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Att skriva den här uppsatsen har varit en stor utmaning, men framförallt roligt och givande. 
Vi har lärt oss mycket under det halvår som vi följt fallstudieföretaget då vi fått möjligheten 
att omsätta och utforska teorier i en verklig organisation.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Åke Berglund för all bra feedback under vårt 
uppsatsskrivande. Vi vill även tacka elektronikkedjans grundare för att han tog sig tid att 
genomföra en längre intervjun. Den blev mycket givande och blev till stor hjälp för vår 
analys. 
 
Slutligen ett stort tack till personalen och ledningen på restauranggrossisten för alla era 
ovärderliga åsikter och tankar samt stora tålamod när vi smugit runt på ert kontor och lager!  
 

Tack! 
 
 
 

 
 

 
Charlotte Berndt                     Adel Fakhredinne                     Adam Linder 
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I den här uppsatsen undersöker vi hur växande småföretag förvaltar 
och utvecklar sitt intellektuella kapital samt hur detta kan förbättras.  
 
Intresset för att studera begreppet intellektuellt kapital väcktes i 
slutet av 1980-talet i samband med att företag började se kunskap 
som en värdeskapande faktor. Intellektuellt kapital är 
samlingsnamnet för de värden som företaget inte kan bokföra som 
finansiellt kapital och innefattar begreppen struktur-, human- och 
kundkapital. I småföretag är hanteringen av det intellektuella 
kapitalet av extra vikt då rätt hantering kan minska beroendet av 
nyckelpersoner och öka tillväxten. Detta har vi undersökt genom en 
fallstudie av ett före detta Gasellföretag inom restaurangbranschen 
vars tillväxt avtagit under de senaste åren. Ett målen har varit att 
utveckla förslag till företag i en liknande situation utifrån fallstudien 
och vår teoretiska analys.  
 
Som komplement till fallstudien har vi även intervjuat en 
representant för en växande butikskedja för elektronikprodukter. 
Intervjun rörde hur företaget klarat av svårigheter kring hanteringen 
av det intellektuella kapitalet som kan uppkomma vid en snabb 
tillväxt. 

  
Vår teoretiska referensram innehåller teorier och modeller med 
koppling till tillväxt, intellektuellt kapital, småföretagande och 
nyckelpersoner i organisationer. 
 
I vår fallstudieföretag har vi funnit ett stort beroende av enskilda 
individer samt otillräckliga system för lagring av strukturkapital. 
Även referensföretaget har varit beroende av enskilda individer men 
minskat detta genom delning av arbetsuppgifter och ett system som 
uppmuntrar och möjliggör lagring av strukturkapital. Bland de 
slutsatser vi dragit är att beroendet av nyckelpersoner kan minska 
genom lagring av kunskap som strukturkapital och en ökad 
kunskapsspridning mellan medarbetarna. Spridning av kunskap 
mellan medarbetare möjliggörs genom adekvata lönesystem, 
mentorskap och en företagskultur som uppmuntrar till samtal och 
utbyte av information. Lagring av kunskap som strukturkapital 
kräver rutiner, passande IT-system, tid och de anställdas motivation.   
 
Nyckelord:  
 
Intellektuellt kapital, nyckelpersoner, tillväxt, småföretag, 
strukturkapital, datorsystem, kunskap, humankapital, medarbetare 
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1 Bakgrund 
I det här kapitlet diskuterar vi hur intresset väcktes för organisationers intellektuella kapital.  

Vi benar ut begreppet intellektuellt kapital samt redogör för vilka delar begreppet innefattar. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring småföretagande och tillväxt, och hur det i sin tur 

kan kopplas till hanteringen av intellektuella kapital. 
 
 
Startskottet för den industriella revolutionen var ångmaskinen som följdes av en rad 
uppfinningar som skulle komma att revolutionera människans vardag. I masstillverkningens 
kölvatten förminskades den enskilda individen till en kugge i det industriella hjulet och 
hennes arbete kunde inte effektiviseras nog. Idag, mer än 200 år senare har synen på 
människan som arbetskraft förändrats. Tidsstudiemännen är utbytta mot 
managementkonsulter och en människas intellektuella kapacitet har börjat värderas och sättas 
i direkt relation med värdet på det företag hon verkar i.    
 
Fokus har sedan den industriella revolutionen främst legat på teknologi, uppfinningar och 
andra värdeskapande aspekter som varit viktiga ur storföretagens synvinkel. Men i början på 
1980-talet, i IT-erans vagga, kom fokus att flyttas till kunskap som den viktigaste 
värdeskapande faktorn i organisationer. Till den immateriella dimensionen hör inte bara 
kunskap utan även koncept, idéer, uppfinningar, design etc. Intresse har nu riktats mot 
organisationers ”kunskapande” processer. Detta leder oss in på den nya kunskapsekonomin 
som har kommit att karaktäriseras av nya värdebegrepp, exempelvis intellektuellt kapital. Vi 
har även fått uppleva ett maktskifte från företag till anställd och kund, där de två sistnämnda 
till hög grad påverkar företagens värdeskapande.  
 
Intellektuellt kapital har enligt Brooking1 funnits sedan den första företagaren skapade en 
lyckad kundrelation. Men förr har detta kallats Goodwill eller inte uppmärksammats alls.  
Det intellektuella kapitalet är avsett att inkludera allt som behövs för att bringa kunskap till ett 
företag. Forskare brukar prata om humankapital, strukturkapital och kundkapital som tre 
grundläggande former av kunskap. Om de utvecklas och hanteras på rätt sätt utgör de 
tillsammans företagets intellektuella kapital. De tre kunskapsformerna, humankapital, 
strukturkapital och kundkapital, inkluderar frågeställningar som hur man utvecklar de 
anställdas kompetens, hur man behåller kunskap inom företaget och hur man etablerar 
lyckade kundrelationer. 
 
Att värdera det intellektuella kapitalet kan innebära vissa svårigheter då det oftast rör sig om 
kvalitativa värden som är svåra att omvandla till monetära värden i balansräkningen. Företag 
som har lyckas med detta har en stor konkurrensfördel mot andra då de även kan mäta 
förändringar (förhoppningsvis förbättringar) i det intellektuella kapitalet. Framför allt gäller 
detta för tjänsteföretag då deras framgång är helt beroende av utveckling av medarbetare och 
tjänster då de inte har patent att falla tillbaka på. Utvecklingen i USA och till viss del inom 
EU går ändå mot att det kommer att bli möjligt även för till exempel konsultföretag att 
patentera sina metoder. Exempel på detta är Boston Consulting Group som har patenterat ett 
antal av sina modeller, exempelvis produktlivscykelmodeller2. Trots detta inser fler och fler 
företag att sättet på vilket de förvaltar och utvecklar sitt intellektuella kapitalet har en direkt 
inverkan på hur väl de kommer att lyckats på marknaden.  

                                                 
1 Brooking 1996 
2 Stewart 1997 
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1.1 Tillväxt i småföretag 
 
Hur småföretaget hanterar sitt intellektuella kapital är en viktig fråga om de önskar uppnå 
tillväxt. Men även andra faktorer påverkar naturligtvis tillväxten hos småföretag i landet. För 
att få en bakgrund till hur tillväxtklimatet ser ut för småföretag i Sverige har vi valt att 
presentera tillväxtstatistik från Föreningssparbankens tillväxtbarometer. 
 
Föreningssparbanken genomför tillsammans med föreningen Företagarna varje år en 
Småföretagsbarometer. I den undersöker de konjunktur och tillväxtförutsättningar hos 
Sveriges småföretag. Enligt den senast genomförda Småföretagsbarometern från våren 2005 
tror sig 61 procent av de 4 551 tillfrågade företagen ha stora möjligheter att expandera 
framöver. Störst expansionsmöjligheter anser sig företag inom partihandel och 
uppdragsverksamhet ha3. 
 
Detta betyder inte att alla företag har en vilja att växa. Enligt samma undersökning vill 19 
procent av de 4 551 företagen inte växa då de anser att riskerna med att växa överväger 
möjligheterna det skulle kunna resultera i.4 Många är nöjda med den storlek de har och är 
oroliga för att tillväxt kommer att negativa effekter på företaget. Mindre företagare undviker 
exempelvis ofta att ta in finansiering utifrån då de fruktar att den familjära atmosfären kan 
försvinna och att de mister kontrollen över bolaget.  
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Hur det intellektuella kapitalet hanteras är inte bara viktig fråga i kunskapsintensiva 
tjänsteföretag utan i alla företagsformer, kanske framförallt i småföretag där man har en 
begränsad mängd resurser. Med småföretag menas företag med färre än 50 anställda. 
Småföretag utgör 99 procent av Sveriges alla företag, de står för 40 procent av 
sysselsättningen och 40 procent av omsättningen i den privata sektorn.5 Hur dessa småföretag 
hanterar och utvecklar sitt intellektuella kapital är därför en viktig fråga inte bara för det 
enskilda företaget utan för hela landet. 
 
Ett problem idag är att småföretag inte har samma möjlighet att låta anställda specialisera som 
större företag. Småföretag har helt enkelt inte samma ekonomiska resurser till att utbilda 
personal och är känsliga för att förlora anställda. Detta leder till att småföretag lätt blir 
beroende av nyckelpersoner som är ensamma om sin kompetens inom företaget. 
 
Att överföra kunskap från en nyckelperson ut i organisationen kan vara svårare än det låter. 
Men det är samtidigt en mycket viktig faktor för att uppnå tillväxt. ”Kunskap är makt”6

 och 
de nyckelindivider som inser makten av att ha en unik kunskap och som vill skydda sin 
position i företaget kan arbeta aktivt mot kunskapsspridning. De kan även försöka utöka sin 
kunskap inom det speciella området och göra den mer svåråtkomlig för andra. De behåller då 
sin viktiga position i företaget genom att de sitter på så viktig och så svåråtkomlig information 
som möjligt.7 

                                                 
3  Småföretagsbarometern våren 2005 
4  Småföretagsbarometern våren 2005 
5 Nutek rapport 2003 
6 Francis Bacon (1561-1626) 
7 Stewart 1997 m.fl. 



KAPITEL 1    -    BAKGRUND 
 

 - 9 -  

 
NUTEK genomförde under 2002 en undersökning bland småföretag i Sverige. Där kom man 
fram till att humankapitalet har blivit en viktig resurs i småföretag. De företag som aktivt 
satsar på kompetensutveckling är överrepresenterade bland snabbväxande företag. Förmågan 
att inskaffa och tillämpa kunskap har blivit en allt viktigare del av företags konkurrenskraft.8 
 

1.3 Frågeställning 
 

Hur kan ledningen i små tillväxtföretag bygga upp det intellektuella 
kapitalet för att minska beroendet av nyckelpersoner? 
 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att kartlägga hur små tillväxtföretag hanterar sitt intellektuella kapital för att 
minska beroendet av nyckelpersoner samt undersöka hur detta kan påverka tillväxten i 
småföretag. 
 
Som resultat av studien kommer vi att ge rekommendationer till dessa små tillväxtföretag om 
hur de bör hantera sitt intellektuella kapital för att minska beroendet av enskilda individer och 
möjliggöra en fortsatt tillväxt. 
 

1.5 Disposition 
 
I kapitel två redogör vi för våra metoder och bakgrunden till vår fallstudie. Vi beskriver bland 
annat hur vi har gått tillväga då vi utformat fallstudien, vår datainsamlingsmetodik samt 
uppsatsens validitet respektive reliabilitet. Efter metodkapitlet följer den teoretiska 
referensramen. I detta kapitel förklarar och beskriver vi det intellektuella kapitalet samt de 
delarna som det intellektuella kapitalet består av. Dessutom diskuterar vi på ett generellt plan 
begreppen: småföretagande, småföretags beroende av nyckelpersoner samt det breda området 
företagstillväxt. 
 
I empirin, som följer efter den teoretiska referensramen, skildras samt summeras vår 
fallstudie. Vi redogör även för resultatet från intervjun med referensföretaget. Uppsatsens 
femte kapitel ägnas åt en analys av fallstudieföretagets hantering av sitt intellektuella kapital 
och deras beroende av nyckelpersoner. Som analysverktyg har vi använt intervjun med 
referensföretaget och vår teoretiska referensram. I kapitel sex redovisar vi våra slutsatser från 
analysen. Slutligen redovisar vi våra rekommendationer i kapitel sju, dels till småföretag 
generellt men främst till fallstudieföretaget. Dessa rekommendationer har utgått från analysen 
av vårt fallstudieföretag, intervjuerna med referensföretaget samt vår teoretiska referensram.  
 
Genomgående benämns fallstudieföretaget som just fallstudieföretaget, grossisten eller 
restauranggrossisten. Referensföretaget benämns mestadels som referensföretaget men även 
som elektronikkedjan och elektronikföretaget.  

                                                 
8 Nutek rapport 2003 
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2 Metod 
I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till vår fallstudie. Vi beskriver hur vi har gått 

tillväga vid utformandet av vår fallstudie samt forskningsansatserna vi utgått från.  Vi 

redogör även för datainsamlingsmetodiken. Slutligen gör vi en bedömning av uppsatsens 

validitet respektive reliabilitet.  

 

2.1 Bakgrund till fallstudien samt tidigare rapporter 
 
I slutet av mars 2005 stormade en energisk entreprenör in i vår föreläsningssal en halvtimme 
efter utsatt tid. Vi hade precis börjat en kurs i affärsekonomi och som första uppgift skulle vi 
”ut i verkligheten” för att diagnostisera ett snabbväxande småföretag. Tidigare under dagen 
hade vi i klassen lottat ut företag till varandra. Företagen hade själva anmält intresse av att bli 
besökta av oss studenter. Snart blev vi varse att det var just vår grupp som skulle följa denne 
mycket karismatiska entreprenör och hans kompanjon. Det första energiska intrycket byttes 
snabbt ut mot en mer mångsidig bild av entreprenören. Det skulle visa sig att vi skulle följa 
honom och företaget i många månader framöver och få ta del av en mycket intressant bransch 
och företagskultur.  
 
Företaget var en uppstickare i grossistbranschen och växte så det knakade. Sedan starten 1994 
hade de fått en betydande roll på marknaden, till de stora grossisternas förvåning. När vi kom 
in i bilden var trettio anställda verksamma i företagets decentraliserade organisation. Vår 
första uppgift blev att göra en generell rapport över företagets verksamhet och dess 
affärsmiljö. Trots rapporteringens något strikta natur fick vi snart en djupare inblick i 
verksamheten. Företaget styrdes av två minst sagt karismatiska ledare med vitt skilda 
personligheter. Detta kunde ofta yttra sig i häftiga argumentationer dem emellan, något som 
vi snabbt fick ta del av efter att ha kommit till företaget. Trots detta, eller kanske tack vare 
detta, fungerade de delade ledarskapet till synes utmärkt. De kompletterade varandra väl och 
hade delat upp ansvarsområdena tydligt mellan sig.  
 
Vår första rapport byggde till allra största del på intervjuer med cheferna och ett fåtal 
anställda på företagets olika avdelningar. Vi fick en övervägande positiv bild av företaget och 
dess verksamhet; allt verkade fungera perfekt. Den något överdrivna beskrivningen av 
företaget kunde mycket väl ha berott på att intervjuerna ägde rum under arbetstid. För trots de 
positiva åsikterna märkte vi snart att företaget led av många av de barnssjukdomar som små 
snabbväxande företag ofta drabbas av. Till dessa hörde brister på rutiner, otydlig 
ansvarsindelning och ett svagt strukturkapital.  
 
Den andra rapporten fick en mer nyanserad karaktär och var främst fokuserad på företagets 
image och konkurrensfördelar. Rapporten grundades i en marknadsundersökning per telefon 
av ca åttio slumpvis utvalda existerande, förlorade och önskade kunder. Vi kunde dra 
slutsatsen att företaget hade en bra relation med sina kunder, till och med bra relationer med 
de kunder som de hade förlorat. ”Service mind ness” var nyckelordet som ofta nämndes i 
undersökningen. Men vi drog också slutsatsen att många kunder, speciellt önskade kunder, 
hade en felaktig bild av företagets sortiment. Man utgick ofta från att de erbjöd ett mer nischat 
sortiment än vad som var fallet.  
 
När kursen var avslutad fick vi en förfrågan om att leda en konferens med de anställda med 
syftet att fånga upp deras bild av arbetsplatsen. Ungefär tjugo anställda, cheferna och vi tre, 
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var i mitten av maj på en kursgård i östra Stockholm. Vårt första drag blev att skicka ut 
cheferna från konferenslokalen - ett smart drag skulle det senare visa sig. Under vår ledning 
delades personalstyrkan in i mindre grupper och tilldelades en rad frågeområden att diskutera. 
Dessa rörde företagets roll på marknaden, den dagliga verksamheten, företagets mål och 
visioner samt personalens egna mål, och såklart deras önskemål. Under konferensen framkom 
många åsikter som inte hade kommit fram under våra tidigare besök på företaget. Många i 
personalen kände en stor frustration över bristen på rutiner, otillräckliga datorsystem och 
tidskrävande operativt arbete. Främst datorsystemet låg till grund för många problem och var 
egentligen utformat för att skötas av en tiondel av den totala personalstyrkan som nu skötte 
systemet. 
 
