla finansiella mått, mestadels på grund av att de är välbeprövade, lätta att 

förstå och har en förmåga att ge tydlig information. Dock förklarar Högberg att de även an-

vänder icke-finansiella mått, som till exempel effektivitet på produktutvecklingen. Detta ef-

fektivitetsmått behandlar hur produktutvecklingen levererar i tid samt hur kostnaderna förhål-

ler sig till det som avtalats med kunden. Ittner och Larcker (1998) menar att kundnöjdhet bör 

ingå i en organisations strategiska planering, då ökade intäkter kan kopplas samman med en 

ökad kundnöjdhet. Att HMS inte bara använder finansiella mått gällande produktutvecklingen 

kan förklaras utifrån att finansiella mått enligt Kraus och Lind (2010) i huvudsak beskriver 
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den monetära delen av en organisations resursomvandling, där icke-finansiella prestations- 

och effektivitetsmått behövs för att belysa alla delar i en organisation 

 

Tuomela (2005) förklarar vidare att en bristande tillit till icke-finansiella mått kan uppstå i 

organisationer med en kort tradition av mätning med icke-finansiella mått. Denna bristande 

tillit påpekas inte av Högberg som istället förklarar att det i huvudsak tillförlitar sig just till 

icke-finansiella mått vid avbildningen av kunskapen i organisationen. Högberg förklarar även 

att den utbildning de genomför för sin personal avbildas med hjälp av icke-finansiella mått 

som varierar beroende på karaktär av utbildning. Ett av dessa mått är kunskapsnivå gällande 

de individuella arbetsuppgifterna, där mått för att klara av sina arbetsuppgifter används. Ax et 

al. (2009) menar att en fördel med icke-finansiella mått är att de i större utsträckning fokuse-

rar på vad som skapar framtida värde och inte lika mycket på redan inträffade händelser. 

 

Vidare uppger Högberg att organisationens marknadsföring är svår att mäta och att få finansi-

ella mått används. De finansiella mått som används för att avbilda marknadsföringen är stor-

leken på kostnaden. Istället görs mätningar med hjälp av icke-finansiella mått som till exem-

pel antal besök, spårning av förfrågningar och orsak till visat intresse för organisationens pro-

dukter. Kaplan och Norton (1992) föreslår att en organisation med fördel bör använda en 

kombination av finansiella och icke-finansiella mått. Att Högberg uppger att få finansiella 

mått används kan förklaras utifrån att det enligt Merchant och Van der Stede (2012) finns 

situationer där finansiella och kvantitativa mått inte går att använda. 

 

5.4.4 Budget och resursallokering 

5.4.4.1 Syfte med budget 

Budgeten går att utforma mycket olika men dess innehåll och användning bör synliggöra stra-

tegiska prioriteringar (Emmanuel et al., 1990). Högberg förklarar i enlighet med detta att 

HMS budget utgår från den strategi samt de målsättningar ledningen sätter för verksamheten. 

Högberg menar att organisationens syfte med budget är att fastställa en aktivitetsplan för 

nästkommande år, vilket skapas genom att ledningens strategi kommuniceras till alla avdel-

ningar som sedan ansvarar för att skapa en aktivitetsplan. Fokuseringen är därför att se till att 

aktiviteterna ska vara i samma riktning som strategin. 

 

Då planering är ett vanligt syfte med budgeten betonar Merchant och Van der Stede (2012) att 

det ofta är ledningen som tvingas föreslå framtida aktiviteter gällande till exempel försäljning, 

produktion och investeringar. Högberg förklarar istället att ledningen på HMS sätter en stra-

tegi samt målsättningar och att detta sedan ska leda till att avdelningarna beslutar om aktivite-

ter i en aktivitetsplan. 

 

5.4.4.2 Typ av budget 

HMS konstruerar en budget på hösten varje år som sedan presenteras för styrelsen i december. 

De genomför även en prognos efter fyra månader samt en mer övergripande prognos på hös-

ten. Högberg förklarar att dessa är de huvudsakliga elementen i deras budgetering, vilket är i 

enlighet med Ekholm och Wallin (2000) som betonar att rullande budgetar är en vanlig an-

passning till den traditionella årliga budgeten. Även Libby och Lindsay (2010) betonar lö-

pande prognoser och menar att dessa kan ses som en modifiering av den traditionella budge-

ten.  
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5.4.4.3 Vad avgör resursallokeringen 

Högberg betonar att kommunikation är en viktig del i både HMS budgetprocess samt vid re-

sursallokeringen. Även Shields och Shields (1998) påpekar att denna kommunikation är viktig 

då underordnade kan förmedla information uppåt till sina överordnade och tvärtom. Denna 

delning och kommunikation av information menar Shields och Shields (1998) kan bidra till en 

bättre resursallokering, då underordnade kan besitta information om strategiska osäkerheter 

och metoder för att bearbeta dessa. HMS resurser fördelas till de olika avdelningar med hjälp 

av den aktivitetsplan varje avdelning har skapat, som i sin tur utgår från de strategier ledning-

en har satt. Högberg förklarar vidare att beroende på vilken strategi de väljer att arbeta mot så 

fördelas resurserna olika. Detta stärks av Merchant och Van der Stede (2012) som menar att 

resurser fördelas till projekt som under de kommande åren ska hjälpa organisationen att nå 

sina mål. 

 

Merchant och Van der Stede (2012) påpekar dock att beslutsfattare även tar hänsyn till fler 

aspekter än de finansiella analyserna, vilket blir tydligt då Högberg förklarar att det även fö-

rekommer subjektiva bedömningar när det gäller allokering av resurser. 

 

Högberg menar att styrelsen har en bra erfarenhet om marknaden och utveckling och med 

hjälp av deras marknad- och branschkunskap så gör de bedömningar om vilka projekt som det 

ska läggas resurser på i framtiden. Dessa beslut bygger inte på finansiella mått utan bygger 

mycket på kostnadsbaserade prognoser och därifrån tas beslut med hjälp av tidigare erfaren-

heter. Merchant och Van der Stede (2012) menar att kunskap om tidigare investeringar är en 

viktig del för att en effektiv resursallokering ska kunna uppnås. 

 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att resurser inte nödvändigtvis måste fördelas till 

nya projekt utan att det likaväl kan vara pågående projekt som behöver modifieras och tillfö-

ras extra resurser. Detta förklaras även av Högberg som uppger att HMS fördelar resurser till 

kundanpassningar om de inte arbetar med någon offensiv strategi. 

 

5.4.4.4 Mått vid resursallokering 

De grundläggande beslutsunderlagen för resursallokering menar Merchant och Van der Stede 

(2012) vara finansiella analyser, vilket till viss del verkar stämma på HMS då de utgår från att 

den beslutade strategin ska uppnås. Högberg uppger att resursallokeringen till marknadsfö-

ringen sker utifrån de aktiviteter de använder som mått, vilka de anser vara relevanta för att 

uppnå strategin. Dock betonar Högberg att alla beslut kring resursallokeringen inte baseras på 

finansiella mått, utan betonar även att kostnadsbaserade prognoser vilka med hjälp av tidigare 

erfarenheter utgör beslutsunderlag. 

 

5.4.4.5 Bedömning av lönsamhet 

Bodie och Merton (2000) menar att det vid resursallokering till intangibles kan vara svårt att 

beräkna en framtida avkastning och att göra lönsamhetsbedömningar. Detta förklaras även av 

Högberg som uppger att lönsamhetsbedömningen vid produktutvecklingen är svår att genom-

föra, då de inte med säkerhet kan beräkna vad dessa kommer generera i framtiden. Trots att 

lönsamhetsbedömningar är svåra menar Högberg att det är av hög prioritet att så mycket re-

surser som möjligt avsätts till utvecklingsarbeten då organisationens mål är att växa snabbt. 

Vid bedömningarna så använder de mått som framtida försäljningsvolymer och bruttomargi-

naler. Detta anser även Bodie och Merton (2000) vara viktigt, då immateriella investeringar 

måste göras för att utvecklingen ska gå framåt och skapandet av nya produkter ska kunna ske 

i organisationer.  
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5.5 Inomfallsanalys Eniro AB 

5.5.1 Ekonomistyrning 

5.5.1.1 Innebörden av ekonomistyrning 

Merchant och Van der Stede (2012) beskriver ekonomistyrning som en kritisk funktion inom 

en organisation där misslyckande i styrningen kan leda till ekonomiska förluster. Inom Eniro 

så har ekonomistyrningen en central roll där styrningens viktigaste delar innebär skapandet av 

prognoser och processer som stöd till resursallokeringen och uppföljningsarbeten. Eniros eko-

nomistyrning kan liknas den Nilsson et al. (2010) beskriver som hierarkisk då det är ledningen 

som sätter strategierna som sedan organisationens olika avdelningar får arbeta efter. Whitting-

ton (2002) menar att utformningen och kontrollen av organisationens strategi är så pass viktig 

att det ska vara ledningens främsta uppgift. 

 

5.5.1.2 Viktiga aspekter med ekonomistyrning 

Eniro befinner sig på en marknad som kan ändra sig väldigt fort och där organisationer måste 

anpassa sig. Det sker därför många nya satsningar och Lundqvist uppger att uppföljningen av 

dessa nya satsningar är en av de viktigaste delarna i ekonomistyrningen. Nilsson et al. (2010) 

menar att det är logiskt och nödvändigt att forma strategin och styrningen efter målen och 

Eniro satsar bland annat på att växa snabbt och satsa på projekt med snabb payback time. För 

att organisationer ska kunna arbeta mot ett gemensamt mål menar Merchant och Van der 

Stede (2012) att det är viktigt att styrningen sker rätt i förhållande till strategin för att kunna 

avsätta rätt mängd resurser. Lundqvist förklarar att det kan vara lätt att växa utan lönsamhet. 

Därför menar han att uppföljningsarbetet är en av de viktigaste aspekterna inom ekonomistyr-

ningen för att inte hamna på fel spår. 

 

5.5.2 Intangibles 

5.5.2.1 Förklaring av begreppet 

Lundqvist menar att intangibles är ett stort område och utgör mjuka tillgångar vilka är viktigt 

för organisationen men att de inte arbetar med just det begreppet. Han menar att de ständigt 

arbetar med intangibles men att de benämner dessa i form av produktutveckling eller projekt. 

Kaplan och Norton (2004) uppger att intangibles kan anses alltid ha varit viktiga inom organi-

sationer men inte uppmärksammade som begreppet intangibles. 

 

5.5.2.2 Viktiga intangibles och dess betydelse 

Nilsson et al. (2010) nämner att det idag är viktigare med investeringar gällande kompetenser, 

kontakter, arbetsnät, personal, goodwill och varumärken än med fysiska anläggningar. Hela 

Eniros verksamhet består av immateriella tillgångar. Lundqvist förklarar det: 

 

“Bolaget är mjukt, det finns inga produktionsanläggningar eller fabriker utan 

det är mjuka tillgångar som är värdet här” 

 (M. Lundqvist, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

 

De intangibles som ingår i Eniros balansräkning är varumärke, kundrelationer och goodwill. 

Nilsson et al. (2010) skriver att individen som arbetar med styrning har en viktig roll med att 

bedöma hur organisationens intangibles kan måttsättas och svårigheterna med att värdera 

dessa är stora. Eniro har även posten kundrelationer i balansräkningen vilket Kaplan och Nor-

ton (2004) anser vara en av de viktigaste intangibles då de menar att kundrelationer kan vara 

nyckeln till framgång.  
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Lundqvist berättar att produktutvecklingen relaterad till deras onlinetjänster är en annan viktig 

intangible. Nilsson et al. (2010) menar att det fortfarande är vanligt att se investeringar som 

omkostnader och att satsningar på intangibles bör nyttovärderas på samma sätt som för mate-

riella investeringar. Lundqvist uppger att det bara är en liten del som ingår i balansräkningen 

och att större delen kostnadsförs. Däremot är denna produktutveckling väldigt viktig då den 

skapar ett värde för Eniro då inga direkta materiella anläggningstillgångar existerar. Eniro 

balanserar varje år cirka 100 miljoner kronor vilket Lundqvist anser är en relativt liten summa 

då den totala kostnadsmassan är över tre miljarder kronor, vilket stärker Nilsson et al. (2010) 

resonemang om att det fortfarande är vanligt att ta investeringar som kostnader. 

 

Nilsson et al. (2010) menar att organisationer kan undersöka vilka intangibles som är viktiga 

genom att undersöka vilka delar av organisationen som får mycket uppmärksamhet utöver de 

tillgångar som finns i balansräkningen. Lundqvist uppger att en av Eniros viktigaste tillgångar 

som inte är med i balansräkningen är säljavdelningen. Eniro avsätter mycket resurser för att 

bygga upp en kompetent personalgrupp på säljavdelningen. Även om Eniro är uppbyggt av 

vad Adams (2008) kallar för strukturellt kapital alltså att kunskapen inom organisationen 

kvarstår när individer lämnar, menar Lundqvist att det är en dyr process när någon anställd 

lämnar organisationen. Eniro gör stora satsningar på det Adams (2008) benämner humankapi-

tal. Lundqvist menar att varje individ är väldigt viktig då de anställda har fått en intern utbild-

ning och kunskap om organisationen. Adams (2008) beskriver att det är svårt att urskilja alla 

små kunskapsbitar ur de stora hela men tillsammans är de viktiga för organisationen. 

 

Lundqvist betonar även hur viktigt det är att Eniros varumärke uppfattas som starkt och att 

marknaden har kännedom om organisationen då de är ett tjänsteföretag. Denna typ av intangi-

bles ingår i Adams (2008) kategori relationskapital som fokuserar på kunskap om marknaden 

och kunder samt varumärke. Eniros kanske viktigaste intangibles är organisationens struktur-

kapital menar Lundqvist. Adams (2008) beskriver strukturkapital som den kunskap som kvar-

står inom organisationen även om nyckelpersoner lämnar. Detta förklarar Lundqvist som Eni-

ros plattform, den plattform som organisationen lagrar all sin data i.  