Trots bristerna på företaget trivdes personalen bra på sin arbetsplats och många av dem hade 
varit med sedan starten. Att växa och sprida sig till nya städer oroade en del då man var rädd 
att förlora den speciella kulturen som nu rådde på företaget. Efter konferensen samlade vi 
personalens åsikter i ett PM. Vi författade även en bilaga om konkreta åtgärder som kunde 
förbättra arbetet den närmaste tiden, dessa med karaktären ”flytta faxen till stora rummet”. Vi 
skrev också ned de större problemområdena till vilka vi inte kunde hitta några snabba 
lösningar. Ett av dessa områden som krävde mer analys var hur företaget skulle kunna 
förbättra sitt strukturkapital, bli mindre beroende av enskilda individer och förenkla arbetet 
genom relevanta datalagringssystem. Det är dessa områden som uppsatsen kommer att 
behandla.   
 

2.2 Forskningsansats 
 
Vi har i denna uppsats genomgående använt oss av en induktiv forskningsansats med vissa 
deduktiva inslag. Detta eftersom vi i vårt arbete började med att läsa in oss på detta område 
för att få information om tidigare studier och teorier, som vi kunde ha användning av under 
fallstudien av grossistföretaget. Våra främsta teorikällor var litteratur av Brooking, Stewart 
och Edvinsson; som anses vara grundarna till forskningsområdet kring det intellektuella 
kapitalet. 
 
Kunskapen från våra tidigare kontakter med företaget kompletterades med nyvunnen kunskap 
inom området Intellektuellt kapital. Detta hjälpte oss att hitta de väsentliga områdena att 
fokusera oss på under studien. 
 
Under tre månader var vi ute hos vårt fallstudieföretag, som vi i likhet med andra 
respondenter valt att hålla anonymt, för att observera arbetet och intervjua personalen på de 
olika avdelningarna. Vi antecknade löpande kommentarer och frågor som vi sedan ställde de 
berörda. Under hela studien hade vi den teoretiska referensramen i bakhuvudet som vägvisare. 
Teorin hjälpte oss att skapa det tänkande som krävdes för att senare fånga upp det empiriska 
resultatet av vår fallstudie.  
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2.3 Datainsamlingsmetodik 

2.3.1 Data från tidigare studier av fallföretaget                         
 
Våra två tidigare studier om fallstudieföretaget samt vårt PM från fallstudieföretagets 
konferens i maj 2005 har gett en viss förförståelse vid fallstudien. Utdrag ur vårt konferens-
PM återfinns som bilaga i den här uppsatsen. Att vi har valt att ha med just den rapporten som 
bilaga beror på att de flesta anställda fick fram sina åsikter i konferensrapporten och att detta i 
sin tur gav en mer nyanserad bild av företaget.  

2.3.2 Data från fallstudien 
 
Fallstudien som vi genomfört under hösten 2005 är som våra tidigare studier av 
förståelseinriktad, det vill säga av hermeneutisk karaktär. Vårt mål har varit att öka förståelse 
för hur företaget hanterar sitt intellektuella kapital och få en nyanserad bild av hur kunskapen 
flyter genom organisationen. Efter vårens studier av företaget kände vi att vi hade en 
någorlunda klar bild över verksamhetens svaga och starka punkter. När vi nu under hösten 
skulle studera en av de mer allvarliga svagheterna; hanteringen och utvecklingen av det 
intellektuella kapitalet, ville vi nå djupare in i organisationen och fånga upp mer nyanserad 
data. Vi valde därför en datagenereringsmetod som skulle kunna beskrivas ligga på skalan 
mellan deltagandeforskning och aktionsforskning, enligt Gummessons9 terminologi. 
Gummesson graderar datagenereringsmetoder efter forskarens inverkan på studieobjektet, 
med metoden med minst inverkan först: 
 
1. Studier av existerande data 
2. Intervjuer 
3. Direkt observation 
4. Deltagande observation   
5. Aktionsforskning 
  
Enligt Gummesson10  är aktionsforskning en av de mest krävande metoderna för att generera 
data, men också en av de mest givande. Aktionsforskning bygger på att forskaren är mer aktiv 
i studien. Som aktionsforskare tar man egna beslut samt studerar följderna av dessa. Vid 
deltagande forskning är forskaren aktiv i studien men tar inga stora beslut. För att klargöra 
resonemanget ytterligare kan vi använda oss av ett exempel om en studie av en 
livsmedelsbutik. Om forskaren skulle välja att genomföra en direktobservation skulle hon 
enbart observera kundernas beteende i butiken, om forskaren skulle genomföra en deltagande 
observation skulle hon själv handla i butiken. Slutligen skulle hon kunna ta anställning i 
butiken, som exempelvis konsult eller butiksanställd, om hon hade för avsikt att genomföra en 
aktionsinriktad forskning.    
 
Eftersom forskarens inverkan är hög i aktionsforskning måste man som forskare, enligt 
Gummesson, balansera mellan att vara subjektiv och att vara objektiv. Det är som han säger; 
”det lätt att missa skogen för alla träd!”. Vi försökte motverka detta genom att kritiskt 
granska varandras rapportering löpande.  
 

                                                 
9 Gummesson, 2004 
10 ibid 
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Under fallstudien deltog vi i personalens dagliga arbete. Vi följde personer med olika 
positioner på företaget och studerade företagets samtliga avdelningar. En stor del av tiden 
spenderade hos säljarna, inköparna samt hos personalen på lagret. Detta har lett till att vi har 
fått en god inblick i hur företaget fungerar och märkt av de brister som finns.  
 
Redan från början lade vi upp en taktik för hur vi skulle gå tillväga när vi skulle börja med 
fallstudien. Vi ville få ut så mycket kunskap och information som möjligt av personalen utan 
att stå i vägen för deras arbete. Vi ansåg att den mest effektiva taktiken att använda oss av för 
att närma oss de anställda på ett förtroendefullt sätt, var genom att vara där i egenskap av 
studenter och inte som konsulter. Förtroendet hade vi redan lyckas få i och med våra tidigare 
studier på företaget. 
 
I boken Kunskapande metoder nämner Christina Garsten11 olika taktiker en forskare kan 
använda sig av vid studiet av en arbetsplats. Vissa taktiker kan leda till att man inte lyckas få 
ut den information man söker på grund av det hot personalen på en arbetsplats kan känna från 
forskaren. Det problemet lyckades vi enligt vår egen uppfattning till viss del eliminera tack 
vare att vi var studenter. Man såg oss helt enkelt inte som något större hot. Vår roll kan enligt 
Garsten enklast beskrivas som deltagande som observatör. Denna typ av deltagande kan 
beskrivas enligt följande; 
 
Den studerade gruppen är medveten om forskarens närvaro och forskaren intar en mer 

integrerad ställning i gruppen.
12
 

 

Denna grad av deltagande observation är enligt Garsten en etnografisk metod som ger en rik 
beskrivning av den studerade gruppen.13 
 
Vi kunde i stort sett dyka upp på fallstudieföretaget när som helst och bara gå omkring och 
iaktta arbetet på de olika avdelningarna. Hade vi frågor antecknade vi dem för att vid ett 
senare tillfälle boka upp ett möte med respektive anställd för en intervju. Detta för att inte 
störa de anställda under deras arbetstid, men även för att bibehålla diskretionen mellan oss 
och respektive anställd. Frågorna planerades inte i förväg utan de dök oftast upp i samband 
med att vi iakttog arbetet på de olika avdelningarna. Men självfallet var en övergripande del 
av våra frågor färgade av den kunskap vi erhållit vid studier inom området av det 
intellektuella kapitalet. Som komplement skrev vi löpande ned våra tankar och de 
reflektioner som slagit oss under besöken. 
 
I och med att vi var på flera olika avdelningar fick vi en nyanserad bild av de problem som 
uppstod. Det som är ett problem på en avdelning kan underlätta arbetet på en annan. 
 

2.3.3 Intervju med referensföretag 
 
Förutom de samtal vi fört med de anställda hos det grossistföretag som varit föremål för vår 
fallstudie har vi även intervjuat en av grundarna av ett detaljhandelsföretag inriktat på 
konsumentelektronik. Detta för att få en vidare syn på tillväxtproblem inom växande 
småföretag. Intervjun har fungerat som referens för att studera om de problem vi hittat i vår 
fallstudie är generella för växande småföretag. Anledningen till att vi valt just detta företag är 
                                                 
11 Gustavsson. Red. (2004) 
12 Gustavsson Red. (2004), egen bearbetning av Garsten, (s. 158)  
13 Gustavsson. Red. (2004) 
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att vi ser vissa likheter mellan det och vårt fallstudieföretag. Den största skillnaden är att vårt 
fallstudieföretag inte har kommit lika långt i utvecklingen och därför kan det ha en del att lära 
av butikkedjan, trots att de verkar i vad som kan tyckas vara olika branscher. Vi valde även 
företaget därför att vi har haft en god access på grund av att en av oss har arbetat både som 
säljare och under en kortare tid på huvudkontoret.  
 
När vi skulle genomföra intervjun med referensföretaget gick vi från en induktiv till en 
deduktiv forskningsansats. Våra frågor blev mer styrda och frågeområdena bestämda innan 
intervjun. Det var resultatet av att vi under intervjun önskade få kunskap om specifika 
områden som vi funnit intressanta under fallstudien. Intervjun fungerade också som en 
referens för att bekräfta den kunskap och teori som vi hade fått inom området av det 
intellektuella kapitalet.  
 
Företaget vi har intervjuat har vuxit kraftigt under de senaste åren. De har gått från att vara ett 
småföretag till att bli ett medelstort företag. Vi ville få reda på hur de hanterat problem som 
uppkommit vid den snabba tillväxten. Företaget har förutom 48 butiker i Sverige och Norge 
även egen import av produkter och ett centrallager i anslutning till huvudkontoret utanför 
Stockholm där alla leveranser sköts ifrån. Vi har här velat undersöka hur de klarat av 
tillväxten från 1 butik och 3 anställda till 48 butiker och ett par hundra anställda på 16 år. 
Fram till 2004 var företaget helägt av de tre grundarna men sedan dess har externa finansiärer 
bland annat bestående av anställda i företaget, gått in för att möjliggöra en vidare expansion. 
Vårt syfte med intervjun är att få reda på vilka hinder för tillväxt som har funnits och hur 
dessa har lösts under resans gång.  
 

2.3.4 Personligt kunskapande  
 
För att generera ytterligare data använde vi oss även av personligt kunskapande i form av 
samtal med personalen, cheferna, en utomstående personalutvecklare och en konsult inhyrd 
av företaget. Samtliga intervjuer var av en kvalitativ och informell natur och frågorna ställdes 
fritt utan speciella frågemallar. Gustavsson delar in personligtkunskapande i tre typer av 
tillfällen; intervjuer, samtal och dialoger14. De intervjuerna som vi genomförde skulle kunna 
betecknas som samtal, efter Gustavssons terminologi. Enligt Gustavsson karaktäriseras 
samtal av att dess huvudmål är att ”generera subjektiv, men icke desto mindre faktisk, data 
för att få en heltäckande bild av subjektiva verkligheter”15 Detta summerar vårt mål väl; att 
samla subjektiv data för att få en faktisk bild av verkligheten. Samtalen genomfördes under 
tiden som vi deltog i arbetet eller avsatt tid. Samtalen genomfördes inte alltid på kontoret 
utan många gånger på andra platser och utanför arbetstid, till exempel under lunchrasten och 
efter jobbet. Det visade sig att det var just dessa samtal som var mest givande när vi senare 
summerade våra data. Personalen kände sig troligtvis mer avslappnad utanför arbetet och 
informationen de gav oss ökade och fördjupade vår förståelse av företaget. 
 

                                                 
14 Gustavsson 2004 
15 Gustavsson red. 2004  (s. 241) 
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2.4 Validitet och Reliabilitet 
 
Vi har strävat efter en noggrann och en, om möjligt, objektiv tolkning av data som erhållits 
under fallstudien. Om en studie har hög validitet måste den vara tillförlitlig och verkligen 
mäta det den är avsedd att mäta. Validitet handlar med andra ord om i vilken utsträckning ett 
empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska begrepp det är avsett att mäta. Evert Gummesson 
nämner i boken Kunskapande metoder att validiteten är i centrum vid fallstudiebaserad 
forskning. Validiteten i vår studie anser vi är relativt hög på grund av vårt omfattande 
empiriska material. Vi har haft väldigt goda förutsättningar att samla in data under på grund 
av ett bra samarbete med vårt fallstudieföretag. Under hela studien har vi haft möjligheten att 
komma till företaget för att komplettera empirisk data och genomföra fler intervjuer. Intervjun 
med referensföretaget gav oss även givande data, av både subjektiv och objektiv karaktär.   
 
Reliabilitet, som är det andra måttet en studie normalt mäts efter, handlar om i vilken 
utsträckning empiriska mått innehåller slumpmässiga mätfel.16 Fler mätningar minskar risken 
för slumpmässiga mätfel. I och med att vi studerat företaget under nästan ett år har vi hunnit 
med många besök och sett företaget från olika sidor under en längre tid, detta kan anses öka 
reliabiliteten. Vi anser därför att reliabiliteten är relativt hög i vår uppsats. När det gäller 
tillämpbarheten på fallstudieföretaget kan den bli låg i framtiden på grund av att företagets 
situation kan komma att förändras väldigt fort. Det som är korrekt idag kan vara helt fel i 
morgon. Däremot hoppas vi att uppsatsen kan komma till nytta för andra företag som är i 
samma situation och tillväxtfas som fallstudieföretaget befinner sig i dagsläget.  
 

2.5 Kritisk reflektion 
 
Vår förkunskap om fallstudieföretaget har bidragit med både positiva och negativa faktorer. 
Positivt på så sätt att vi vetat var vi ska leta efter information och att vi haft en god 
kommunikation med de anställda. Det negativa har varit att vi ibland riskerat att bli 
hemmablinda och haft svårt att se vissa saker objektivt. 
 
Att vi valt en kvalitativ ansats gör att det kan vara svårt att i vissa fall veta hur hög validiteten 
och reliabiliteten har varit. För att ytterligare öka validiteten i arbetet skulle vi ha kunnat 
intervjua fler företag i andra tillväxtstadier.

                                                 
16 Gustavsson 2004 
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3 Teoretisk referensram 
I denna del har vi som avsikt att förklara och beskriva det intellektuella kapitalet samt de 

olika delarna som det intellektuella kapitalet består av. Dessutom ska vi på ett generellt plan 

diskutera begreppen småföretag, småföretags beroende av nyckelpersoner och det breda 

området företagstillväxt. 

 

3.1 Intellektuellt kapital  
 
Förenklat sett kan man tänka sig att ett företags verkliga värde är uppdelad i en finansiell del 
och i en intellektuell del, figuren nedan illustrerar detta. Det finansiella värdet är lätt att hitta i 
exempelvis årsredovisningen, men det exakta intellektuella värdet är svårt att finna. 

 

 
Figur 1: Egen bearbetning av Edvinssons modell över ett företags värde

17 
 
 

Enligt Stewart18 är intellektuellt kapital immateriellt och därför svårt att definiera. Han menar 
att intellektuellt kapital exempelvis kan vara det elektroniska nätverk som transporterar 
information med ljusets hastighet, som gör att man kan reagera till marknaden snabbare än 
konkurrenterna. Intellektuellt kapital är även samarbetet, det gemensamma lärandet, mellan 
ett företag och dess kunder. 
 
Stewart är inte ensam om att tycka att intellektuellt kapital är svårt att definiera och ännu 
svårare att utveckla på ett effektivt sätt. För att ett företag ska lyckas utveckla det 
intellektuella kapitalet måste det bearbeta och försöka utveckla de små delarna i företaget som 
bildar helheten som är det intellektuella kapitalet. Med ett välutvecklat intellektuellt kapital 
erhåller företaget även en stark position gentemot konkurrenterna. 
 

3.2 Uppdelning av intellektuellt kapital 
 
Författare som Stewart, Brooking och Edvinsson ser det intellektuella kapitalet som resultatet 
av tre övergripande delar som finns i ett företags; organisation, anställda och kunderna. Dessa 
tre delar är humankapital, strukturkapital och kundkapital. Genom att integrera och 
effektivisera dessa tre i ett samspel med varandra kan man förhoppningsvis lyckas erhålla ett 
starkt intellektuellt kapital. Dessa tre delar redogör vi för nedan. 