 

5.5.2.3 Kostnad eller investering 

Enligt Lundqvist har Eniro dels intangibles som betraktas som investeringar samt intangibles 

som betraktas som kostnader, vilket Meritum (2002) förklarar vara vanligt då intangibles dels 

kan utläsas i balansräkningen samt i resultaträkningen. Enligt Nilsson et al. (2010) anses det i 

regel att intangibles är en kostnad trots att dessa utgör investeringar sett till dess nytta, vilket 

inte verkar stämma på Eniro. Utifrån Eniros balansräkning (Eniro, 2013) går det att utläsa att 

posten immateriella tillgångar uppgick till ett värde av cirka 7.3 miljarder kronor, vilket utgör 

mer än 80 procent av Eniros totala tillgångar. I Eniros balansräkning (Eniro, 2013) uppmärk-

sammas kostnaden för produktutveckling som uppgick till ett värde av 327 miljoner kronor, 

vilket påvisar att en viss del av Eniros intangible gällande produktutveckling betraktas som en 

kostnad. Skoog (2003) påpekar att det utifrån ett redovisningsperspektiv är relevant med kra-

ven för tillgångar men att det ur ett styrningsperspektiv inte alls behöver vara relevant. Enligt 

Meritum (2002) ska intangibles bidra med ekonomiska fördelar för en organisation, vilket 

stämmer in på Eniro där Lundqvist förklarar att organisationens intangibles är väldigt viktiga 

och att det är mjuka tillgångar som bygger upp organisationen. 

 

5.5.3 Mått och mätning 

5.5.3.1 Modeller vid mätning av intangibles 

Eniro använder modeller uppbyggda efter materiella aspekter för att avbilda de immateriella 

posterna i balansräkningen. Enligt Kraus och Lind (2010) är det vanligt att en organisation 



63 
 

använder sig av traditionella finansiella mått då dessa är enkla och välbeprövade, dock belyser 

de endast den monetära delen.  

 

5.5.3.2 Mått vid avbildning 

Eniro arbetar ständigt med att utveckla personalen och genomför regelbundna undersökningar 

av framförallt trivsel och energi hos de anställda. Ittner och Larcker (1998) menar att det inte 

går att sätta ett tal på personalens trivsel, vilket kan liknas med det Lundqvist beskriver: 

 

“Trenden är nästan viktigare än ett absolut tal”  

(M. Lundqvist, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

 

Lundqvist uppger att det även existerar en specifik säljmodell bestående av flertalet aktivite-

ter. Han menar att dessa aktiviteter kan användas som ett mått för avbildning. Emmanuel et al. 

(1990) menar att det går att avbilda aktiviteterna med en tydlig koppling mellan input och 

output. Författaren menar att vetskapen om nedlagda resurser kan jämföras med förbättringen 

i output. Lundqvist menar att det kan jämför kvantiteten i försäljningen efter en utbildning av 

personalen och jämföra det med kostnaden för att på så sätt måttsätta aktiviteten.  

 

5.3.3.3 Mått vid lönsamhetsbedömning 

Gällande Eniros lönsamhetsbedömningar så används kassaflödesmodeller där framtida kassa-

flöden diskonteras för att beräkna framtida värden. När de arbetar med nya projekt så görs det 

alltid en kalkyl om vad som förväntas i fråga om intäkter och när break-even uppnås. Mer-

chant och Van der Stede (2012) menar att det vanligaste felet som begås vid mätning av nya 

projekt är att organisationen enbart ser till de finansiella måtten som avspeglar den monetära 

delen och inte till de immateriella delarna som kan skapa långsiktigt värde. Lundqvist uppger 

däremot att en del projekt kan accepteras trots att projektet inte ses som tillräckligt lönsamt 

men att det bedöms stärka varumärket tillräckligt mycket för att det ska accepteras ändå. Detta 

stämmer bra överens med vad Ax et al. (2009) beskriver som viktigt vid långsiktigt vär-

deskapande och styrkan i den immateriella biten av organisationen.  

 

Lundqvist uppger att det är väldigt svårt att mäta intangibles men att de ändå arbetar med mått 

för att kunna göra lönsamhetsbedömningar. De immateriella delarna av balansräkningen 

måste på Eniro kunna försvaras och värdet måste kunna bekräftas för att de inte ska skrivas 

ned. Emmanuel et al. (1990) menar att det många gånger är nödvändigt att använda sig av 

mått och mätning för att kunna upptäcka eventuella avvikelser och hur organisationen preste-

rar i förhållande till strategin och planeringen. Detta kan ge en förklaring på varför Lundqvist 

uppger att de arbetar med svåra mätningar för att kunna skapa en kontroll, samt för att kunna 

genomföra lönsamhetsbedömningar.  

 

5.3.3.4 Relationen mellan finansiella och icke-finansiella mått 

De finansiella mätningarna och måtten har en tilltalande fördel på grund av tillförlitligheten, 

de uppfyller många av mätinstrumentens kriterier. De kan mäta kvantiteter och beräknas med 

exakta mått i termer av bland annat försäljning (Merchant & Van der Stede, 2012). På Eniro 

används finansiella mått på säljavdelningen för att kunna skapa en företagskultur där de duk-

tiga säljarna framhävs och skapar på så vis ett incitament för de andra säljarna att arbeta 

bättre. Nilsson et al. (2010) menar att finansiella mått kan användas vid uppbyggandet av in-

tangibles, i detta fall företagskultur för att det tydligt framhäver den finansiella prestationen.  
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5.5.4 Budget och resursallokering 

5.5.4.1 Syfte med budget  

Merchant och Van der Stede (2012) menar att planeringsprocessen kring budgeteringen bidrar 

till att såväl ledning som anställda börjar tänka kring framtiden, vilket kan skapa engagemang 

för att uppnå organisationens uppställda mål. Lundqvist uppger att Eniros planer är de finan-

siella mål som organisationen vill uppnå, vilket utgör en strategi som budgeten sedan ska 

fånga upp genom att uttrycka de finansiella ramarna. 

 

5.5.4.2 Typ av budget 

Ekholm och Wallin (2000) menar att den traditionella årliga budgeten har blivit anklagad för 

att inte kunna möta de krav som den existerande kunskapsekonomin ställer. Då Lundqvist 

förklarar att budgeteringen på Eniro är en pågående process, där en helårsbudget kompletteras 

med mindre detaljerade budgetar för kommande år kan den kritik som Ekholm och Wallin 

(2000) lyfter fram vara berättigad. Lundqvist förklarar att Eniro har en budget som liknar tan-

kesättet vid rullande tolv, där de olika aktiviteterna rullas fram kvartalsvis. 