                                                 
17 Stewart 1997 (s. 312)  
18 Stewart 1997 

Intellektuellt kapital Finansiellt kapital 
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Figur 2: Egen bearbetning av Edvinssons modell över det intellektuella kapitalets koppling till företagsvärdet
19
 

 

3.2.1 Humankapital 

 
Humankapital är enligt Stewart20 den kompetens hos individerna i organisationen som behövs 
för att förse kunderna med lösningar. Humankapitalet kan utvecklas på två sätt, dels när 
organisationen använder mer av människors kunskaper och kreativitet och dels när fler har 
tillgång till kunskaper som organisationen behöver för sina innovationer. 
 
Edvinsson och Malone21 tillägger i sin definition även att humankapital måste styra beteendet 
istället för att bara beskriva kvantitativa mått. Humankapitalet måste fånga dynamiken och 
kunskapsflödet hos en intelligent organisation i en föränderlig och konkurrenspräglad 
omgivning. Humankapitalet måste också omfatta kreativitet och innovationsförmåga så att 
nya idéer kan få fotfäste. 
 
En tredje definition är Hansson och Anderssons22 vilka anser att humankapitalet är summan 
av all kompetens i verksamheten som bidrar till värdeskapande. Till exempel måste företag 
akta sig för att fastna i inkörda hjulspår och istället ta tillvara nya uppslag från bland annat 
nyanställda. Ledningen får inte vara rädd för att frångå sina egna idéer som kan ha blivit 
förlegade och omoderna till förmån från nya idéer från nyanställda. Detta kan dock ofta vara 
fallet på grund av ledningens rädsla för att förlora sin maktsituation. 
Man måste införliva nya kunskaper och erfarenheter i verksamheten och sprida dessa i 
organisationen. Ett sätt att göra detta är att få fram den tysta kunskapen inom organisationen 
och göra den tillänglig för alla. 
 

                                                 
19  Stewart 1997, (s. 312)  
20  Stewart 1997 
21  Edvinsson, Malone (1997) 
22  Hansson, Andersson (1999) 
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3.2.1.1 Tyst kunskap 
 
Brooking23 menar att styrning av Humankapital är extra känsligt eftersom det inte kan ägas av 
företagen utan finns hos personalen. Försvinner de anställda tar de med sig humankapitalet. 
Det är därför viktigt att veta vad varje anställd tillför en organisation. Kunskapen hos de 
anställda är ofta svår att förklara då den oftast är tyst, vanligt kallad tacit knowledge.  
 
Humankapitalet kan inte kopieras exakt eftersom alla individer utvecklar sin egen kunskap 
genom bland annat träning, misstag, studier och egna reflektioner. En stor fråga är hur man 
lyfter fram den tysta kunskapen och sprider den. 
 
Tyst kunskap är svår att upptäcka och definiera. Tyst kunskap är den kunskap du har om hur 
något ska göras. Den är svår att uttrycka. Ett exempel på detta är kunskapen man har om hur 
man använder ett dataprogram på ett effektivt sätt. Man vet hur man själv använder 
programmet, men det är inte lika lätt att lära ut till andra att använda det. 
  
Det finns framför allt tre nackdelar med tyst kunskap enligt Stewart24 nämligen: 

• Den kan vara felaktig 
• Den kan vara svår att förändra 
• Den är svår att förmedla 

 
Ett sätt att minska den tysta kunskapen är att använda sig av Erfa-nätverk.25 
 

3.2.1.2 Erfa-nätverk 
 
Det finns inte många personer som stannar kvar på ett företag ett helt arbetsliv. Många jobbar 
på ett företag ett par år och lyckas under de åren samla på sig en massa användbar kunskap. 
Om dessa personer skulle lämna företaget måste det finnas ett sätt för företaget att lyckas få 
denna kunskap att stanna kvar inom företaget i till exempel någon databas, strukturkapital, 
eller genom att förmedlas vidare till andra personer på företaget. 
 
Ett effektivt sätt att få sådan kunskap att förmedlas och att stanna kvar inom företaget menar 
Stewart26 är såkallade Erfa-nätverk, erfarenhets nätverk. Denna typ av nätverk handlar om hur 
mycket effektivare människor lär i samspel med varandra. Nätverket består av små grupper 
både i och utanför arbetet som försöker dra nytta av varandras kunskaper och information för 
att lösa olika problem och utmaningar som dyker upp. Till exempel kan nämnas nätverk som 
består av personer med liknande tjänster i olika företag som träffas och delar erfarenheter. 
 
Värdefull kunskap som är svår att ersätta är nyckeln till konkurrensfördelar, och finns ofta i 
Erfa-nätverk. Därför bör utvecklingen av Erfa-nätverk uppmuntras inom de områden i 
företaget som är centrala, det vill säga inom de svårersättliga aktiviteterna med högt 
förädlingsvärde i den övre högra delen av figuren nedan.  
 

 

                                                 
23 Brooking 1996 
24  Stewart 1997 
25  Stewart 1997 
26  Stewart 1997 
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Figur 3: Inom vilka delar i företaget bör Erfa-nätverk uppmuntras 

 
Med figuren ovan säger Stewart att man kan rangordna de anställda på företaget för att se 
vilka som bidrar med värdefull kunskap och vilka som inte gör det och sedan om det är lätt att 
ersätta dessa eller inte. 27 
 
Företag använder ibland andra metoder för att förbättra relationen med de anställda och 
därmed få dem att stanna kvar. Exempel på detta är att erbjuda delägarskap, optioner i 
företaget eller en prestationsbaserad bonus. Dessa åtgärder kan ses som ett sätt att få de 
anställda att känna sig som en del av företaget och få dem att kämpa och dela med sig av sin 
kunskap och information för att tjäna företagets bästa. 
 

3.2.2 Omvandling av humankapital till strukturkapital 
 
Hansson och Andersson28 anser att det är viktigt för företag att medvetet jobba med att 
omvandla humankapital till strukturkapital eftersom strukturkapitalet kan utnyttjas av alla i 
organisationen. Det räcker inte med att medarbetarna besitter kvalificerad kompetens. 
Exempel på strukturkapital är enligt dem patent, varumärken, företagsnamn, logotyper, 
copyright, produkter, datorsystem, intranät, databaser, affärssystem, kvalitetssystem och 
miljöledningssystem.  
 
Strukturkapital har en stor betydelse för organisationen för att det ger personalen en 
gemenskap och underlättar för dem att samarbeta och kommunicera. Det medför också 
ordning, säkerhet, korrekthet och kvalitet för företaget. Det gäller att medvetet styra 
personalens beteende mot de värderingar som finns inbakade i strukturkapitalet för att få alla 
att förstå och jobba mot företagets mål och veta vad de ska göra i olika situationer.  
 

                                                 
27  Stewart 1997, (s.126)  
28  Hansson, Andersson 1999 
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3.2.3 Strukturkapital 
 
Strukturkapital är enligt Stewarts29 definition den organisatoriska kompetens som krävs för att 
möta marknadens krav. Strukturkapital handlar om att behärska och behålla kunskapen så att 
den blir företagets egendom. Den tillhör hela organisationen, den kan reproduceras och delas 
med andra. I strukturkapitalet ingår också strategi och organisationskultur, system, rutiner och 
arbetsprocesser. 
 
Enligt Leliaert, Candries och Tilman30 är strukturkapital det som finns kvar i företaget när 
kunder, anställda och allianser har tagits bort. Det vill säga förmågan att samla och styra den 
kunskap som finns i företaget, till exempel affärsidé, vision och innehåll i databaser och 
förmågan att använda detta för att nå organisationens mål.  
 
Edvinsson och Malone31 anser att strukturkapital är en förening av tre sorters kapital 
 

• Organisation kapital: ett företags investeringar i verktyg, system och 
verksamhetsfilosofi som ökar kunskapsflödet i organisationen. Det är 
organisationens systematiserade paketerade och kodifierade kompetens samt 
system för hur den ska användas.  

 

• Innovationskapital: Hänvisar till förnyelseförmågan hos ett företags innovationer 
såsom intellektuell egendom, skyddade affärsmässiga rättigheter och andra 
immateriella tillgångar. (rättigheter, patent). Innovationskapitalet innefattar även 
förmågan att skapa, realisera och marknadsföra nya innovationer. 

 

• Processkapital: Är den praktiska kunskap som används för att stärka och öka 
effektiviteten i det fortlöpande värdeskapandet. Exempel på detta är 
arbetsprocesser och personalprogram (att ha en ”manual” att följa) 

 
Strukturkapital har enligt Stewart två syften. Strukturkapital ska tillhandahålla ett lager av 
kunskaper som på ett effektivt sätt kan stödja arbetet mot kunder och det ska påskynda flödet 
av informationen inom företaget. Stewart menar att den kunskap en medarbetare kommer att 
behöva ska finnas till hands och den kunskap som inte finns tillänglig ska vara lätt att skaffa 
fram.  
 

3.2.3.1 Kunskapsdatabaser 
 
För att se till att kunskapen stannar kvar i företaget kan man skapa en kunskapsdatabas, där 
den anställde kan gå in och ta del av sina arbetskamraters kunskap inom olika områden. Man 
kan skapa olika slags kunskapsdatabaser, Stewart32 nämner något han kallar företagets ”Gula 
Sidor” där man bygger upp ett system som har i uppgift att koppla ihop olika frågor med dess 
svar på ett effektivt sätt för att spara tid.  
 

                                                 
29 Stewart 1997 
30 Liliaert m.fl. 2003 
31 Edvinsson, Malone 1997  
32 Stewart 1997 
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Vidare nämner Stewart33 en annan typ av kunskapsdatabas där man med hjälp av erfarenheten 
dokumenterar allt som gick bra och allt som gick snett med ett projekt eller liknande 
arbetsuppgifter. Detta för att när man nästa gång håller på med ett liknande projekt ska kunna 
ta del av den kunskap och information som finns inom ett visst område.  
 
En tredje typ av kunskapsdatabas är den typ som innehåller information om kunder, 
leverantörer och konkurrenter. En sådan databas skulle om den hela tiden uppdaterades kunna 
förenkla och föra med sig stora fördelar för företaget och dess anställda. Man skulle ha mer 
information om sina konkurrenters position på marknaden och veta vilka leverantörer som 
bäst kan uppfylla och tillfredställa ens kunders krav och behov. Man skulle även lagra 
information om sina kunders önskemål och behov vilket skulle förenkla. Detta återkommer vi 
till i nästa del som handlar om kundkapitalet. 
 
För att effektivisera strukturkapitalet och öka produktiviteten i företaget måste kunskap och 
information kunna förmedlas inom företaget på ett snabbt och effektivt sätt.34   
 

3.2.4 Kundkapital och Affärskapital 
 
Olika forskare använder sig av olika uttryck för att beskriva hur kunder värderas. Exempel på 
detta är Stewarts respektive Hansson och Anderssons35 definitioner nedan. 
 
Enligt Stewart36 är kundkapitalet den viktigaste delen av det intellektuella kapitalet då det är 
kunderna som genererar intäkter till företaget. Det anses av många vara det viktigaste 
kapitalet i företaget.  Genom kundkapitalet kan ett företag till exempel beräkna 
kundlönsamheten och marknadsandelarna.  
 
Kundkapitalet anses idag inte vara förvaltat på ett effektivt sätt, i själva verket anses det vara 
den immateriella tillgång som är sämst förvaltad i många företag. Stewart37 nämner även att 
många företag inte vet vilka deras kunder är och inser inte deras värde. Andra företag vet 
vilka deras kunder är men ser dem som fiender istället för som sig bör som sin största tillgång. 
 
Trots att många företag är medvetna om att deras kunder är en tillgång är det färre som 
verkligen förstår hur värdefulla de verkligen är. För att förvalta kundkapitalet på ett effektivt 
sätt måste ett företag först och främst skaffa sig information och kunskap om sina kunder och 
dess omvärld. Det räcker inte med att bara känna till sina kunders preferenser utan även sina 
kunders kunder preferenser. En reklambyrå är kanske det mest tydliga exemplet på företag 
som utformar ett budskap mot sin kunds kunder.  
 
Vidare anser Stewart38 att kundkapitalet är relativt enkelt att följa upp, det finns många sätt att 
mäta kundkapitalet bland annat: kundlojalitet, andel nöjda kunder, lönsamhet per kund samt 
marknadsandel. De mått som är viktigast för att mäta kundkapital är kundernas nöjdhet och 
värdet på företagets kundbas.  
 

                                                 
33 Stewart 1997 
34 Stewart 1997 
35 Hansson, Andersson 1999 
36 Stewart 1997 
37 Stewart 1997 
38 Stewart 1997 
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Hansson och Andersson39 använder sig av uttrycket affärskapital istället för kundkapital men 
innebörden är den samma. De menar precis som Stewart att i slutänden är företagen beroende 
av sina kunder för att överleva. Därför har kunskap om kunder och marknad stor betydelse för 
den långsiktiga planeringen av verksamheten och blir därmed ytterst viktig vid värdering av 
företaget. Anledningen till att Hansson och Andersson har valt att kalla detta för Affärskapital 
istället för Kundkapital är att det enligt dem innefattar hela omvärldsbilden inklusive kunder, 
leverantörer och samhället. 
 
Stewart förklarar att om man vill förstå vad kundkapital är och vilka möjligheter det för med 
sig måste den immateriella värdekedjan granskas. Med den immateriella värdekedjan menar 
han t.ex. hur en produkt eller tjänst går från första säljare till slutanvändare, från råvaror till 
varor i hyllan.  Man måste försöka skapa ett så högt förädlingsvärde som möjligt till en så låg 
kostnad så möjligt. 
 
Detta görs enligt Stewart enklast genom hantering av rätt kunskap och information. 
Återigen dyker kunskap och information upp som två avgörande faktorer för ett effektivt och 
lyckat kundkapital. Att erhålla rätt form av information ger värdefull kunskap. Det handlar 
om information om kunderna och kunskapen man bör bygga upp för att lyckas leverera ett 
värde till dessa kunder. 
 
Enligt Stewart kan en alert chef söka information överallt i värdekedjan och placera den där 
den ger störst avkastning. Därför menar han att chefer måste ställa sig tre nya frågor om 
värdekedjan: 
 

• Vilken information styr verksamheten? 
• Vem har den? 
• För vem är den mest värdefull? 

 
Genom att svara på dessa tre frågor ska en chef sedan kunna placera sin verksamhet på den 
plats i kedjan som ger högst avkastning. 
 

3.3 Mätning av det intellektuella kapitalet 
 
Hur vet man när man lyckats uppnå ett starkt och effektivt intellektuellt kapital? I och med att 
intellektuellt kapital är ett begrepp som fortfarande är i ett utvecklingsstadium är det svårt att 
hitta användbara mått. 
 
Stewart40 anser att det är högst individuellt hur företagen mäter sitt intellektuella kapital. Det 
finns inga optimala mått som kan tillämpas av alla. Stewart menar att företagen måste tänka 
igenom vilka källor till det intellektuella kapitalet de har och hur de vill förvalta och utveckla 
dessa.  
 

                                                 
39 Hansson, Andersson 1999  
40 Stewart 1997 
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Stewart41 nämner tre principer som bör vara vägledande i valet av vad som ska mätas: 
 

1. Gör det enkelt. Använd cirka tio mått totalt, som kan fördelas på humankapital, 
strukturkapital och kundkapital. Man ska även använda sig av ett mått som ska ge en 
bild av helheten (det intellektuella kapitalet). 

 
2. Mät det som är strategiskt viktigt. Mäta det som avser att mätas. 

 
3. Mät aktiviteter som ökar det intellektuella kapitalet. 

 
Vidare nämner Stewart42 något han kallar navigatorn. Detta instrument ska användas när en 
organisation har en mängd data som ska analyseras i en sammanhängande bild.  Instrumentets 
uppbyggnad är enkel, man lägger in de faktorer som man avser att mäta i navigatorn i form av 
olika linjer som strömmar ut från cirkelns mitt i navigatorn. Precis som med en radarskärm 
förklarar Stewart. Varje axel ska sedan markeras med en relevant skala, som kan variera från 
till exempel procenttal till proportioner eller andra relevanta skalor.   
 
Syftet med detta instrument är helt enkelt att visa hur ett företag ligger till och vad som finns 
inom sikt för detta företag. Man kan jämföra detta med en GPS-mottagare i bilen. Du kan när 
du kör bilen hela tiden se vart du befinner dig på kartan och vart du är på väg. Detta är dock 
inte navigatorns enda användningsområde. Instrument kan användas vid jämförelser mellan 
företag och organisationer. Stewart nämner navigatorn för att han anser att den ger en bra 
helhetsbild av insamlad data från mätningar av det intellektuella kapitalet. Skandia är ett 
exempel på företag som använt sig av navigatorn för att mäta och utveckla sitt intellektuella 
kapital.  
 

3.4 Småföretag 
 
Definitionen om vad småföretag är skiljer sig mellan olika forskare och länder. 
Vi har i likhet med bland annat den brittiske forskaren och författaren David J. Storey43 och 
NUTEK44 valt att definiera småföretag enligt EU-kommissionens riktlinjer. Detta innebär 
företag med färre än 100 anställda. Som tillägg till detta har vi valt att koncentrera oss på 
företag med färre än 50 anställda. 
 
Gemensamt för de flesta småföretag är att de på ett eller annat sätt är beroende av 
nyckelpersoner i organisationen. Nyckelpersoner är individer inom ett företag som innehar en 
unik kunskap som få eller ingen på företaget har. Många småföretag har inte de ekonomiska 
resurserna att utbilda flera inom samma område. Detta är en av anledningarna till att 
nyckelpersoner existerar, de personer som får en utbildning blir de enda på företaget som kan 
ett visst område. Dessa individer blir företaget snabbt beroende av för att kunna hantera sina 
vardagliga arbetsrutiner. Om en nyckelperson slutar på ett företag kan det innebära stora 
problem då denne tar med sig sin kunskap ur företaget. För att lösa detta problem måste 
företagen eliminera beroendet av dessa nyckelpersoner och fördela deras kunskap i 
organisationen. 
  

                                                 
41 Stewart 1997 
42  Stewart 1997 
43  Storey 1994 
44  Nutek rapport 2002 
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3.5 Tillväxt 
 
För att kunna studera hur småföretag kan öka sin tillväxt med hjälp av sitt intellektuella 
kapital måste först begreppet tillväxt analyseras. Vidare måste andra faktorer som spelar in i 
tillväxten kartläggas. I styckena nedan försöker vi på ett översiktligtsätt göra detta.  
  

3.5.1 Att mäta tillväxt  
 
Tillväxt uppfattas ofta som ett självklart begrepp, men egentligen finns det en mängd olika 
betydelser av begreppet ökad tillväxt. Svante Andersson redogör i sin bok ”Det växande 
företaget” hur den akademiska världen definierar tillväxt. Enligt Andersson är det vanligaste 
måttet på tillväxt; ökad omsättning. Detta gäller även bland praktiska utövare. Andersson 
identifierar också antalet anställda som ett vanligt mått på tillväxt, men då främst i 
akademiska tidskrifter.45  
 

Nutek har definierat företagstillväxt på ett annorlunda sätt, genom ökningen av antalet 
sysselsatta och/eller tillväxt i ekonomiska termer. De använder tre olika tillväxtmått: 

• Absolut utveckling av antalet anställda i företaget 
• Relativ utveckling av företagets omsättning 
• Relativ utveckling av förädlingsvärdet 

 

 
 

Figur 4: Egen. Hämmande (-) och främjande (+) tillväxtfaktorer som diskuteras i detta kapitel 

 
Figuren ovan visar vår subjektiva bild av forskningsområdet; tillväxt. Den är menad att 
fungera som en vägvisare över detta kapitel. Figuren illustrerar vanligt förekommande 
tillväxtfaktorer i företagsekonomisk litteratur, både tillväxthämmande och tillväxtfrämjande. 
Texten nedan kommer i tur och ordning att behandla dessa faktorer och hur de inverkar på 
organisationstillväxten.  

                                                 
45 Andersson 2001 
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3.5.2 Företagsledarens roll 
 
Enligt Bjerke påverkar företagsledaren/entreprenören tillväxten främst beroende på hur 
dennes växtintresse ser ut. Han/hon måste ha en vilja att växa och en positiv tro på företaget 
och ha kompetens till att anpassa sig till de nya krav som ställs vid tillväxt. Entreprenören bör 
även ha en riskattityd som tillåter användande av extern finansiering för tillväxt. Förutom 
detta bör entreprenören även ha innovationsförmåga och en vilja att delegera. Delegering 
skapar mer tid för entreprenören att ägna sig åt tillväxtfrågor och problem som de medför. 
Tidsbrist hos entreprenören anses som ett stort tillväxthinder. Ett led i delegeringen kan vara 
att sprida ägandet46.  
 
Nutek (Verket för näringslivsutveckling) har även tagit fram ett antal faktorer som ger 
statistiskt säkerställda effekter på företagstillväxt oberoende vilket tillväxtmått som än 
används, fem av dessa är kopplade till företagsledarens agerande och karaktäristiska.  
 

� Företagsledarens ålder 
Tillväxtföretag har med stor sannolikhet yngre företagsledare 
 

� Företagsledarens förväntningar om framtida tillväxt  
Positiv framtidstro hos företagsledarna ökar sannolikheten till god tillväxt 
 
 

� Etableringsår  
Unga företag har med större sannolikhet en god tillväxt 
 

� Proaktivitet  
Företag vars ledare handlar i förebyggande syfte är sannolikt tillväxtföretag 
 

� Ägarstruktur  
Tillväxten påverkas negativt i småföretag om företagsledaren även är ägare 
 

� Strategier  
Även företagsledarens strategier när det kommer till kompetensutveckling och 
liknande påverkar tillväxten. Framgångsrik kompetensutveckling ökar tillväxten 47 

 
Hur företagsledaren agerar mot personalen, med andra ord hur företagsledaren utvecklar 
humankapitalet, är avgörande för den långsiktiga tillväxten. Coulter48 ger exempel på hur 
företagsledaren bör agera för att främja både kortsiktig och långsiktig tillväxt. 
 

• Håll kommunikationslinjerna öppna, informera de anställda om de stora frågorna. 
 

• Etablera tillit genom att vara ärlig, öppen och rak när det gäller utmaningar från och 
belöningar för att vara en växande organisation. 

 

• Var en bra lyssnare.  Ta reda på vad de anställda tänker och står inför. 
 

                                                 
46  Bjerke 2005 
47  NUTEK rapport 2003 
48  Coulter 2000 (s.288)  
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• Var villig att delegera plikter.  Du kan inte fortsätta hur länge som helst att fatta alla 
beslut själv. 

 

• Var flexibel. Även om planerad tillväxt är önskvärd är det viktigt att vara flexibel nog 
att kunna ändra sina planer. 

 

• Ge konsekvent och regelbunden återkoppling. Låt de anställda veta resultaten – bra 
som dåliga. 

 

• Förstärk varje persons bidrag till affärernas slutgiltiga framgång. Människor tycker 
om att bli uppmärksammade för de bidrag de lägger in. 

 

• Personalutveckla kontinuerligt. Det är viktigt att förstärka de anställdas förmåga och 
färdigheter. 

 
• Bibehåll fokus på affärernas visioner och ändamål. De organisatoriska visionerna och 

ändamålen är anledningarna till att affärerna finns. 
 

• Etablera och förstärk en vi-känsla. En framgångsrikt växande affärsverksamhet kräver 
de samordnande ansträngningarna av alla anställda. 

3.5.3 En lärande organisationsstruktur 
 
En av de grundläggande faktorerna för att bibehålla tillväxten i en organisation är förmågan 
att skapa en lärande organisationsstruktur. Det mest väsentliga i en lärande organisation, 
enligt Dixon49, är förmågan att använda de anställdas mentala kapacitet för att skapa processer 
som förbättrar inlärningskapacitet. Pedler med flera50 har en annan syn på lärande 
organisationer och anser att det som utmärker dessa är att de underlättar inlärning hos sina 
medlemmar och kontinuerligt transformerar sig själv. Organisationsinlärning äger enligt 
Stata51 rum genom att organisationen vägleds av delade och gemensamma insikter, kunskap 
och mentala modeller och bygger upp ett minne av gångna kunskaper och erfarenheter. 
Minnet används som ett redskap. 
 

3.5.4 Organisationsstrukturens inverkan på tillväxten 
 
Organisationens struktur i kombination med miljön som organisationen verkar i betyder 
mycket för tillväxten. Enligt Andersson (2001) hävdar Burns & Stalker att de företag som 
lyckas bäst med att anpassa sin organisation efter omgivningen också är den organisation som 
får högsta tillväxten. I en stabil värld menar Burns & Stalker att byråkratiska och mekaniska 
organisationer är lämpligast, medan mer turbulenta affärsklimat kräver mer öppna, organiska 
och flexibla organisationer52.  
 

                                                 
49  Dixon 1994 
50  Pedler, Burgoyne, Boydell, 1991 
51  Stata, 1989 
52  Andersson 2001 
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Att centralisera eller decentralisera är ett beslut som företag ständigt brottas med. Beslutet kan 
i mycket hög grad påverka tillväxten. Sven Hamrefors53 framhäver i en föreläsning på 
Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms Universitet att ett företag måste kombinera 
decentralisation med centralisation för att vara livskraftigt. Om ett företag decentraliserar en 
del av dess verksamhet måste en annan del centraliseras för att inte information, human och 
strukturkapital ska gå förlorad och hämma företagets fortsatta existens.  

3.5.5 Företagskulturen 
 
Enligt Andersson54 är det i många fall svårt att styra snabbväxande företag med hjälp av 
traditionella styrmetoder, vanligen budgeten och dess uppföljning. Därför styrs ofta 
snabbväxande småföretag med mjukare styrmetoder och företagskulturen spelar då en 
avgörande roll. Medarbetarna formas att agera och tänka i en viss riktning med hjälp av 
kulturella förtecken. Starka företagskulturer leder ofta medarbetarna mer effektivt än 
detaljerade arbetsinstruktioner.  
 
Davis och Schein är två av forskarna som Andersson tar upp i diskussionen kring detta. De 
hävdar att framgångsrika företag har en ”stark och konsistent företagskultur”55 som 
karakteriseras; 
 

� En klar målformulering, tydlig företagsvision och förankrad affärsidé 
� Värderingar som delas av och är väl förankrade hos medarbetarna 
� Positiva förebilder och betydelsefulla aktörer inom organisationen   
� Normer och regler som stödjer organisationens värderingar och verkar för 

måluppfyllnad 
� Fungerande informella informationskanaler och dagliga ritualer som stärker de 

grundläggande värderingarna inom organisationen56 
 
Bjerke menar vidare att det även behövs en såkallad växtkultur för ett företag ska kunna växa. 
Med växtkultur menar Bjerke att affärskulturen måste innehålla en önskan om tillväxt. Även 
företagets storlek och ålder spelar en roll här. Självklart är det lättare att växa ju mindre man 
är. Den juridiska formen ett företag har påverkar också tillväxten. Aktiebolag med spritt 
ägande tycks i större grad ha möjlighet att växa än en enskild firma eller ett familjeföretag.57 
 

3.5.6 Strategier, visioner och mål 
 
I boken ”Det växande företaget” pekar Andersson58 ut tydliga mål och visioner som två av de 
viktigaste tillväxtskapande faktorerna i svenska småföretag. Det som skiljer stagnerande 
företag från tillväxtföretag är, enligt författaren, att tillväxtföretagen använder sig av planer 
för att tydliggöra intentioner, visioner och mål för både anställda, finansiärer och kunder.  
 

                                                 
53  Hamrefors, föreläsning 2005  
54  Andersson 2001 
55  Andersson 2001 (s.71) 
56  Andersson 2001  
57  Bjerke 2005 
58  Andersson 2001 
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3.5.7 Personal i organisationer 
 
Andersson59 diskuterar även personalens betydelse för tillväxt. Enligt honom har amerikansk 
forskning indikerat (Welbourne m.fl.) att rekrytering av kvalificerad personal och förmågan 
att behålla dem inom organisationen är av största betydelse för ökad tillväxt i en organisation. 
Andersson menar vidare att Welbourne till och med hävdar att ett företag behöver ha ett 
överskott av anställda, ett uttalande som går stick i stäv med dagens populära ”lean-
production” filosofi. Vidare menar Andersson att HRM, Human Resource Management, är till 
och med viktigare i ett mindre tillväxtföretag än i ett moget företag. Detta speciellt då 
tillväxtföretaget verkar i en bransch som karaktäriseras av hög konkurrens.  

3.5.8 Varför lämnar medarbetare organisationen? 
 
Företag som inte har resurser att utarbeta en effektiv lagring av strukturkapital bör satsa på att 
utveckla sitt humankapital och få det att stanna inom organisationen. Den kritiska frågan som 
då uppkommer är hur man får medarbetare att stanna kvar.  
 

Hirschman60 har skapat en teori kring varför medarbetare stannar respektive lämnar en 
organisation, denna kallar Hirschman ”Exit, Voice and Loyalty”.  Loyalty gentemot företaget 
krävs för att den anställde ska stanna i organisationen och bidra företagets existens. För hög 
lojalitet kan dock leda till att ledningen inte lyssnar på den anställde utan tar denne för givet. 
En lagom nivå av lojalitet leder till att medarbetaren kan kommunicera med ledningen och 
signalera missnöje och/eller förslag till förändring – Voice. Ledningen måste reagera på Voice 
som kommit upp på sammanträden, via formella och informella informationskanaler etc. Om 
ledningen inte reagerar återstår bara Exit och medarbetaren lämnar organisationen. Företag 
som vill behålla sina medarbetare bör därför skapa tillräcklig lojalitet mot verksamheten, 
snarare än professionen, och upprätta en rad system där information kan spridas från 
medarbetare till ledning.  
 
En mer realistisk syn på det hela är att organisationer måste acceptera en viss nivå av Exit. 
Detta ställer krav på ledningen att utveckla rutiner för att kodifiera och samla den aggregerade 
kunskapen som strukturkapital i företaget. Dessutom bör ledningen identifiera de kritiska 
beroendena inom organisationen, det vill säga nyckelmedarbetarna.61 

3.5.9 Kompetensutveckling 
 
Kompetens finns på olika nivåer i en organisation, från individnivå till organisationsnivå.  
Kompetens på individnivå kan definieras som förmågan att ta tillvara teoretiska och praktiska 
kunskaper genom att utföra en handling på ett framgångsrikt sätt. Kompetens innebär att 
omsätta kunskap till handling.62 Med organisatorisk kompetens avser Blomquist och 
Berglund63 organisationens förmåga att lösa ett problem eller förmågan att anpassa 
verksamheten till nya förutsättningar. Dochrety64 är av en annan uppfattning och anser att den 
organisatoriska kompetensen är tredelad och utgörs av medarbetarkompetens, strukturkapital 
samt kultur.  

                                                 
59

  Andersson 2001 
60  Hedberg B, et al 2000  
61 Hedberg B, et al 2000 
62 Blomquist, Berglund 2004 (avsnitt 4:2 s.46)  
63 Blomquist, Berglund 2004 (avsnitt 4:2 s.46) 
64 Blomquist, Berglund 2004 (avsnitt 4:2 s.46) 
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Med kompetensutveckling avser vi alla de samlade åtgärder, aktiviteter och samspel inom 
organisationen som leder till att en läroprocess initieras bland medarbetarna som leder till att 
de enskilda individernas kunskaper kan omsättas i praktiskt handlande.65  
 
Företag måste se till att rekrytera personal som har kompetensen och förmågan att bistå 
företaget med kunskap för att komma över de svagheter som hindrar tillväxt. 
Att använda sig av råd och hjälp utifrån kan öppna möjligheter för tillväxt då man kan få en 
objektiv bild av företagets för- och nackdelar.66 
 

3.5.10 Omgivningen, marknadsföringen och konkurrensen 
 
Olika faktorer i företagets omgivning kan ha stor påverkan på tillväxten. Som till exempel 
nämner Bjerke; regleringar, skatter, ränteläge och konjunkturläge. Han nämner även att 
marknadstrender och konkurrens påverkar tillväxten. Konkurrens kan påverka på två sätt. Den 
kan hämma tillväxten men samtidigt kan den sporra företag att göra bättre ifrån sig67. 
Harrison och Taylor68 identifierade fem marknadsföringsrelaterade faktorer som var 
gemensamma för 179 snabbt växande företag.  
 

• De konkurrerar genom kvalitet snarare än pris 
• De dominerar en marknadsnisch 
• De konkurrerar med det som de är bra på 
• De har en strikt kontroll över sina finanser och operativa förlopp 
• De är ständigt innovativa när det gäller både produkter och tjänster 
 

3.5.11 Finansiering 
 
Organisationer som vill växa bör ha flera produkter och inte bara stödja sig på ett ben. Företag 
som bildats för att fylla ett behov inom ett definierat marknadssegment har en större 
benägenhet att växa än ett företag som etablerats för att kunna försörja grundaren. Att inte ta 
in externa finansiärer utan att enbart förlita sig på interna medel kan hämma tillväxten, detta 
är särskilt vanligt i familjeföretag69. Som vi tidigare har nämnt menar även Harrison och 
Taylor70 att det är mycket viktigt att ett företag har en strikt kontroll över sina finanser för att 
skapa tillväxt. 
 