 

5.5.4.3 Vad avgör resursallokeringen 

Användandet av budget kan även fungera som ett instrument för resursallokeringen (Ax et al., 

2009), vilket är ett syfte med Eniros budgetering. Lundqvist anser att budgeteringen bidrar till 

att kunna genomföra en så bra resursallokering som möjligt. Det är via budgetarbetet som 

prioriteringar genomförs gällande hur mycket pengar som ska avsättas till olika aktiviteter och 

projekt under verksamhetsåret. Då Eniro gör löpande prognoser som även uppdateras kvar-

talsvis, sker det ständigt löpande resursallokering utefter Eniros prognoser och prioriteringar. 

Att löpande fördela resurser och att modifiera pågående projekt som behöver extra resurser 

betonas även av Merchant och Van der Stede (2012). 

 

Lundqvist förklarar att Eniro lägger ned mycket pengar på att utbilda sin personal, då denna 

anses vara en av de viktigaste resurserna i organisationen. Vidare förklarar han att hur mycket 

resurser som ska läggas på denna intangible, avgörs utifrån vad tidigare satsningar har genere-

rat. Detta är i enlighet med Merchant och Van der Stede (2012) som betonar att kunskap om 

tidigare investeringar är en viktig del vid resursallokering. Utöver vetskapen om vad tidigare 

satsningar har genererat förklarar Lundqvist att de även använder kalkyler som förutspår vad 

en viss utbildning borde ge i försäljningsökning samt minskad personalomsättning, vilket är 

bra att ha som fundament inför kommande satsningar. Det är i enlighet med Merchant och 

Van der Stede (2012) som betonar att det är de finansiella analyserna som utgör de grundläg-

gande beslutsunderlagen vid resursallokeringen. 

 

Enligt Lundqvist påverkar även tidigare erfarenheter och subjektiva bedömningar ledningens 

beslut, vilket enligt Merchant och Van der Stede (2012) är en viktig aspekt och kan bidra till 

en effektivare resursallokering. Østergren och Stensaker (2011) betonar dock faran med detta 

då resursallokeringen kan bli dysfunktionell, där budgetspel kan vara en orsak till detta. Lun-

dqvist medger att det förekommer budgetspel på Eniro gällande vilka delar i organisationen 

som ska få resurserna men uttrycker ingen kritik mot detta. 

 

5.5.4.4 Mått vid resursallokering 

Lundqvist förklarar att det är ledningen på Eniro som avgör resursallokeringen. Emmanuel et 

al. (1990) menar att kapitalinvesteringar är ett av de viktigaste besluten som fattas i en organi-

sation, då dessa beslut överlämnar en väsentlig del av företagets resurser till åtgärder som till 

stor del är oåterkalliga, vilket kan vara en förklaring till varför det är ledningen på Eniro som 
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tar de slutgiltiga besluten vid resursallokering och val av investering. Även Merchant och Van 

der Stede (2012) betonar att bedömningen av ett kommande projekt bör involverar personer 

med speciella kunskapsområden, där investeringsanalyser, prognoser och finansieringsbudge-

tar ofta genomförs. Lundqvist uppger att ledningen efterfrågar specifika och tydliga mått, så 

som payback time och kostnader, där investeringar som har detta oftare får resurser tilldelade 

sig. 

 

Lundqvist menar att kalkylerna kan bli lite det som eftersträvas, vilket även Fisher et al. 

(2002) betonar, då individer i en organisation kan ha incitament att överdriva deras produkti-

vitet för att förvärva en större del av organisationens tillgängliga resurser. Vid resursalloke-

ringen tittar Eniros ledning ofta på när ett projekt når break-even. Lundqvist berättar att nya 

projekt som når break-even snabbt har lättare att få resurser om det inte är ett projekt med 

oerhört stor potential. Att använda finansiella mått anser Kraus och Lind (2010) vara välbe-

prövat, lätt att förstå och detta har en förmåga att ge tydlig information. 

 

5.5.4.5 Bedömning av lönsamhet 

Lönsamhetsbedömning av organisationens produktutveckling görs alltid, där uppskattningar 

görs gällande hur mycket försäljningen kommer att öka om en viss produktutveckling utfor-

mas. 

Emmanuel et al. (1990) betonar att beräkning av kassaflöden och lönsamhet är viktiga 

aspekter vid kapitalbudgetering då detta reducerar investeringsalternativen till de som fortfa-

rande uppnår fastställda krav. Lundqvist förklarar att de även gör uppföljningar kring deras 

investeringar, där de undersöker om önskvärd effekt har uppnåtts. Efterundersökningar där 

utfall jämförs med initiala beräkningar är en annan viktig aspekt vid resursallokering, genom 

att organisationer kan ta lärdom inför framtida investeringar (Emmanuel et al., 1990). Lun-

dqvist förklarar dock att det kan vara väldigt svårt att följa upp exakt vad i en produktutveckl-

ing som har lett till en ökad försäljning. Denna svårighet kan förklaras utifrån att det inte exi-

sterar en tydlig koppling mellan input och resulterande output, vilket Emmanuel et al. (1990) 

benämner en icke-programmerad aktivitet. 

 

5.6 Mellanfallsanalys 
I mellanfallsanalysen kommer vi att framhäva skillnader och likheter mellan de olika fallföre-

tagen. Vi jämför empiri med empiri och framhäver de tillvägagångssätten företagen arbetar 

utifrån.  

 

5.6.1 Ekonomistyrning 

5.6.1.1 Innebörden av ekonomistyrningen 

Innebörden av samtliga fallföretags ekonomistyrning är liknande, där denna styrning formas 

utifrån den strategi ledningen fastställer som sedan kommuniceras till de olika delarna i orga-

nisationen. Att ekonomistyrningen formas utifrån ledningens strategi innebär därför att den 

kan skilja sig åt mellan olika organisationer. Icomeras verksamhet innebär bland annat ut-

vecklandet av produkter, med en strävan att vara världsledande där ekonomistyrningen därför 

är fokuserad på deras produktutveckling. Arise Windpower strävar efter att effektivisera sina 

vindkraftverk vilket medför att ekonomistyrningen blir fokuserad på aspekterna kring uppstäl-

landet av dessa. HMS mål är att växa snabbt vilket medför att ekonomistyrningen fokuserar 

på expandering, genom aktiviteter som följer denna strategi. Eniro växer och befinner sig i en 

snabb förändringsprocess, där ekonomistyrningen formas utifrån målet att växa med lönsam-

het.  
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5.6.1.2 Viktiga aspekter med ekonomistyrning 

De viktiga aspekterna vid ekonomistyrning skiljer sig åt mellan fallföretagen. Icomera anser 

att den dagliga styrningen, löpande forecasting och kassaflödet är det viktigaste. Arise Wind-

power arbetar enbart med styrningen mot lönsamhetstal, Eniro tycker att uppföljningsarbetet 

och payback tiden är de viktigaste aspekterna. HMS uppger i likhet med Icomera att kassaflö-

det är viktigt för deras organisation men på HMS arbetar de även med orderingång och rörel-

semarginaler. 

 

 
 

Tabell 1. Mellanfallsanalys, Ekonomistyrning 

 

5.6.2 Intangibles 

5.6.2.1 Förklaring av begreppet Intangibles  

Samtliga fallföretag antyder att det existerar en viss oklarhet gällande begreppet intangibles. 