                                                 
65 Blomquist, Berglund, 2004 
66 Bjerke 2005 
67 Bjerke 2005 
68 Harrison och Taylor i Bjerke 2005 
69 Bjerke 2005 
70 Harrison och Taylor i Bjerke 2005 
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3.6 Att förändra en organisation 
 
Bjerke71 listar sex ingredienser som tillsammans är nödvändiga för att åstadkomma en 
organisationsförändring: 
 

1. En medvetenhet om att något är fel 
 
2. Stöd från ledningens sida att något måste göras 

 
 
3. En ”vision” av något nytt eller åtminstone en känsla av en ny riktning. 
 
4. Förändringsagenter som tar på sig att bära förändringarna framåt. 

 
5. Ett engagemang från alla nyckelaktörers sida med såväl hjärna, fatta vad det gäller, 

hjärta, känna att man verkligen vill göra något nytt, som mage, våga delta i en genuin 
förändring. 

 
6. Och framförallt tid! 

 
Samtliga av dessa ingredienser måste man ha i medvetande för att skapa en plattform för 
förändring. Punkterna visar på vikten av att hela organisationen är delaktigt.  
      

3.7 Summering av den teoretiska referensramen 
 
De delar av den teoretiska referensramen som ligger till grund för denna uppsats är framför 
allt teoribildningen kring ämnen såsom sambanden mellan tillväxt och hanteringen av 
intellektuellt kapital, omvandling av humankapital till strukturkapital och hur man sedan 
lagrar och administrerar detta. Värda att nämna i det sammanhanget är kunskapsdatabaser och 
Erfa-nätverk.  
 
Tyst kunskap är en viktig men svårgreppbar del av humankapitalet och teorier kring detta har 
legat i bakhuvudet under fallstudien och analysen. Vad gäller teoribildning kring tillväxt har 
vi mestadels sett till interna tillväxtfaktorer.  
  
Vid intervjuerna har vi försökt att få fram sambandet mellan tillväxt och hanteringen av 
intellektuellt kapital och försökt se hur omvandlingen av humankapital till strukturkapital 
fungerar i fallföretaget och referensföretaget. Sammanfattningsvis kan många av 
tillväxtfaktorerna i den teoretiska referensramen kopplas till hanteringen av det intellektuella 
kapitalet. Genom att skapa en lärande organisationsstruktur utvecklas och utökas 
humankapitalet. En företagskultur som är familjär och fri uppmuntrar till delning av kunskap 
(humankapital) mellan de anställda vilket underlättar organisationens tillväxt. Detta leder 
också till att personalen stannar kvar i företaget. Även finansieringen av företaget är en viktig 
fråga när ett företag ska växa. En god finansiering kan underlätta arbetet med att omvandla 
humankapital till strukturkapital då exempelvis ett nytt affärssystem kostar mycket att köpa in 
och implementera.  

                                                 
71 Bjerke 1989 
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4 Empiri 
I det här kapitlet skildrar vi och summerar vår fallstudie. Vi redogör även för resultatet från 

intervjun med referensföretaget samt summera informationen om referensföretaget och hur de 

hanterar sitt intellektuella kapital. 

4.1 Fallstudien 
 
Under hösten 2005 inledde vi vår fallstudie av restauranggrossisten. Företaget hade då 22 
anställda i en platt organisation. Från att ha växt rekordsnabbt sedan starten 1994 hade 
tillväxten mattats av de senaste två åren. Organisationens formella uppbyggnad kan ses i 
figuren nedan, siffrorna i boxarna anger antalet anställda på den respektive avdelningen.  

 

 
Figur 5: Eget schema över fallstudieföretagets organisation, siffrorna anger antalet anställda på avd. 

 
Fallstudieföretaget består av sex avdelningar; lager, marknadsföring, inköp, ekonomi, 
innesälj/löpande administration samt säljavdelningen. Ansvarig för säljavdelningen är en av 
de två högsta cheferna. På de andra avdelningarna har man utsett avdelningsansvariga. Deras 
uppgift är främst att fördela arbetet och se till att avdelningen ”fungerar som den ska”72. De 
tar inga egentliga beslut utan detta görs av de båda cheferna. Undantaget är ekonomichefen 
som har större befogenheter än de andra avdelningscheferna. Hon är ofta med när stora beslut 
ska tas och kommer med råd angående de ekonomiska aspekterna av beslutet. Någon egentlig 
chef/kontaktperson på mellannivå saknas i organisationen. Om de anställda vill framföra sina 
åsikter görs detta direkt till de högsta cheferna.   
 
Man har idag inget enhetligt lönesystem för de anställda utan lönesystemet är beroende av 
vilken avdelning man arbetar inom. De flesta på företaget får idag enbart en fast lön. 
Undantaget är säljarna som får en fast lön plus en provision på försäljningen. Detta 
lönesystem gäller enbart gamla säljare, för de nya säljarna är lönen endast provisionsbaserad 
till dess att de uppnått en fastställd försäljningsbudget. Säljaren får då en fast anställning och 
en fast grundlön.  

                                                 
72 Berndt, Fakhreddine, Linder 2005 
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Förutom detta har ledningen under ett antal år satt ut en check till de anställda som en 
gemensam bonus om de lyckas uppnå en viss omsättning. Bonusen har hittills inte getts ut då 
personalen inte något år nått upp till försäljningsmålet. 
 

4.1.1 Marknaden som företaget verkar på 
 
Enligt Ingemar W, en pensionerad personalchef med tidigare anställning på flera stora 
svenska företag och god bekant med en av grundarna, som ibland konsulteras av 
Restauranggrossisten är restauranggrossistmarknaden är en mättad marknad där kunderna har 
stor makt. Kunderna är priskänsliga och har makten att förhandla ned priser på produkterna de 
köper in. För att kunna växa på en mättad marknad måste man ta kunder från sina 
konkurrenter eller öka kundandelen hos existerande kunder. 

4.1.2 Säljavdelningen 
 
Under oktober 2005 inleddes vår fallstudie med en studie av säljavdelningen. Avdelningen 
bestod då av åtta säljare varav en var provanställd och en nyligen förflyttad från innesälj till 
säljavdelningen. Säljkåren kan betecknas som en relativt homogen grupp. Sju av åtta är killar 
i trettioårsåldern med en bakgrund i restaurangbranschen.  
 
Den första tiden av studien följde vi med säljarna i deras dagliga arbete, och fick både studera 
det administrativa och de praktiska delarna av arbetet. Vi fick följa processen från det första 
mötet med kunden, till orderhanteringen på kontoret. Att vara säljare i restaurangbranschen 
skiljer sig från att vara säljare i andra branscher. Restaurangbranschen är enligt säljarnas 
utsago och våra egna personliga erfarenheter73 karaktäriserad av muntliga avtal och en 
”grabbig” attityd. Arbetstiderna gör att restauranganställda ofta umgås med andra 
restauranganställda. Vi märkte därför snabbt hur säljarnas personliga nätverk var avgörande 
för försäljningen, alla säljarna hade tidigare jobbat inom krogbranschen. 
  
Kunderna, som främst är företag inom hotell och restaurangnäringen, är priskänsliga. Enligt 
en undersökning genomförd av Berndt med flera under våren 200574 framkom att priset är ett 
av de viktigaste argumenten vid val av leverantörer. Detta har märkts tydligt under vår tid på 
företaget då telefonsamtalen med kunderna ofta rört prissättning. 
 
Priskänsligheten hos kunderna sätter en hög press på säljarna att lägga rätt prisnivå på 
produkterna. Alla kunder har någon form av rabatt på alla produkter som de köper vilket kan 
tyckas en smula förvirrande. Det som skiljer en kund från en annan är hur mycket de har i 
rabatt. Rabatten bestämmer säljaren själv och den i sin tur påverkar säljarens budget som i 
slutändan avgör säljarens lön. Som säljare försöker man uppnå en optimal rabattnivå där både 
kunden och säljaren själv är nöjd. Vissa produkter säljs med ett negativt täckningsbidrag 
medan andra säljs med ett stort positivt täckningsbidrag, de positiva täckningsbidraget väger 
upp det negativa täckningsbidraget om säljaren är skicklig.  
 
Det dagliga arbetet löper på smidigt så länge som inga fel uppkommer. Om det exempelvis 
inträffar ett saldofel, det vill säga att lagervärdet inte stämmer med det verkliga antalet av en 
vara eller specialbeställningar, har detta en tendens att dra ut på tiden och ta bort 

                                                 
73 Vi tre har alla arbetet extra inom restaurang och bar  
74 Berndt, Fakhreddine, Linder 2005 
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uppmärksamheten från andra uppgifter. En av anledningarna till detta är företagets 
datorsystem som gör det svårt att söka information om produkter. Detta leder att säljarna till 
bringar en stor del av sin arbetstid på att söka information i kataloger och på internet.  
 
Som det är idag finns det ingen tydlig gräns mellan fältsäljare, innesäljare och 
ordermottagning och ett fungerande säljstöd står högt upp på önskelistan. Säljarna är fria att 
sätta sina egna arbetstider och alternerar mellan att sitta på kontoret och vara ute på 
kundbesök. 
 
Uppdelningen av kunder mellan säljarna är i huvudsak geografisk men tar även hänsyn till 
säljarnas personliga kontakter och hierarkin inom säljtruppen. De mest erfarna säljarna har 
hand om de största kunderna samtidigt som nya säljare får ta över mindre kunder och jaga till 
sig nya kunder, detta kan vara svårt då marknaden är mättad. Det här märks tydligt i 
lönestatistiken; två av de åtta säljarna står för mer än 50 procent av den totala försäljningen, 
de två nyanställda står efter ett år resp. 3 månader för enbart 4 procent av försäljningen75.  
Säljarna själva önskar sig möjligheten att på ett smidigt sätt kunna få fram information om 
kunder, leverantörer, produkter och lagersaldon. Som det är idag tar sökningen efter 
information upp en stor del av arbetsdagen. Den tiden skulle istället kunna användas till mer 
utvecklande uppgifter som att vårda kunder och öka försäljning. 
 
Möjligheten att få fram historik för varje kund med tidigare beställningar och liknande skulle 
uppskattas av alla säljare och även öka möjligheten till merförsäljning. De flesta av kunderna 
har ingen kännedom om företagets hela sortiment utan bara om de produkter de vanligtvis 
köper. En utmaning för säljarna är att hålla reda på det omfattande sortimentet bestående av 
mer än 8000 produkter. Om detta handlar nedanstående stycke. 
 

4.1.3 Produktinformationen 
 
Handelsföretaget säljer i dagsläget tusentals olika produkter, alltifrån gafflar till vin till 
skurmedel. Informationen om produkterna och dess leverantörer, finns i produktblad och 
kataloger. Dessa lagras i ett sprängfyllt arkivskåp och i pärmar bakom en av inköparna på 
inköpsavdelningen. Informationen uppdateras kontinuerligt genom att man tar bort inaktuella 
informationsblad, pärmar och kataloger och sätter in nya.  
 
Det svällda arkivskåpet och bokhyllan med pärmar är två mycket viktiga delar av företagets 
strukturkapital. Säljarna ska egentligen själva hitta information om en produkt i arkivskåpet 
eller i någon av pärmarna. Att de istället oftast frågar någon av inköparna beror till stor del på 
att det går snabbare än att de letar upp informationen själva. En annan orsak kan vara att 
arkivskåpet och pärmarna i bokhyllan kan uppfattas tillhöra inköparnas revir. Detta gäller 
speciellt pärmarna som står bakom en av inköparnas skrivbord.  
 

4.1.4 Orderhanteringen 
 
Fallstudieföretagets operativa verksamhet kretsar mycket kring order; ordermottagning, 
orderskrivning, orderkontroll och så vidare. Den normala orderhanteringen fungerar som 
följer; säljaren skriver en order ute på fältet, hos kunden, eller på kontoret. Lappen ges sedan 

                                                 
75 Lönestatistik från fallstudieföretaget 2005 
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till den som stansar in ordern i systemet; innesälj. Om det är något på beställningen som av 
någon anledning inte finns i lager skrivs det en ny lapp som läggs på säljarens skrivbord. 
Säljaren bör då ringa upp kunden och informera och föreslå en alternativ vara. Problemet här 
är att säljarna ofta är ute och det kan därför ta en dag eller två innan de ser lappen. Detta leder 
till att kunden kan få sin leverans utan de restnoterade varorna. Färdiga order skrivs ut och 
lämnas till lagret, detta sker några gånger per dag. Lagret packar de beställda varorna och 
skickar ut dem till respektive kund. Lagret skickar sedan in orderna till inköpsavdelningen 
som godkänner beställningarna och ber den ansvariga chefen på innesälj att skriva ut fakturor. 
Fakturorna skickas ut följande dag och uppföljningen av betalningen sköts sedan av 
ekonomiavdelningen. Om inte fakturan betalas inom utsatt tid skickas ett kravbrev, detta sker 
dock efter samråd med någon av cheferna. Restorder, det vill säga beställda varor som inte 
levererats, hamnar hos inköpsavdelningen som får ringa till leverantörerna.  
 
Rutinerna inom orderhanteringen är ibland oklara och innehåller många steg med potentiella 
missuppfattningar och misstag som följd. Detta framkom redan i maj när vi genomförde en 
konferens med företaget, men blev ännu mer påtagligt när vi väl var på plats.  
 
När all personal är närvarande på kontoret fungerar ordersystem relativt smidigt. Papper 
skickas fram och tillbaka över kontoret och felaktigheter på order eller fakturor basuneras ut 
över hela lokalen. Det är när hela personalstyrkan inte är på plats som problemen börjar. 
Eftersom enbart en eller högst två personer är insatta i just sin del av orderkedjan bryts den 
när någon är borta. Innesälj som består av två personer tycker om sin administrativa roll och 
sköter sin del av kedjan tillsynes bra. Eftersom de är två på avdelningen kan deras 
ansvarsområde skötas trots att någon av dem är borta. Att säljarna själva skulle skriva sina 
order tror de skulle leda till mer problem än om innesälj skriver in dem. 
 
Datorsystemet som används för att lagra order tar mycket tid av innesälj och 
inköpsavdelningen. Många småfel i systemet leder till små men irriterande problem. Om 
någon av säljarna råkar ha en order ”uppe” på sin dator när innesälj skriver ut order (som de 
gör ständigt) avbryts processen och alla order måste skrivas ut på nytt.   
 

4.1.5 Nyanställningar på säljavdelningen  
 
Företaget karakteriseras av en låg personalomsättning med ett undantag; säljavdelningen. 
Under ett års tid har 3 säljare slutat och tre nya har börjat på avdelningen. Nya säljare 
rekryteras övervägande från bekantskapskretsen eller från företag som fallstudieföretaget 
arbetar med. Alla säljarna har tidigare erfarenhet från restaurangbranschen, något som nästan 
är ett krav för att klara jobbet som säljare.  
 
Som ny säljare kastas du in i verksamheten redan första dagen. Någon förberedande 
internutbildning eller ”manualer” saknas. Den nya säljarens uppgift blir att jaga rätt på nya 
kunder till grossisten, lämpligen genom sina nätverk inom restaurangbranschen. Att bygga en 
relation med en ny kund tar tid och nyanställda hinner ofta inte få in de stora beställningarna 
innan provanställningstiden på tre månader har gått ut. Ibland får de nya säljarna ta över lägre 
prioriterade kunder från de mer erfarna säljarna. Men de mer erfarna säljarna släpper dock 
ogärna ifrån sig sina kunder, även i de fall då de inte har tid att vårda kundrelationen.  
 
Under den första tiden får de nya säljarna ingen garantilön utan enbart provision. Detta gäller 
fram till dess att de nått upp till en viss uppsatt försäljningsnivå. Kombinationen av 
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provisionssystemet, bristen på nya kunder och tiden för att bygga upp ett förtroende hos en ny 
kund gör att budgetmålet inte nås och den nyanställde sparkas. De kunder som säljaren har 
värvat ska egentligen tas över av den efterkommande säljaren men det är oklart om systemet 
verkligen fungerar.  

4.1.6 Inköpsavdelningen 
 
Inköpsavdelningen ”Inköp” består av fyra personer med ansvar för ett antal produktgrupper 
var. De har som huvuduppgift att köpa in varor från leverantörer och se till att dessa kommer 
fram till företagets kunder De har också ansvar för att underhålla och uppdatera sina 
respektive produktgrupper. De flesta inköpen sker från grossister och via agenter som 
representerar utländska fabriker. I stort sett all import sker inom EU via agenter.  
 
Trots att en av de fyra har titeln inköpschef kan avdelningen betraktas som organisatoriskt 
platt. Inköpsavdelningen styrs istället av en av de högsta cheferna. De har tät kontakt med 
både säljare och lager. Cirka 10 till 20 procent av alla inköpen är specialbeställningar, alltså 
inte ordinarie lagervaror. Dessa tar upp mycket av arbetstiden. En stor del av tiden går åt till 
att hålla koll på fakturor, vilka varor som ska skickas till vem och när. Detta är en procedur 
som tar cirka en och en halv timme per dag. I arbetet ingår även produktsupport och under 
dagarna ringer telefonerna ständigt.  
 
”Jag vet inte om det går att ställa ett mjölkpaket på termometern, men jag skulle nog inte 
rekommendera det” – hör man från ett kundsamtal i lokalen.  
 
I en oansenlig hörna av kontoret, framför ett översvämmat arkivskåp och bakom en mängd 
pappershögar sitter en av företagets nyckelmedarbetare. Vid första anblicken kan man inte tro 
att det skulle bli kaos om just hon var borta, men precis så är det. Utan henne skulle mycket 
av verksamheten avstanna. 
 
Inköparen vi nu talar om är ansvarig för alla inköp av utrustning, som diskbackar och bestick, 
och har även hand om support när det gäller utrustningen. Inte bara kunder ställer frågor om 
produkterna utan även säljarna. De har möjligheten att själva leta fram information i 
arkivskåpet men frågar helst, kanske av bekvämlighetsskäl. Hon är tillsynes en mycket 
ambitiös person och verkar tycka om att vara i händelsernas centrum. Verksamheten har dock 
vuxit och med det även hennes arbete. I dagsläget förundras man över hur hon klarar att hålla 
alla bollar i luften och vi upplever det som att hennes schema nu är på bristningsgränsen. 
Under en vanlig dag hinner hon manuellt lägga in nya priser i den gigantiska 
produktdatabasen, kontrollera order, hålla rätt på inköpskvoter hos de olika leverantörerna för 
att slippa fraktkostnaden, agera som support för säljare och kunder, hålla kontakt med 
leverantörer som inte skickat varor, leta upp nya produkter och leverantörer, skriva in 
beställningar på produkter och skicka iväg dessa till leverantörerna, spåra ”borttappade” 
varor, hålla koll på restorder och sortera kataloger, sortera in alla order och restorder i pärmar, 
springa ut till lagret och informera om beställningar etc. Dessutom är hon ansvarig för att 
bygga upp ett showroom, något som är försenat sedan många månader tillbaka. Eftersom alla 
order, ordererkännanden, restorder och preliminära order skrivs ut enskilt och under hela 
dagarna svämmar alla bord över av papper. Kontoret karaktäriseras av ett ständigt spring, 
pappersarbetet avbryts ständigt av att nya order landar på skrivbordet. Dessa måste direkt 
sorteras i högar för att inte kaos ska uppstå. 
 
Inköparen uttrycker detta mycket träffande: 



KAPITEL 4    -    EMPIRI 

 - 36 -  

”Vissa dagar känns det som om vi förbrukar en liten regnskog”        
När det gäller fakturahantering går varje faktura genom minst tre steg innan den skickas till 
kunden. Från säljare via inköpare till receptionen där fakturan skickas iväg. En procedur som 
kännetecknas, som mycket annat på företaget, av ett ständigt spring med pappershögar från en 
person till en annan. En funktion som står högt upp på önskelistan hos inköparna är att kunna 
sortera fakturor på ett enkelt sätt, få fram listor på till exempel fakturor som ska skickas ett 
visst datum och få listor på de fakturor som förfallit. 
 
Inköpsavdelningen har som sagt en tät kontakt med lagret. De skulle gärna se att lagret blev 
större då detta skulle underlätta inte bara deras utan även lagerarbetarnas vardag. Fördelen för 
inköpsavdelningen skulle vara att man kunde göra större inköp och ha en större kvantitet av 
vissa varor på lagret och på så sätt få ner inköpspriserna och fraktkostnaderna. Man har inga 
större problem med felaktiga lagervärden men däremot skulle det behövas en utrensning av 
gamla produkter på lagret. Många varor har legat på lagret i flera år och tar upp mycket av det 
redan begränsade lagerutrymmet. Man har tidigare gjort halvhjärtade försök till att ha 
utförsäljningar av lagervaror, bland annat har man ordnat julmarknad för privatpersoner. Detta 
har sedan runnit ut i sanden då ingen haft tid att arrangera liknande evenemang. Det skickas 
inga meddelanden via datorsystemet när en vara börjar ta slut. Istället meddelas antingen 
inköparna om detta av lagerpersonalen eller så måste de själva gå in i datorsystemet och 
kontrollera om varan börjar ta slut.   
 
På sistone har man börjat se över prissättningen ut till kunderna. Hittills har grundpriserna 
varit relativt höga men säljarna har erbjudit stora rabatter istället, ända upp till 60 procent på 
vissa produkter. Detta krånglar till faktureringen efter som alla kunder har olika rabatt på 
olika varor. Detta har man försökt att få bukt med genom att sänka grundpriset och samtidigt 
minska rabatterna. Än så länge har man inte hunnit med att göra detta över hela sortimentet då 
det tar tid från det dagliga arbetet.  
 
En annan brist i datorsystemet gäller möjligheten att kategorisera produkter på ett korrekt sätt, 
både genom artikelnummer och i produktkategorier. Idag fungerar det så att varje ny produkt 
som kommer in får det första lediga artikelnumret. Detta kan skapa förvirring vid sökningar i 
systemet speciellt för en person som inte är insatt i systemet.  

4.1.7 Lager 
 
På fallstudieföretagets lager jobbar tre personer men när vi var där under hösten var de fyra. 
En av de ordinarie var pappaledig och de två extra i personalstyrkan var praktikanter. De två 
praktikanterna hade förvånansvärt snabbt lärt sig hitta bland alla hyllor och våningar. När vi 
kom in på lagret sprang de hemtamt runt och letade efter varor. Lagret leds av en lagerchef. I 
hans arbetsuppgifter ingår att dela upp arbetsuppgifter bland personalen, vara ansvarig för 
utvecklingen för lagret, sköta det löpande underhållet och skötseln samt vara ledare för 
inventeringen. Den som nu innehar tjänsten har varit på företaget i tre år och känner väl till 
arbetsrutinerna på lagret.  
 
Vårt första intryck av lagret var att allting verkade fungera väldigt bra, men det var innan vi 
hade fått en djupare insikt i rutinerna på denna avdelning. Lagret är uppdelat i tre olika 
avdelningar vilket försvårar arbetet. Först har de huvudlagret där det flesta av produkterna 
finns, sedan finns ett loft som ligger precis ovanför lagret och så har man en källare där all 
porslin och drycker finns. Att springa upp och ner mellan de tre avdelningarna är tidsödande 
och tungt. 
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Produkterna på lagret är placerade på hyllor som är märkta i bokstavsordning. De produkterna 
som går ut mest står på A-hyllan och de som är mindre populära på andra bokstäver. Systemet 
gör det något enklare för lagerpersonalen att hitta det de söker. När det är som stressigast, 
vanligtvis måndag och fredagsmorgnar, är en bra sortering nödvändig för att hitta rätt varor 
snabbt. Är bokstavssystemet effektivt? Nja, det är väl ok men har sina brister. På hylla P har 
man till exempel lågfrekventa produkter som kan vara mycket svåra att hitta vid behov. För 
de som har jobbat på lagret ett tag och för de som själva har varit med om att bygga upp 
avdelningen är det inga större problem att hitta de produkter som de söker. Men för 
nyanställda kan det vara mycket svårt att hitta varor, speciellt lågfrekventa produkter. 
 
Företaget lagerför ungefär 8 000 produkter. Lagerchefen anser att ca 10-15 procent av 
produkterna som finns i lagret ”kan man klara sig lika bra utan”; som han själv uttrycker det. 
Med andra ord skulle man kunna plocka bort mellan 800 och 1 200 produkter. Anledningen 
till att en del av produkterna finns kvar i lagret trots att de inte säljs är inställda order. En kund 
kan ha beställt in stora mängder av en produkt och sedan plötsligt bytt leverantör. 
 
Lagerpersonalen använder, som resten av företaget, ett datorsystem som ursprungligen är ett 
bokföringsprogram. Lagret använder datorsystemet för att kommunicera med inköparna. När 
en vara säljs försvinner den från lagret vilket man kan se i systemet, men när en vara håller på 
att ta slut får man inget meddelande. Det gör att personalen själva måste gå in och kolla vad 
som måste beställas. Återigen är detta en uppgift som inte är alltför jobbig för de på lagret 
som har rutinen inne, men för en nyanställd kan detta vara väldigt krävande. 
 
När man får in produkter från leverantörer kontrolleras leveransen att allting mot fakturan 
innan produkterna attesterar. När kunden köper produkter plockas dessa från lagret, packas in 
i plast och skickas sedan ut innan fakturan skickas. Fakturering sker ungefär en gång varje 
dag. 
 
Som ett avslut på ett av våra möten frågade vi om lagerchefen hade några önskemål inför 
framtiden. Han sa då att han önskade att man inom en snar framtid kunde byta till en större 
lokal där alla produkter kunde rymmas på en våning. Han nämnde även att det skulle 
effektivisera arbetet om man bytte till ett modernare lagersystem, både när det gäller 
datorsystemet och hyllorna där produkterna finns. Utifrån den information som vi fått under 
tiden på lagret kan önskemålen anses förnuftiga. Lagerytan är i dagsläget så pass liten att 
trucken knappt får plats även de dagar som det är lugnt på lagret. 
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4.2 Summering av fallstudien 

4.2.1 Beroendet av nyckelpersoner och arbetet för att minska detta 
 
Restauranggrossisten karaktäriseras som vi tidigare diskuterat av ett ständigt ”spring med 
papper”. Pappersberoendet och den något komplicerade orderkedjan har lett till ett ökat 
beroende av enskilda individer. Detta eftersom enbart en eller högst två är insatta i just sin del 
av orderkedjan. När någon är borta avstannar kedjan och viktiga papper kommer lätt bort.  
 
Att ta in en ny person på till exempel inköpsavdelningen eller som säljare är omständligt och 
tidsödande då det finns många oklara rutiner med många steg som de anställda är vana vid. 
Det finns dessutom några nyckelpersoner som arbetat upp en kunskap inom sina specifika 
områden som är svår att ersätta med kort varsel. Dessa återfinns framför allt på 
inköpsavdelningen, på lagret och på säljavdelningen.  
 
Sammantaget kan beroendet av nyckelpersoner på den sistnämnda avdelningen; 
säljavdelningen, betecknas som mycket högt. Det speciella klimatet i restaurangbranschen, 
som vi tidigare har diskuterat, ställer speciella krav på säljarna. Kunderna är priskänsliga och 
värjer inte för att byta leverantör om de får ett bättre pris hos någon annan76. Det personliga 
nätverket är därför A och O. En kund kan byta leverantör men undviker kanske detta om de 
gillar säljaren och säljaren känner till deras speciella behov. Den nuvarande kunddatabasen 
innehåller enbart basal information som adresser, telefonnummer och orderhistorik (dock 
svår/tidskrävande att ta fram). Informationen om kundernas specifika behov finns bara i 
säljarens huvud. I en kundundersökning77 som genomfördes våren 2005 märkte vi tendensen 
att många kunder därför var mer lojala mot säljaren än företaget. I förlängningen skulle detta 
kunna innebära att en kund väljer att ”följa med” en säljare som flyttar till en annan 
restauranggrossist.  På säljavdelningen arbetar åtta personer. Två av de åtta står för mer än 
femtio procent av den totala försäljningen. Om de tre säljarna med den högsta försäljningen 
skulle lämna företaget skulle de i värsta fall kunna ta med sig över 65 procent av de totala 
inkomsterna.  
 
Beroendet av säljarna är även högt i den dagliga verksamheten. Om det är någon post på en 
beställning som inte finns i lager skrivs en ny såkallad restorder som läggs på säljarens 
skrivbord. Om säljarna då är ute på fältet kan ta flera dagar innan de ser lappen. Detta leder 
till att kunden kan få sin leverans utan de restnoterade varorna. Det kan väcka stor irritation 
bland kunderna.  
 
På innesäljavdelningen kan beroendet av nyckelpersoner betecknas som lågt på grund av att 
det är två anställda som delar på arbetsuppgifterna. Om en av dem är borta kan den andra ta 
över. En tredje person på företaget har arbetat på avdelningen och kan därför i värsta fall 
hoppa in om de båda skulle vara borta.  
 
På inköpsavdelningen hos restauranggrossisten är beroendet främst fokuserat till en 
nyckelperson. Hon är ansvarig för alla inköp av utrustning samt har hand om support när det 
gäller utrustningen. Informationen om produkterna i kategorin ”utrustning” finns i och för sig 
lagrad i arkivskåp och pärmar bakom och bredvid inköparen. Men att hitta informationen är i 

                                                 
76 Berndt, Fakhreddine, Linder 2005  
77 Berndt, Fakhreddine, Linder 2005 
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dagsläget både svårt och tidskrävande och kan till en viss del uppfattas tillhöra säljarens revir. 
I inköparens arbetsuppgifter ingår även att uppdatera priser, kontrollera order, hålla rätt på 
inköpskvoter, hålla ned fraktkostnaderna, hålla kontakt med leverantörer, hitta borttappade 
varor, leta upp nya produkter och leverantörer, skriva in beställningar på produkter och skicka 
iväg dessa till leverantörerna, hålla koll på restorder och sortera kataloger, sortera in alla order 
och restorder i pärmar, informera lagret om beställningar etc. Övervägande delen av 
arbetsuppgifterna är av ”hålla i huvudet”-karaktär. Inköparen är ensam ansvarig för inköp och 
support kring all utrustning. I dagsläget kan ingen annan sköta detta om hon är borta eller 
lämnar företaget. Information som hon nu ”håller i huvudet” kan av naturliga skäl ingen 
annan ta del av.  
 
Lagret hos restauranggrossisten är i dagsläget beroende av den lageransvarige för att fungera. 
Detta beror till stor del på det komplicerade datorsystemet samt sorteringen av produkter i 
lagerlokalen. Datorsystemet sätter slumpvis artikelnummer på produkterna vilket gör det 
omöjligt att säga något om produkterna bara genom att studera artikelnumret. Sorteringen av 
produkterna i lagret har byggts upp löpande av den lageransvariga. Det gör att det i dagsläget 
bara är han som till fullo vet vart produkterna ligger. Beroendet av den lageransvariga är i 
dagsläget mycket högt. Det har märkts extra tydligt under hösten då en av de heltidsanställda 
varit pappaledig och borta från avdelningen.  
 
Man har inom företaget under en tid diskuterat att gå över till ett affärssystem där man även 
kan lagra mer detaljerad information om produkter, leverantörer och kunder, detta skulle då 
indirekt leda till att informationen kan spridas lättare inom företaget. Försök har även gjorts 
att strukturera lager och artikelnummer efter produktkategorier. Man har även tagit in en ny 
medarbetare på ekonomiavdelningen som lärts upp av ekonomichefen för att kunna ta över 
dennes arbetsuppgifter under ekonomichefens mammaledighet.  
 

4.2.2 Överföring av kunskap till nyanställda 
 
Personalomsättningen är generellt låg på företaget med undantag för säljavdelningen. En 
nyanställd kommer direkt in i verksamheten och skolas in/lärs upp av de anställda på den 
respektive avdelningen. Internutbildningar, manualer och mentorsystem saknas. Den 
vänskapliga företagskulturen gör dock att nyanställda relativt snabbt kommer in i 
verksamheten och lär sig organisationen.  
 
Eftersom databaser med information och manualer saknas hamnar den nyanställde i en 
situation då han/hon får lita på de andra anställdas välvilja för att få information. På 
säljavdelningen som till viss del karakteriseras av konkurrens syns frånvaron av ett formellt 
mentorsystem och manualer möjligtvis tydligast. Där kan det ofta vara svårt för en nyanställd 
att få information från de andra säljarna. Han/hon får därför enträget fråga eller leta upp 
informationen på andra sätt. 
 

4.2.3 Omvandling av humankapital till strukturkapital  
 
Bristerna i dagens datorsystem gör det i många fall omöjligt att lagra kunskap som 
strukturkapital. Undantagen är kundernas beställningshistorik som lagras automatiskt i 
säljstödet. I dagsläget lagrar även säljarna basal information om kunderna, som 
telefonnummer, adresser etc. Mer utförlig informationen om kunderna och deras specifika 
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behov lagras dock inte som strukturkapital. Det här beror på säljstödets (programvarans) 
begränsningar i lagringskapacitet. Beställningshistoriken är dock tidskrävande att få fram.  
 
Kundspecifik information som säljarna sitter på delas inte heller mellan de anställda muntligt 
då man har separata kundstockar och inte har något direkt behov av att dela informationen om 
dessa mellan sig.  
  
Restauranggrossisten säljer i dagsläget tusentals olika produkter. Informationen om dessa 
produkter, och leverantörerna, återfinns i produktblad och kataloger som i sin tur återfinns i 
arkivskåp och pärmar. Att istället lagra den informationen elektroniskt skulle vara nästintill 
omöjligt. Informationen uppdateras kontinuerligt genom att man tar bort inaktuella 
informationsblad, pärmar och kataloger och sätter in nya. Det svällda arkivskåpet och 
bokhyllan med pärmar är två mycket viktiga delar av företagets strukturkapital. Kunskapen 
om att hitta rätt information bland all annan information besitter dock bara ett fåtal på 
avdelningen och kan betecknas om viktigt humankapital. 
 