Holm uttrycker att begreppet verkar vara relativt oanvänt och Ericson menar att begreppet har 

dykt upp i organisationer på senare år. Högberg och Lundqvist menar att begreppet är något 

diffust, brett och behandlar ett stort område.  

 

Holm förklarar att intangibles kan innebära fler aspekter än patent och varumärke, han beskri-

ver att det i stort handlar om mjuka värden. Ericson uttrycker istället att intangibles är en 

sammanslagning av det immateriella och lite till, saker som tidigare inte definierades som 

immateriellt men som nu har kommit fram. Högberg uttrycker ingen direkt förklaring till be-

greppet intangibles men påpekar att de på HMS skiljer mellan de intangibles som aktiveras, 

det vill säga tas upp som tillgångar i koncernens balansräkning och de intangibles som inte 

aktiveras. Lundqvist ger inte heller någon direkt förklaring till begreppet men menar att det 

innebär mjuka tillgångar och även han påpekar att Eniro skiljer på de intangibles som ingår i 

balansräkningen samt de som inte utgör poster i balansräkningen. 

 

5.6.2.2 Viktiga Intangibles och dess betydelse 

Samtliga fallföretag uppger att de har flera olika intangibles som anses vara viktiga, där 

Icomera, HMS och Eniro gemensamt uttrycker att kundrelationer är en viktig intangible. 

Arise Windpower betonar istället att deras viktiga intangibles är dels det system de har byggt 

upp med leverantörer, samt den fundamentdesign som vindkraftverken monteras på. Trots att 

Icomera har en starkare fokusering på kunder, kan både Icomeras kundfokusering och Arise 

Windpowers leverantörsfokusering liknas med varandra, då dessa bygger på relationer. 

 

Produktutveckling är en intangible som Eniro, HMS och Icomera uttrycker vara viktig. Lun-

dqvist uppger att Eniros produktutveckling relaterad till både onlinetjänster och plattform är 

viktiga eftersom dessa möjliggör Eniros affärsidé. Högberg uttrycker att HMS utvecklingsav-

delning är viktig för organisationen då detta bidrar till att attrahera kunder och Holm uppger 

att produktutvecklingen på Icomera är en viktig aspekt i deras affärsidé. Arise Windpower 

bygger inte sina egna vindkraftverk men deras informationssystem hjälper leverantören med 

produktutveckling. 
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Holm uppger att personalens välmående och rådande företagskultur är en viktig intangible på 

Icomera, då detta kan bidra till en minskad personalomsättning, vilket i sig kan bidra till att 

kompetensen kvarstår i organisationen. Högberg uttrycker att det på HMS är viktigt att utbilda 

de anställda eftersom de då kan bli tryggare i sina arbetsuppgifter, minska stress och öka ef-

fektiviteten. Eniro betonar att deras säljavdelning är en viktig intangible, där mycket pengar 

läggs på deras säljpersonal då dessa i huvudsak bygger upp organisationen. HMS lägger även 

resurser på marknadsföring. Gemensamt för Icomera, HMS och Eniro är därför att deras an-

ställda är en viktig intangible. 

 

Samtliga fallföretag anser att intangibles är viktiga och värdeskapande för organisationen men 

det är bara HMS och Eniro som ser delar av dem som tillgångar. Icomera och Arise Windpo-

wer kostnadsför alla utgifter gällande intangibles. 

 

 
 

Tabell 2. Mellanfallsanalys, Intangibles 

 

5.6.3 Mått och mätning 

5.6.3.1 Modeller vid mätning av intangibles 

Arise Windpower och Icomera använder inte några specifika modeller för att mäta intangi-

bles. Arise Windpower menar att det kan bero på att de alltid har jobbat med traditionella 

ekonomiska mått. Holm uppger att Icomera inte använder några modeller för att de anser att 

modellerna inte är tillräckligt pålitliga.  

 

HMS kan i vissa lägen använda modeller för att värdera och verifiera goodwill-posten utifrån 

investerarkollektivet. Ledningen arbetar inte operativt med dessa modeller utan det är ett jobb 

för revisorerna. Eniro däremot använder modeller för att genomföra lönsamhetsbedömningar 

på immateriella projekt. Lundqvist uppger att dessa består av finansiella modeller där kassa-

flödesmodeller är de vanligaste.  

 

5.6.3.2 Mått vid avbildning 

Icomera och Eniro arbetar med att avbilda projekt genom att värdera trender. Organisationer-

na använder trender som mått vid avbildning av personalen. Båda företagen uppger att trender 

är det bästa sättet att avbilda intangibles så som trivsel då personer har olika preferenser, vil-

ket gör det svårt att utvärdera denna aspekt genom att göra en mätning. HMS arbetar också 

med att avbilda personalens trivsel i form av enkäter och avsätter resurser för att öka välmå-

endet. 
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Eniro utvärderar ständigt säljpersonalen i form av tuffa prestationsmätningar. Eniro använder 

finansiella mått baserade på fakta för att skapa och avbilda intangibles som kunskap och före-

tagskultur. HMS arbetar också med att avbilda personalen och de interna utbildningarna. De 

mått de använder varierar beroende på utbildning men ett av måtten är kunskapsnivån och hur 

väl de anställda klarar av arbetsuppgifterna innan samt efter utbildningarna.  

 

Eniro arbetar med att utvärdera organisationens varumärke och dess kännedom samt utvärde-

ring av produktutvecklingen. Detta gör de genom att göra undersökningar på marknaden samt 

genom att utvärdera antalet individer som använder deras tjänster. Vid mått för marknadsfö-

ring använder HMS inga finansiella mått, de använder istället aktuella aktiveter. Vid avbild-

ning av marknadsföringen använder HMS de icke-finansiella mått som antal besökare på 

hemsidan, orsak till visat intresse för produkterna och varifrån förfrågningarna kommer. 

 

Icomera och Eniro arbetar båda med att utvärdera repeat sales och chansen att kunderna åter-

kommer. Icomera uppger att time to market är ett viktigt mått vid nya projekt och att utvär-

dera marknadspotentialen vid tidpunkten för lansering. Arise Windpower arbetar inte med 

några modeller för utvärdering av deras intangibles, utan arbetar mer med ungefärliga mått 

som baseras på uppskattningar. Däremot kan vetskapen om en förbättring vara ett incitament 

till fortsatt utvecklingsarbete utan att avbilda projekten. 

 

5.6.3.3 Mått vid lönsamhetsbedömning 

Samtliga fallföretag uttrycker att det existerar en viss svårighet i att lönsamhetsbedöma intan-

gibles men förklarar trots detta att de använder olika mått vid lönsamhetsbedömningen. Holm 

nämner att de på Icomera använder time to market vid bedömning av produktutvecklingen. I 

motsats till detta förklarar Högberg att det inte är av vikt för HMS att beräkna hur lång tid ett 

projekt tar, då de har en tydlig vetskap om att projekten blir lönsamma över tid. Icomera an-

vänder även marknadspotential som ett mått vid lönsamhetsbedömning av organisationens 

produktutveckling, vilket Holm förklarar vara viktigt då Icomera är beroende av att mark-

naden är redo. HMS befinner sig i en konservativ bransch där Högberg uppger att marknaden 

inte förändrar sig snabbt. Detta medför därför att deras mått vid lönsamhetsbedömning inte i 

lika stor utsträckning som Icomeras måste beakta hur marknaden ser ut. 

 

Arise Windpower har inte utfört någon lönsamhetsbedömning för deras utarbetade informat-

ionssystem, något som Ericson i efterhand menar kunde ha hjälpt organisationen med att be-

räkna lönsamheten och effektivitetsförbättringar. Ericson förklarar dock att specifika verk-

samhetsmått knutna till Arise Windpowers effektivisering har lyckats skapa gällande uppstäl-

landet av nya verk, används som lönsamhetsbedömning inför nya satsningar mot ytterligare 

effektivisering. Vid skapandet av projekt kring vindkraftverken är break-even ett mått de ofta 

använder. 

 

Eniro uttrycker i linje med övriga fallföretag att det existerar en viss svårighet att lönsamhets-

bedöma satsningar i intangibles. Eniro betonar dock i motsats till Arise Windpower att de vid 

nya projekt alltid genomför en kalkyl om vad organisationen kommer att generera i form av 

intäkter. Måtten som Eniro använder baseras på diskonterade kassaflöden vilket möjliggör 

beräkningar av framtida värden för organisationen. Vidare förklarar Lundqvist även att Eniro 

är noga med att beräkna när ett projekt blir lönsamt med hjälp av payback time, vilket skiljer 

sig från HMS som inte beaktar detta i lika stor utsträckning.  

 

Både HMS och Eniro värderar sina anställda som en viktig intangible där mycket resurser 

läggs på denna aspekt. För att lönsamhetsbedöma detta påpekar Lundqvist att Eniro använder 
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kalkyler och mått som faktiskt förutspår vad en viss utbildning borde ge i försäljningsökning 

samt minskad personalomsättning. Även HMS använder mått för att lönsamhetsbedöma 

denna intangibles, där Högberg förklarar att kunskapsnivå gällande individuella arbetsuppgif-

ter och progression i den individuella utvecklingsplanen är exempel på dessa mått.  

 

5.6.3.4 Relationen mellan icke- och finansiella mått 

Beroende på om syftet med mått är att avbilda intangibles eller att genomföra lönsamhetsbe-

dömningar av dessa, kan relationen mellan finansiella- och icke-finansiella mått variera. 

Samtliga fallföretag använder i huvudsak finansiella mått vid lönsamhetsbedömningar men 

vid avbildning kan vissa skillnader påvisas. 

 

Icomera, HMS och Eniro uttrycker samtliga att de använder en kombination av finansiella- 

och icke-finansiella mått gällande deras intangibles. Holm menar att produktutvecklingen på 

Icomera utgörs av finansiella mått, vilket han förklarar utifrån att det är ingenjörer och tekni-

ker som är involverade. Högberg uppger i likhet med Holm att HMS produktutveckling i hu-

vudsak utgörs av finansiella mått. Eniro använder dock i huvudsak icke-finansiella mått för att 

avbilda organisationens produkt- och tjänsteutveckling men betonar att lönsamhetsbedöm-

ningarna utförs med hjälp av finansiella mått. 

 

Arise Windpower använder inte icke-finansiella mått i lika stor utsträckning som övriga fall-

företag, utan använder i huvudsak finansiella mått. Ericson förklarar att de tidigare alltid har 

använt traditionella finansiella mått och menar att det kan vara en förklaring. Holm uppger i 

motsats till detta att de icke-finansiella måtten är lättare att använda för både avbildning och 

lönsamhetsbedömning av intangibles. 

 

Gällande personalen använder Eniro en kombination av finansiella- och icke-finansiella mått, 

så som hur personalen trivs samt hur de presterar i förhållande till säljmål. Även HMS använ-

der en sådan kombination där personalomsättning samt kunskapsnivå används som mått. 

 

 

 
 

Tabell 3. Mellanfallsanalys, Mått och Mätning 
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5.6.4 Budget och resursallokering 

5.6.4.1 Syfte med budget 

Det kan tolkas att samtliga organisationer anser att budgeten fungerar som en styrning, där 

Icomera, HMS och Eniro betonar att ledningens strategi och målsättningar utgör centrala de-

lar. Vikten av ledningens strategi kan på Icomera synliggöras då det i budgeten tydligt ska 

framgå vad ledningen står för och vilka mål som ska uppnås. HMS menar att ledningen sätter 

en strategi och målsättningar som ska kommuniceras till alla avdelningar. Eniro förklarar att 

den strategi ledningen beslutar sig för ska fångas upp i budgeten. Arise Windpower betonar 

att intäkter och produktion är de viktigaste delarna i deras budget där de använder en särskild 

intäktsbudget för att budgetera hur organisationen presterar resultatmässigt. 

 

5.6.4.2 Typ av budget 

Samtliga organisationer verkar vara eniga om att endast en fast helårsbudget inte är tillräcklig. 

Icomera använder löpande forecasting för att kunna göra uppföljningar under året, vilket även 

HMS och Eniro använder då de ser budgeten som en löpande process. Arise Windpower an-

vänder delbudgetar med olika avsikter beroende på aktivitet och område, vilket kan liknas 

dels med den aktivitetsplan HMS använder sig av samt de mindre detaljerade budgetar som 

Eniro använder. 

 

5.6.4.3 Vad avgör resursallokeringen 

Vad gäller resursallokeringen till intangibles menar både Holm på Icomera och Högberg på 

HMS att den styrs utifrån den strategi ledningen har satt. Holm på Icomera menar att organi-

sationen allokerar olika mycket resurser på intangibles beroende på vad som ligger i linje med 

organisationens strategi. HMS genomför sin resursallokering utifrån aktiviteter som anses 

vara relevanta för att uppnå den strategi ledningen har beslutat. HMS har för avsikt att växa 

snabbt vilket medför att så mycket resurser som möjligt allokeras till utvecklingsarbeten, vil-

ket även Icomera gör med avsikt att utveckla sina produkter.  

 

Även på Arise Windpower beslutar ledningen hur resurserna ska allokeras, dock sker det en 

löpande allokering av resurser till deras företagsunika system, där vetskapen om att detta bi-

drar till ökade framtida intäkter fungerar som beslut. På ett liknande sätt sker resursallokering 

på Eniro där en löpande resursallokering existerar, vilket grundar sig i att organisationen be-

finner sig i en snabbföränderlig marknad. Holm förklarar att resursallokeringen på Icomera 

styrs utifrån hur de vill att varumärket ska uppfattas. Högberg betonar att de på HMS har ett 

välstrukturerat arbetssätt gällande resursallokeringen.  