4.2.4 Hur motiveras de anställda att dela och lagra kunskap 
 
Den familjära företagskulturen har bidragit till att kunskap delas mellan de anställda utan att 
ledningen har behövt motivera till detta. Nyanställda får oftast hjälp att komma in i arbetet av 
de andra anställda. Dagens lönesystem innebär dock en viss konkurrens och provisionen 
motiverar enbart en ökad försäljning. På säljavdelningen märks detta tydligt då säljarna 
kämpar om en begränsat kundunderlag. Där motiverar provisionen till ökad försäljning och 
inte ökad kunskapsöverföring.  
  

4.2.5 Utveckling och administration av strukturkapital 
 
Som vi nämnt ovan utökas och uppdateras informationen om produkterna och dess 
leverantörer kontinuerligt. Informationen finns i produktblad och kataloger och dessa lagras i 
ett sprängfyllt arkivskåp och i pärmar på inköpsavdelningen. Informationen uppdateras 
kontinuerligt genom att man tar bort inaktuella informationsblad, pärmar och kataloger och 
sätter in nya. Detta är vikiga delar av företagets strukturkapital. 
 
Det sker i dagsläget ingen direkt utveckling av strukturkapitalet kanske viktigaste 
beståndsdel; fallstudieföretagets administrativa datorsystem. Att utvecklingen av 
datorsystemet har avstannat beror främst på systemets stora begränsningar och en generell 
tidsbrist bland de anställda.  
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4.3 Referensföretag: En elektronikkedja i ett mer moget 
tillväxtstadium 

 
Som komplement till fallstudien har vi intervjuat ett företag som har hanterat liknande 
problemställningar som vårt fallstudieföretag nu brottas med. Många av problemen de har 
stött på under sin tillväxt har rört hanteringen av det intellektuella kapitalet och beroendet av 
enskilda individer i företaget.  
 
Det intervjuade företaget är en känd elektronikkedja som har haft en god tillväxt de senaste 
åren. Fram till januari 2004 hade företagets tillväxt skett organiskt och utan tillförsel av 
externt kapital, och omsättningen har vuxit med i snitt 30 procent per år. År 2004 beräknades 
de omsätta cirka 450 miljoner kronor. Företaget omfattar cirka 50 butiker i Sverige, samtliga 
är helägda och drivs i egen regi. De närmaste åren planerar kedjan att öppna cirka sex till åtta 
butiker per år och kanske även etablera sig utanför Sverige. Trots att elektronikkedjan verkar 
på konsumentmarknaden, vilket vårt fallstudieföretag inte gör, finns det många likheter dem 
emellan. Nedan följer en sammanfattning av vår intervju med referensföretaget genomförd i 
november 2005. 
 

4.4 Intervjun med referensföretag 
 
När vi kommer upp på elektronikkedjan kontor, en våning över lagret, känner vi oss direkt 
hemma. När vi tänker efter kommer vi på att det nog beror på att kontoret och atmosfären är 
lik den på vårt fallstudieföretag. Personalen pratar hjärtligt med varandra över det öppna 
kontorslandskapet, cheferna går runt bland de anställda och stämningen är avslappnad och 
familjär. Det känns nästan som vi är på ett litet nystartat företag och inte på en stor 
elektronikkedja.  
 
I ett rum med glasfönster ut mot kontorslandskapet sitter en av grundarna. Han hälsar på oss 
varmt och tar med oss in i deras lite ruffiga konferensrum. Medan han avslutar sin modesta 
lunch, en liten mikrovärmd pirog, börjar han berätta om företagets historia. Elektronikkedjan 
grundades för sexton år sedan av den då mycket unga entreprenören, hans far och dennes 
kompanjon. De tre hade varit anställda av ett importföretag men tröttnat på ägarstyrda 
arbetsklimatet och brutit sig ur verksamheten. Efter att ha funderat på hur man skulle kunna 
bygga upp ett välfungerande importföretag bestämde de sig för att starta ett eget importbolag. 
Efter ett fåtal år hade de konkurrerat ut och köpt upp sin gamla arbetsgivare och tagit över den 
ledande positionen på marknaden. 
 
I elektronikföretagets framgångsrecept ingår en omfattande satsning på kundservice, 
sortimentet och företagskulturen. Just företagskulturen är familjär och medarbetarna stannar 
ofta inom företaget under stor del av sin karriär. 
 
 ”Hos oss arbetar man fritt men under ansvar, vi värdesätter entusiasm före utbildning” säger 
grundaren och detta beskriver arbetssituationen väl.  
 
Om en anställd visar extra glöd kan hon/han få ta över nya ansvarsområden utan att ha 
tidigare erfarenhet av dessa. Om det är nödvändigt får man utbildning inom området men 
annars lärs man oftast upp av kollegor.  
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Alla avdelningar jobbar tätt samman och organisationen kan uppfattas som platt. Dock är visa 
funktioner centraliserade, till exempel informationsspridningen. Det är nödvändigt för att den 
platta organisationen i övrigt ska fungera. Kontakten har på senare år minskat mellan säljarna 
på fältet och ledningen, detta på grund av företagets tillväxt. För att motverka glappet har man 
därför tillsatt supporttjänster som ska fungera som en länk mellan de butiksanställda och 
ledningen. Varje supportkille (i dagsläget är det bara killar) har ansvar för cirka tio butiker 
och har en personlig kontakt med alla anställda på dessa. Han fångar till exempel upp 
missnöjen och enskilda anställdas personliga problem. De gör att man snabbt kan åtgärda 
problem i butikerna och ta hänsyn till anställda som för tillfället mår dåligt. Omsorgen lönar 
sig och personalomsättningen är låg i butikerna. Personalen kan även vända sig direkt till 
butikscheferna och till ett kundservicecentra. Kundservice kontaktas då man vill ha 
information om en vara eller vidarebefordra kundernas åsikter om produkter eller butiken. 

4.4.1 Nyanställningar och internrekrytering 
 
Den familjära företagskulturen gör att man som nyanställd snabbt tas in i gänget. Synen på en 
nyanställd säljare är att hon/han är en ny kollega istället för en konkurrent. Första dagen som 
säljare får man en pärm där de viktigaste rutinerna finns beskriva. Man lärs sedan upp av sina 
kollegor och butikschefen.     
 
”Det är viktigt att låta människor växa inom företaget, genom att till exempel låta dem flytta 
runt inom organisationen och byta arbetsuppgifter” säger grundaren.  
 
De flesta på huvudkontoret började som säljare i en butik och har sedan jobbat sig igenom 
organisationen från säljare till butikschef vidare till en tjänst på huvudkontoret. 
Internrekryteringen ger flera positiva effekter på verksamheten. Exempelvis har de anställda 
på huvudkontoret en god inblick i verksamheten och känner lojalitet och solidaritet med de 
butiksanställda. En annan positiv effekt är att personalomsättningen är låg och att kostnaden 
för att rekrytera utifrån minimeras.  
 

4.4.2 Strukturkapital 
 
Den goda företagskulturen används som ett verktyg för att sprida information mellan 
medarbetarna. De anställda har god kontakt med varandra och delar gärna med sig av sin 
kunskap till nyanställda och kollegor. På grund av delningen av humankapital mellan de 
anställda blir kravet på att lagra kunskap som strukturkapital mindre. Företaget har dock 
lagrat strukturkapital inom organisationen. De viktigaste delarna av strukturkapitalet är i 
dagsläget datorsystemet Pyramid, som innehåller verksamhetens grundläggande information 
(bokföring, leverantörsinformation, lager osv.) plus databaser med produktinformation. Till 
strukturkapitalet hör även datorsystemet Hogia som lagrar all finansiell och lönerelaterad 
information.  
 
Produktinformationen finns som sagt lagrad i en databas som de anställda har tillgång till 
hjälper till att förenkla det dagliga arbetet ute i butikerna. Produkterna är sorterade i ett 
artikelnummersystem, alla artiklar är indelade efter kategorier och sorterade så att de första 
siffrorna i artikelnumret berättar vilken produktkategori som varan tillhör. Systemet förenklar 
inte bara lagerarbetet utan även kommunikationen inom företaget och logistiken ute i 
butikerna.  
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4.4.3 Sortimentet 
 
Sortimentet är indelat i områden som enskilda inköpare ansvarar för. Inköparna ska följa 
utvecklingen i sitt specifika produktområde och komma med förslag på nya produkter och nya 
leverantörer. Pris, leverantörer och sortimentsfrågor avgörs i slutänden av ledningen.  
Inköparna har även ansvar för att kolla upp om en vara börjar ta slut och beställa in mer samt 
uppdatera och underhålla databasen med produktinformation.  
 

4.4.4 Lönen 
 
Elektronikkedjan har prövat en mängd lönesystem. Först började man med en fast lön, gick 
över till en helt provisionsbaserad lön, bytte till butiksprovisions lön och slutligen bytte till en 
lön som till viss del är fast och delvis styrs av säljarens försäljning. När man hade helt fast lön 
försvann många drivna säljare från företaget, när lönen var provisionsbaserad blev butikernas 
dagliga administration lidande och många kunder blev påhoppade redan i dörren. Det 
nuvarande systemet fungerar bra men de butiksanställda som sköter administrativa sysslor 
och butikens utseende bli ibland lidande då enbart försäljning styr den provisionsbaserade 
delen av lönen.     
  

4.4.5 Lokalerna 
 
Den förändring som ligger närmast på tur är ett byte av lokaler. Företaget har vuxit ur sina 
gamla och när vi är på besök står delar av lagret uppe i kontoret. Ett större lager står högst upp 
på önskelistan inför lokalbytet.  
 

4.4.6 Nyckelpersoner 
 
I takt med att företaget har växt har beroendet av enskilda individer minskat. Man har försökt 
lösa problemet med nyckelpersoner genom att dela upp varje arbetsområde på två eller flera 
anställda. Det har gjort att ingen ensam sitter på all information. Det finns dock en 
nyckelperson kvar på företaget, han är den ende som är insatt företagets interna datorsystem. 
Eftersom hans kunskap är svår att lagra som strukturkapital, med andra ord svårt att formulera 
i exempelvis en manual, har man anställt en ny person. Han ska lära sig hantera systemet lika 
bra som den som nu gör det.    
 

4.4.7 Externa investerare 
 
Elektronikkedjan har tidigare vuxit utan tillförsel av externt kapital. Men för ett par år sedan 
bestämde företaget sig för att ta in en extern investerare då ett generationsbyte skulle äga rum. 
Fadern ville minska sin roll i företaget och kapital krävdes vid hans utträde ur firman. Man 
sålde då 45 procent av företaget till en engelsk investerare. Den engelska investeraren har inte 
bara tillfört kapital utan också ”dragit upp tempot” som grundaren utrycker det. Man har 
börjat ta mer formella beslut och har även skyndat på etableringen i utlandet.   
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4.5 Summering av intervjun med referensföretaget 

4.5.1 Beroendet av nyckelpersoner och arbetet för att minska detta 
 
Delägaren på referensföretaget som vi intervjuade har som vi tidigare nämnt varit med sedan 
starten. Han har upplevt att beroendet av enskilda personer har minskat i och med att företaget 
har vuxit. Tillväxten har inneburit en ”naturlig spridning av ansvar”. Enligt delägaren har man 
från ledningens sida även arbetat aktivt med att alla anställda ska kunna ta del av den samlade 
kunskapen inom företaget.  
 
Trots detta finns det ett par personer som skulle kunna orsaka stor skada på verksamheten om 
de blev långtidssjukskrivna eller slutade. Dessa har varit med under många år och hjälpt till 
att bygga upp företaget, skapat rutiner och viktiga strukturer. Det är framför allt inom IT-
avdelningen beroendet av enskild personal är som störst. Företagets IT-tekniker är den som 
byggt upp hela IT-systemet och får den dagliga kommunikationen mellan huvudkontoret och 
butikerna att fungera. Det vill säga, han ansvarar för att telefoner, e-post och all annan 
kommunikation dem emellan fungerar. Han är dessutom ansvarig för att affärssystemet 
uppdateras dagligen i alla butiker med aktuellt lagersaldo och att butikerna skickar in dagens 
resultat efter stängning. 
  
Ledningen är medveten om att IT-teknikerns arbetsbelastning har ökat mångdubbelt de 
senaste åren i och med den snabba tillväxttakten. Sedan ett par månader har en ny IT-tekniker 
anställts som ska jobba parallellt med den gamla. Meningen är att den nyanställde ska läras 
upp, inte för att ta över avdelningen utan för att kunna dela arbetsbördan. Den äldre IT-
teknikern hade till en början vissa problem med detta, men detta har försvunnit med tiden då 
han kommit på fördelarna med att hans arbetsbörda delas med en annan.  
 

4.5.2 Överföring av kunskap till nyanställda 
 
De flesta nyanställda börjar genom att provjobba i någon av företagets butiker under ett par 
dagar. Om detta går bra börjar personen arbeta som butikssäljare och får då en pärm 
innehållande rutiner för hur affärssystemet och kassan fungerar, samt innehållande allmänna 
regler och rutiner som gäller på hela företaget. I och med att man jobbar ganska tätt i de små 
butikerna är det smidigt att fråga om hjälp vid behov, det finns alltid någon i närheten. 
Framför allt butikschefen men också de mer rutinerade säljarna övervakar de nya och ger tips 
och råd. Dessutom får man snabbt lära sig att fråga kollegorna om det är något man undrar. I 
och med att de flesta butiker är små jobbar man tätt inpå varandra och det kan stundtals bli 
ganska stressigt. Därför är det viktigt att alla hjälper till med att skola in nyanställda för att 
inte allas jobb ska bli lidande78. 
 
Supportkillarna, som vi tidigare nämnt fungerar som en bra kunskapskälla för nyanställda. 
Till dem kan butiksanställda vända sig om de vill få reda på något eller bara få allmän 
kunskap om företaget. En annan viktig kunskapskälla för nyanställda i butikerna är 
kundsupporten. Till den kan både butiksanställda och kunderna ringa om de vill få 
information om en specifik produkt.    
 

                                                 
78 Adam Linder, fd säljare på referensföretaget 
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Nyanställda i butikerna har även en introduktionsdag på huvudkontoret för att lära känna 
personalen där och se hur arbetet bakom butikerna fungerar. Detta ger dem en bredare bild av 
företaget. Referensföretaget använder sig till stor del av internrekrytering när någon ska 
anställas till huvudkontoret. Introduktionsdagen kan därför även ses som en presentation över 
karriärmöjligheterna inom företaget.  
 
På huvudkontoret lärs nyanställda främst upp av sina kollegor. I undantagsfall skickas 
nyanställda till externa utbildningar. Detta främst då de har ansvar för juridiska eller 
ekonomiska aspekter av företagets verksamhet.  
 

4.5.3 Omvandling av humankapital till strukturkapital  
 
En av grundförutsättningarna för att arbetet ute i butikerna ska fungera är säljarnas 
produktkunskap. Produkt och kundkunskapen, kunskapen om att hantera kunder på ”rätt sätt”, 
kan anses vara en av de viktigaste delarna i företagets human kapital. Kunskapen ökas genom 
bland annat internutbildningar och ett produktkunskapsprov som alla måste genomföra efter 
att de arbetat en tid på företaget. Dessutom bjuder leverantörer ibland in de anställda till 
utbildningar och information om sina produkter. 
 
Om man upptäcker några felaktigheter i företagets produktkatalog eller i databasen 
rapporteras detta in på en gång så att det kan ändras. Med andra ord sker ett kontinuerligt 
underhåll av strukturkapitalet med hjälp av de anställda. Det finns även ett officiellt och ett 
inofficiellt forum på internet. I det officiella forumet finns det produktinformation om till 
exempel specialbeställningar och servicerutiner. Där kan de anställda hitta nästan all 
information som de behöver i sitt dagliga arbete. Det inofficiella forumet används av 
personalen för att kommunicera, bland annat läggs bilder från firmafester och liknande upp 
där. Forumet har den positiva bieffekten att det stärker ”vi-känslan” i företaget. 
 

4.5.4 Hur motiveras anställda att dela och lagra kunskap 
 
I och med att referensföretaget gör de flesta rekryteringar internt är det inte ovanligt att en 
duktig säljare blir butikschef eller börjar på huvudkontoret inom ett par år. Detta motiverar 
personalen att dela med sig av sin kunskap för att underlätta för sig själva i framtiden. En 
annan motivationsfaktor till kunskapsdelning i butikerna är att de anställda arbetar nära 
varandra och är beroende av ett bra samarbete för att arbetet ska fungera. 
 
Ett par gånger om året träffas alla butikschefer för att diskutera arbetet och dela med sig av 
sina erfarenheter och tankar. Detta kan motivera den butiksansvarige att fånga upp tankar och 
värdefulla åsikter från sina anställda.   
 