 

En återkommande aspekt är tidigare erfarenheter, vilket samtliga organisationer förklarar vara 

en faktor vid resursallokeringen. Arise Windpower menar att det framför allt är tidigare erfa-

renheter organisationen har av liknande projekt som avgör hur mycket resurser som ska avsät-

tas till intangibles. HMS tillskriver tidigare erfarenheter en något mindre roll vid resursalloke-

ringen men menar dock att subjektiva bedömningar förekommer. Holm uppger att han har 

erfarenhet av att ledningen kan genom sina subjektiva känslor ta beslut som inte alltid är de 

mest rationella där han menar att förtroende är en viktig del i resursallokeringen. Även Eniro 

påpekar att vad tidigare satsningar har genererat påverkar organisationens resursallokering. På 

Eniro allokeras resurser till personalen utifrån vetskapen om att personalomsättning reduceras 

samtidigt som fler individer når sina prestationsmål. Lundqvist påpekar dock att de på Eniro 

utöver denna vetskap även använder kalkyler som faktiskt förutspår vad en viss utbildning 

borde ge i just försäljningsökning samt minskad personalomsättning.  
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5.6.4.4 Mått vid resursallokering 

Icomera använder framför allt mått som marknadspotential, ROI, burn rate samt time to mar-

ket vid resursallokeringen till intangibles. Även Arise Windpower kan uppfattas använda ett 

mått liknande time to market, då de använder de olika steg som existerar tills dess att ett fär-

digt verk kan tas i bruk som mått för att allokera resurser. Eniro förklarar istället att det fram-

för allt är prestationsmått hos deras anställda som avgör resursallokeringen. 

 

HMS ser framtida försäljningsvolymer och bruttomarginaler som ett mått för att fördela resur-

ser. De beaktar sedan de aktiviteter de tror är relevanta eller nödvändiga för att nå de uppsatta 

målen. Detta kan liknas med att Eniro använder tidpunkt för break-even som mått vid resurs-

allokering till nya projekt. 

 

5.6.4.5 Bedömning av lönsamhet 

Icomera gör en bedömning av marknaden och marknadspotentialen innan ett nytt projekt, 

vilket även HMS gör trots att de befinner sig i en konservativ bransch. På Icomera görs det en 

bedömning av hur mycket nytta deras produkt kan utgöra för kunderna. HMS arbetar på ett 

liknande sätt där styrelsen har bra erfarenheter om branschen och marknaden. Projekten byg-

ger på kostnadsbaserade prognoser där besluten tas med hjälp av tidigare erfarenheter.  

 

HMS och Eniro gör lönsamhetsbedömningar och uppföljningsarbeten på deras produktut-

veckling, dock har båda företagen svårt att göra detaljerade analysarbeten eftersom det är 

svårt att urskilja vad som orsakar vad. Däremot gör båda företagen mer övergripande analyser 

där input kan jämföras med output.  

 

Arise Windpower har ganska precisa kostnadskalkyler och lönsamhetsbedömningar vid byg-

get av nya vindkraftverk. De arbetar däremot inte med att lönsamhetsbedöma organisationens 

intangibles utan använder vetskapen om att en förbättring har skett som incitament till avsatta 

resurser. 

 

 
 

Tabell 4. Mellanfallsanalys, Budget och Resursallokering 
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6. Slutsats 
Slutsatskapitlet är uppdelat i fyra delar, där den första delen besvarar uppsatsens problem-

formulering och uppfyller syftet. Del två behandlar konsekvenserna/diskussion av uppsatsen, 

del tre behandlar våra forskningsbidrag och i del fyra beskrivs förslag till vidare forskning. 

 

Uppsatsens syfte är att beskriva om och hur tjänste- och tillverkningsföretag arbetar med styr-

ning av intangibles. Styrningen fokuseras och beskrivs utifrån mått och mätning, budgetering 

och resursallokering, tillgång eller kostnad. Vi vill skapa en ökad förståelse för hur företag 

kan bemöta utmaningen vid styrningen av intangibles. 

 

Uppsatsen har följande problemformulering: 

– Hur kan tjänste- och tillverkningsföretag arbeta med styrning av intangibles? 

 

6.1 Svar på problemformulering och uppfyllande av syfte 
I problembakgrunden lyfter vi fram att styrningen av intangibles är en utmaning, då det exi-

sterar en avsaknad av systematiserade metoder som mäter och måttsätter värden gällande in-

tangibles. Trots denna brist på modeller arbetar organisationer ändå med styrning av intangi-

bles. Tidigare forskning visar att många organisationer inkluderar intangibles i beslutsproces-

sen och föreslår vidare forskning kring tillvägagångssätten för styrningen. 

 

Företagen i den aktuella studien kan grupperas in i tre kategorier. Samtliga anses arbeta med 

styrning av intangibles vilket kan peka på att intangibles faktiskt är en viktig aspekt i dessa 

företag, dock finns det en skillnad avseende hur strukturerad denna styrning är samt hur styr-

ningen genomförs: 

1. Strukturerad styrning. Dessa företag anses ha en strukturerad styrning (dock ej fullän-

dad) av deras intangibles baserad på att de uppfattas vara medvetna och väl inför-

stådda gällande betydelsen av intangibles, samt att mått och mätning är mer konkret 

och tydlig både för avbildning och resursallokering. Dessa företag använder en kom-

bination av finansiella och icke-finansiella mått. Vidare görs det alltid lönsamhetsbe-

dömningar gällande intangibles. I denna grupp kan vi kategorisera in Eniro och HMS. 

2. Semistrukturerad styrning. Denna grupp anses ha en styrning av intangibles som anses 

vara semistrukturerad, baserad på att mått och mätning endast till viss del anses vara 

konkret och tydlig samt att erfarenheter och bedömningar är väsentliga. I denna grupp 

finns det också en kombination av finansiella och icke-finansiella mått. Det existerar 

en medvetenhet och förståelse gällande betydelsen av företagets intangibles men hand-

lingen av denna medvetenhet verkar inte vara särskilt tydlig. I denna kategori kan vi 

placera in Icomera.  

3. Ostrukturerad styrning. Styrningen kan anses vara ostrukturerad. Baserad på att mått 

och mätning i huvudsak har utförts som efterkonstruktioner och att finansiella mått 

dominerar samt att erfarenheter, bedömningar och uppskattningar har en central roll. 

Företag i denna kategori har till viss del en medvetenhet och förståelse för sina intan-

gibles. Här kategoriseras Arise Windpower in.  

Tillägg till denna kategorisering är att samtliga fallföretag trots kategori, uttrycker att det exi-

sterar svårigheter i att faktiskt arbeta med styrning av intangibles. 

 

När företagen i de olika kategorierna jämförs med varandra återfinns inte bara intressanta 

skillnader utan även intressanta likheter gällande styrningen av intangibles, vad dessa skillna-
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der och likheter kan bero på är många. Om vi startar med den sista gruppen så använder Arise 

Windpower inga specifika modeller för att mäta intangibles, vilket skiljer sig från grupp 1 

men inte från grupp 2. Den huvudsakliga förklaringen till detta anser vi i likhet med Ericson 

är att Arise Windpower inte har en tradition av styrning av intangibles, där de istället har till-

förlitat sig på i huvudsak finansiella styrverktyg.  

 

Arise Windpower gör inte heller någon direkt mätning av företagets viktigaste intangibles 

vilket skiljer sig från både grupp 1 och grupp 2. Arise Windpower har inte heller några imma-

teriella tillgångar i sin balansräkning vilket även detta skiljer sig från grupp 1 dock ej från 

grupp 2. Icomera, HMS och Eniro använder en kombination av finansiella och icke-

finansiella mått men det är bara Eniro som arbetar med färdiga modeller för intangibles. 

 

De mått fallföretagen använder sig av varierar även om de avser att avbilda liknande intangi-

bles. HMS och Eniro i grupp 1 arbetar mer strukturerat kring intangibles och använder både 

finansiella och icke-finansiella mått så som trender, aktiviteter eller marknadsanalyser. Arise 

Windpower som arbetar ostrukturerat använder enbart finansiella mått så som ROI eller 

break-evenanalyser. 

 

Som tidigare nämnt kan det existera flera tänkbara förklaringar till varför företagen arbetar 

med styrning av intangibles på olika sätt. Några av dessa tänkbara förklaringar anser vi kan 

vara att det inte finns ett enda sätt att styra dessa, olika branscher kan möjligen forma sin styr-

ning så den passar till rådande företagsklimat. En annan tänkbar förklaring kan vara att lik-

nande intangibles troligen styrs på olika sätt, vilket vi i denna studie har uppmärksammat då 

produktutvecklingen återfinns i flera av de undersökta företagen, där styrningen av denna an-

ses skilja sig åt. 

 

En annan tänkbar förklaring kan vara att tjänsteföretag skiljer sig från tillverkningsföretag. Vi 

har dock inte lyckats identifiera detta, då tjänsteföretaget Eniro markant skiljer sig från det 

andra tjänsteföretaget Arise Windpower, gällande styrningen av intangibles. Detta kan dock 

inte utesluta att andra tjänsteföretag arbetar liknande och tydligt skiljer sig från tillverknings-

företag. Vi anser dock att detta pekar på att det väsentliga inte nödvändigtvis behöver vara 

vilken typ av företag det handlar om utan att det snarare är andra faktorer som påverkar skill-

naderna och likheterna i styrningen.  

 

Att samtliga företag bekräftar den utmaning tidigare forskning uttrycker gällande styrning av 

intangibles, pekar på att det inte går att styra dessa på ett ”optimalt” sätt. Det pekar även på att 

företagen inte upplever att tillvägagångssätten uppfyller alla krav och provar därför olika 

styrmixar i hopp om ett bättre resultat.  En annan förklaring till varför de beskrivna företagen 

bekräftar utmaningen och varför de anses arbeta med styrning på olika sätt, kan vara att inget 

av dessa är ett ”best practice” företag. 

6.2 Diskussion kring uppsatsen 
Vi är medvetna om att vi inte kan generalisera våra slutsatser för alla tjänste- och tillverk-

ningsföretag eftersom vi endast har intervjuat två företag i varje sektor. Fallföretagen arbetade 

med vissa intangibles som var liknade, dock var några intangibles unika för vissa företag. Att 

fallföretagen inte har arbetat med exakt samma intangibles kan påverka utfallet men vi anser 

dock att vi kan göra en rättvis beskrivning och jämförelse mellan företagen. Detta eftersom 

respondenterna sitter med i ledningen och är alla delaktiga i styrningen av intangibles. 
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Då vi har valt att besvara problemformuleringen utifrån ett ledningsperspektiv kan vi dra slut-

satser om varje fallföretag som helhet. Detta medför även att vi kan dra slutsatser endast mel-

lan Icomera, Arise Windpower, HMS och Eniro. Dock vill vi påstå att det finns en gemensam 

faktor mellan alla fallföretag som även till viss grad kan generaliseras, vilket är att tillväga-

gångssättet vid styrningen av intangibles kan ske på olika sätt vilket tyder på att ett bestämt 

tillvägagångssätt inte verkar existera. Orsaken till varför vi valde att besvara problemformule-

ringen utifrån ett ledningsperspektiv är antaganden om att ledningen besitter den kunskap vi 

söker för vår uppsats. 

 

6.3 Forskningsbidrag 
 Denna studie visar att det inte är möjligt att styra intangibles på ett optimalt sätt. 

 Denna studie bidrar med praktiska exempel på hur företag arbetar med styrning av in-

tangibles.  

 Denna studie bekräftar den utmaning tidigare forskning uttrycker gällande styrningen 

av intangibles. 

 Denna studie påvisar att styrningen av intangibles inte behöver skilja sig mellan 

tjänste- och tillverkningsföretag. 

 Denna studie bekräftar vikten i intangibles då samtliga fallföretag arbetar med styr-

ning, trots saknad av tillförlitliga modeller. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Efter att ha genomfört vår studie har vi kommit fram till följande förslag gällande vidare 

forskning: 

 Hur arbetar “best practice” företag med styrningen av intangibles? 

 Hur skiljer sig styrningen av intangibles mellan svenska och utländska företag? 

 Hur skiljer sig styrningen av intangibles mellan olika branscher? 

 Hur skiljer sig styrningen av intangibles beroende på företagsstorlek? 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Inledning: 

1. Beskriv allmän information om organisationen som: 

– Storlek 

– Produkter, affärsidé 

– Marknadsposition 

2. Vad har du för yrkesbakgrund? 

3. Hur länge har du jobbat inom organisationen och vad har du för position? 

4. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Ekonomistyrning: 

5. Vad och vilka är dina tidigare erfarenheter av strategi och ekonomistyrning? 

6. Vilka aspekter är enligt er viktiga för ert företags ekonomiska styrning? 

Intangibles: 

7. Hur förklarar/beskriver du begreppet intangibles? 

8. Beskriv vilka intangibles er organisation arbetar med 

9. Vilken/vilka intangibles arbetar ni mest med? 

10. Vad innebär dessa intangibles för er? 

 

Mått och mätning: 

11. Använder företaget några modeller för att mäta intangibles? 

om Ja, Hur används dessa? 

om Nej, varför inte? 

12. Vilka mått används vid lönsamhetsbedömningen av immateriella projekt? 

13 Hur mycket arbete läggs ned på mätning av intangibles? 

14. Använder ni er av finansiella och icke-finansiella mått i er styrning? 

15. Beskriv hur du ser på den icke-finansiella informationen för att avbilda intangibles. 

16. Beskriv hur du ser på måttens tillförlitlighet. 

 

Budget och resursallokering: 

17. Vad är organisationens syfte med budgetering? 

18. Vilken typ av budget använder ni er av? 

19. Hur bestäms hur mycket resurser som ska avsättas till intangibles? 

20. Hur används de mått som finns på intangibles vid fördelning av resurser? 

21. Hur går arbetet till för att kunna göra en bedömning av lönsamhet? 

21. Ses avsättningen av resurser till intangibles främst som en kostnad eller investering? 
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