Man har under årens lopp provat många olika lönesystem. Det som visat sig fungera bäst är 
det man använder idag med en fast och en rörlig provisionsbaserad del. Om man inte når upp 
till en viss provision en månad åtgår ändå en garantilön. Butikscheferna har ett något 
annorlunda system då de har mer administrativt arbete. De får en lägre provision men får 
istället en något högre grundlön och en bonus grundad på butikens försäljning. De som är 
administrativt duktiga i butikerna missgynnas av lönesystemet. Som ny säljare motiveras man 
till att enbart inrikta sig på försäljningen. När man senare får mer ansvar tar detta också mer 
tid från försäljningen och lönen sjunker då.  
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4.5.5 Utveckling och administration av strukturkapital 
 
Strukturkapitalet består till stor del av affärssystemet Pyramid och då framförallt 
produktdatabasen. Denna uppdateras löpande av inköpsavdelningen utifrån information från 
leverantörer, kunder och butikerna. Varje morgon skickas uppdateringar, som exempelvis 
lagersaldon, ut till alla butiker och varje kväll hämtas försäljningsresultaten in från butikerna.  
  
Även företagets produktkatalog kan ses som en viktig del av strukturkapitalet. Denna är även 
en viktig del av företagets marknadsföring då katalogen är det första som många kunder 
möter. Katalogen utkommer en gång om året och uppdateras cirka två till tre gånger per år. 
Samma sortiment finns även i företagets nätbutik, men den uppdateras dagligen. 
 
I lagret sorteras alla produkter efter artikelnummer och produkttyp. Artikelnumret talar även 
om vilken typ av produkt det är. Artikelnummersystemet kan betecknas om en betydelsefull 
del av strukturkapitalet och att gör arbetet inom hela verksamheten underlättas.  
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5 Analys  
I det här avsnittet analyserar vi fallstudieföretagets hantering av sitt intellektuella kapital och 

dess beroende av nyckelpersoner. Vi har använt intervjun med referensföretaget och vår 

teoretiska referensram som verktyg i analysen. 

 

5.1 Beroendet av nyckelpersoner 
 
Beroendet av nyckelpersoner ser olika ut på fallstudieföretaget respektive referensföretaget. 
Referensföretaget har arbetat aktivt med att minska beroendet av enskilda anställda sedan de 
upptäckt att detta varit ett problem. Arbetet har gett positiva resultat och beroendet har 
minskat. Fallstudieföretaget har inte arbetat aktivt med detta men har kommit till insikt med 
att ett högt beroende av individer kan innebära problem för företaget.   
 
Just säljarnas sätt att arbeta är ett av de områden som tydligast skiljer sig mellan 
fallstudieföretaget och referensföretagen. Restauranggrossisten använder sig av 
direktförsäljning till företag medan elektronikkedjan använder sig av butiksförsäljning till 
privatpersoner. Detta kan göra det svårt att jämföra de två företagen på denna punkt. 
Referensföretagets kunder kan vara mer knutna till en speciell butik än de är till en enskild 
säljare. Fallstudieföretaget är av naturliga skäl är mer beroende av enskilda säljare, då dessa 
har en personlig relation med kunderna.  
 
Referensföretaget saknar en innesäljavdelning liknande den som finns på restauranggrossisten 
och därför kan ingen jämförelse göras mellan dessa. Dock kan innesäljavdelningen på 
fallstudieföretaget anses vara den avdelning som har det minsta beroendet av enskilda 
individer. Detta på grund av att det är två anställda som delar på arbetsuppgifterna och att det 
finns en tredje person på företaget som är insatt i arbetsuppgifterna.  
 
Inköpsavdelningarna på båda företagen består av en inköpschef och ett antal inköpare med 
olika ansvarsområden. Elektronikkedjans inköpare jobbar mycket direkt mot fabriker i Asien 
men även mycket mot importörer och grossister i Sverige. Hos restauranggrossisten köps det 
mesta in från leverantörer i Sverige. Vissa saker importeras dock men då bara från länder 
inom EU.  På inköpsavdelningen hos restauranggrossisten är beroendet främst fokuserat till 
en nyckelperson som är ansvarig för alla inköp av utrustning samt har hand om support när 
det gäller utrustningen. Övervägande delen av dennes arbetsuppgifter är av ”hålla i huvudet”-
karaktär. I dagsläget kan ingen annan sköta detta om hon är borta eller lämnar företaget. 
Inköparna hos elektronikkedjan har ungefär samma arbetsuppgifter som de hos 
restauranggrossisten. Den största skillnaden hos elektronikkedjan är att alla inköpare kan ta 
del av varandras information, om till exempel leveranstider och liknande och att information 
även finns lagrad elektroniskt i säljstödet. Det gör att även säljarna i butikerna har tillgång till 
informationen och kan informera kunderna om till exempel när en slutsåld vara kommer in på 
lager igen eller ge produktsupport. 
 
Lagret hos restauranggrossisten är i dagsläget beroende av den lageransvarige för att fungera. 
Detta beror bland annat på det komplicerade datorsystemet samt sorteringen av produkter i 
lagerlokalen. Datorsystemet sätter slumpvis artikelnummer på produkterna vilket gör det 
omöjligt att säga något om produkterna bara genom att studera artikelnumret. Sorteringen av 
produkterna i lagret har byggts upp löpande av den lageransvariga. Det gör att det i dagsläget 
bara är han som tillfullo vet vart produkterna ligger. Lagerarbetet hos elektronikkedjan har 
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tvingats att bli effektivare under de senaste åren på grund av att leveranser ska ut till nästan 50 
butiker en till två gånger i veckan. Nu använder man ett system där artiklarna sorteras delvis 
efter åtgång men framför allt genom sina artikelnummer. De två första siffrorna i varornas 
artikelnummer visar vilken produktkategori de tillhör och berättar vart produkten ligger i 
lagret. Det har gett den positiva bieffekten att beroendet av enskilda anställda på lagret har 
minskat.   
 

Restauranggrossisten har haft större problem med att sprida kunskap i företaget än 
referensföretaget. Detta beror till största del på bristerna i affärssystemet och tidsbristen hos 
de anställda. På säljavdelningen är kunskapsspridningen som tidigare nämnt låg. När säljarna 
har kunderna uppdelade mellan sig ifrågasätter de behovet av en gemensam kunddatabas.  
Sammantaget har man på restauranggrossisten inte haft tid att planera kunskapsöverföring 
mellan individer och kunskapslagring. Detta har lett till att kunskapen inom företaget är låst 
till olika personer. Under det senaste året har man i företaget insett att detta kan utvecklas till 
ett allvarigt problem i framtiden därför att mycket tid går till spillo varje dag på grund av att 
information är svår att hitta. Personerna som sitter inne på kunskapen är överbelastade och 
inte hinner med sina egentliga arbetsuppgifter på grund av att de måste svara på frågor i tid 
och otid.  
 

5.2 Arbetet för att minska beroendet av nyckelpersoner 
 
I fallstudien har vi funnit tendenser på en bristande fokusering på behovet av att minska 
beroendet av nyckelpersoner. På säljavdelningen, där beroendet av minst tre säljare är 
allvarligt hög, har vi inte märkt av några speciella åtgärder för att minska detta. Kunskapen 
som de erfarna säljarna sitter på varken lagras som strukturkapital eller överförs som 
humankapital mellan säljarna. 
 
Nya säljare får ofta kämpa för att få del av de mer erfarna säljarnas kunskap. Detta har flera 
före detta anställda och nuvarande nyanställa vittnat om. Att en av säljarna som har arbetat ett 
år på avdelningen fortfarande bara står för 2 procent av försäljningen kan vara ett tecken att 
säljarna inte delar med sig av sitt humankapital och på så sätt hjälper varandra.  
 
Även hos elektronikföretaget upplevde man dessa problem tidigare då säljarna jobbade mot 
en renodlat provisionsbaserad lön. När man senare införde ett system med fast grundlön och 
en mindre del provision blev konkurrensen mellan säljarna mindre och de blev mer angelägna 
om att hjälpas åt med även de administrativa arbetsuppgifterna. Kunskapsöverföringen blev 
också högre mellan säljarna.  
 
På inköpsavdelningen hos restauranggrossisten är beroendet som sagt högt, detta gäller 
speciellt beroendet av inköparna med ansvar och kunskap om en viss kategori av sortimentet. 
Kunskapen som de sitter på lagras inte som strukturkapital. Kanske beror detta på tidsbrist 
och begränsningar i datorsystemet. Deras kunskap delas dock delvis muntligt till de andra på 
företaget genom att de även agerar som produktsupport. En av inköparna sitter på kunskap 
som idag är oersättlig. Den kan inte lagras som strukturkapital på grund av dess art och 
omfattning men skulle kunna föras över till en annan anställd. Företaget har dock inte anställt 
en assistent eller liknande som skulle kunna läras upp. På referensföretaget har beroendet av 
enskilda individer minskat genom att flera inköpare delar på samma arbetsuppgifter samt att 
en viss del av produktinformationen finns lagrad elektroniskt. Värt att understryka är att 
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referensföretaget hanterar ett betydligt mindre antal produkter och ett mer fast sortiment än 
fallstudieföretaget. Därför är det lättare för dem att lagra information om dessa i en databas.         
 
Kunskapen om att hitta specifika produkter på fallstudieföretagets lager delas mellan de 
anställda muntligt. Den kunskapsspridningen fungerar till synes bra. På lagret har beroendet 
av den lageransvariga minskat genom att man anställt två ytterligare heltidsanställda som lärts 
upp. Nu när en av de två heltidsanställda är frånvarande ökar på nytt beroendet av den 
lageransvarige. Ansträngningar har ännu inte gjorts när det gäller att ”baka in kunskap” om 
produkterna i exempelvis artikelnummersystemet beroende på bristerna i affärssystemet, 
kostnaden för detta och tidsbrist. På referensföretaget har beroendet av lagerpersonalen 
minskat i och med ett antal lagerlokals byten och det nya artikelnummersystemet. Beroendet 
kommer troligtvis att minska ytterligare då man nu kommer att byta till en större lagerlokal. I 
samband med detta kommer man att planera så att lagret blir uppbyggt på ett bättre sätt och 
produkterna får en mer logisk placering i lokalen.   
 

5.3 Överföring av kunskap till nyanställda 
 
Personalomsättningen är generellt låg i fallstudieföretaget och i referensföretaget, med 
undantag för säljavdelningarna. På dessa är personalomsättningen något högre än på de andra 
avdelningarna. På referensföretaget kan detta förklaras med att det är många unga som tar 
jobb som säljare och att dessa generellt stannar kortare tid. På fallstudieföretaget kan den 
högre personalomsättningen förklaras med att nya säljare inte når uppsatt försäljningsbudget 
innan provanställningstiden gått ut.  
 
Överföring av kunskap till nyanställda fungerar smidigt hos restauranggrossisten, enligt 
ledningen. Nyanställda lärs upp av de anställda på den respektive avdelningen som de börjar 
på och den vänskapliga företagskulturen gör att de snabbt kommer in i arbetet. 
Internutbildningar, manualer och mentorsystem saknas helt.  
 
Även på elektronikkedjan förlitar man sig till stor del på den vänskapliga företagskulturen när 
det gäller att få in nyanställda i verksamheten. Till exempel kastas nyanställda säljare direkt in 
i verksamheten och får fråga sig fram. Om det går bra får personen en fast anställning som 
butikssäljare. Då får han/hon en pärm innehållande rutiner för hanteringen av affärssystemet, 
information om hur kassan fungerar, allmänna regler och rutiner och information om företaget 
i stort. Som nyanställd säljare har man stöd av sin butikschef och sina mer rutinerade 
kollegor. De nyanställda uppmuntras till att ställa frågor och kan alltid ringa till 
kundsupporten eller supportkillarna om de undrar över något.   
 
Hos restauranggrossisten saknas manualer och annan skriftlig information riktad till 
nyanställda. Den nyanställde hamnar då i en situation då han/hon får lita på de andra 
anställdas välvilja för att få information. På säljavdelningen som till viss del karaktäriseras av 
konkurrens syns frånvaron av skriftlig information möjligtvis tydligast. Nya säljare kan få det 
svårt när de ska få fram information av de mer erfarna säljarna. De nya säljarna får därför 
enträget fråga eller leta upp informationen på andra sätt.  
 
Elektronikkedjan och grossisten saknar båda uttalade mentorsystem. När nyanställda ska 
börja på elektronikkedjan går det ändå rätt bra. En anledning kan vara att butikschefen 
fungerar som ett bra stöd och hjälper den nyanställde att ”komma in i gänget”.  Butikschefen 
har en lägre individuell provision men får istället en del av butikens totala försäljning i 



KAPITEL 5    -    ANALYS 

 - 50 -  

provision vilket kan motivera denna till att få den nyanställde att trivas. Även den upplevda 
konkurrensen om försäljning mellan den nyanställde och butikchefen försvinner och 
butikschefen kan stötta den nyanställde utan att känna sig hotad. På grossistföretaget saknas 
delvis en stödjande roll liknande den som butikschefen innehar. Eftersom chefen för säljarna 
även är delägare, med den extra arbetsbelastning som detta innebär, saknar han tiden till att 
stötta och lära upp de nyanställda på samma sätt som butikscheferna gör på elektronikkedjan. 
De erfarna säljarna saknar i de flesta fallen både motivationen och tiden att stötta nyanställda 
kollegor.  
 
Externa utbildningar utnyttjas sällan av varken grossisten och elektronikkedjan. På 
elektronikkedjans huvudkontor skickas enbart anställda iväg på externutbildningar i vissa 
särskilda fall. Oftast är det personer med tjänster som kräver ekonomisk eller juridisk kunskap 
som får externa utbildningar. På fallstudieföretaget är situationen liknande och externa 
utbildningar nyttjas främst av ekonomiavdelningen.  
 

5.4 Omvandling av humankapital till strukturkapital 
 
Datorsystem är ett av de främsta verktygen för att omvandla humankapital till data och lagra 
den som strukturkapital. Den största skillnaden mellan fallstudieföretaget och 
referensföretaget när det gäller omvandling av human till strukturkapital finner vi i deras olika 
datorsystem.  
 
I vårt fallstudieföretag har man sedan starten använt sig av ett datorsystem som är utvecklat 
för mikroföretag, det vill säga företag med 1-5 anställda79. Efter stora modifikationer av 
systemet kan det nu användas av samtliga på fallstudieföretaget, i dagsläget tjugofyra stycken. 
Systemet används i dagsläget för att sköta de administrativa sysslorna och för 
informationslagring. Systemtillverkaren har även lagt in extrafunktioner som efterfrågats av 
restauranggrossisten. Trots modifikationerna är det ett tidskrävande arbete att använda och 
lagra information i datorsystemet. Det tydligt att systemet bör skötas av ett mindre antal 
anställda än det antal som nu administrerar det.   
   
Referensföretagets datorsystem är utformat för ett större antal anställda och är därför lättare 
att administrera. Man kan mer aktivt bearbeta databaserna och det är lättare att både söka och 
lägga in information i referensföretagets system dessutom har alla på företaget har access till 
datorsystemet med olika behörighet. Det vill säga att butikssäljarna kan till exempel inte 
ändra produktinformation, detta kan bara göras från inköpsavdelningen. 
   
När det gäller de delar av human- och strukturkapitalet som syns utåt har båda företagen 
lyckats väl med att förvalta dem. Exempel är varumärken, företagsnamn, logotyper och 
sortiment80. Båda företagen är välkända inom sina respektive branscher som företag som har 
bra och personlig service och ett bra sortiment. Elektronikkedjan har lyckats väl med sin 
image, har en välkänd produktkatalog med stor spridning, en populär hemsida med en 
prisbelönt webbutik. Restauranggrossisten är känd i branschen för sin personliga och höga 
service. Båda företagen har på ett bra sätt hittat nischer på sina respektive marknader. Vi har 
uppfattat att personalen i båda företagen verkar känna tilltro till sina arbetsgivare och tagit till 
sig värderingar och mål. Att de trivs är en viktig signal utåt.  

                                                 
79 Berglund, Blomquist 2005 
80 Hansson, Andersson 1999 
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Gemensamt för företagen är även kraven på de anställda att ha en god produktkännedom. 
Detta underlättas av de produktkataloger som båda företagen ger ut. Just produktkatalogerna 
är mycket viktiga för de båda företagen då de ofta är kundernas första kontakt med företagen. 
 
Sammantaget kan man säga att elektronikkedjan har kommit längre vad det gäller att 
omvandla sitt strukturkapital än restauranggrossisten. Detta beror framför allt på att 
elektronikkedjan har kommit till ett senare tillväxtstadium, de har redan stött på de problem 
som en brist på strukturkapital kan resultera i och vidtagit åtgärder, bland annat byten av 
affärssystem och ökad informationsspridning. Restauranggrossisten har nyligen blivit varse 
om problemen kring just affärssystemet och börjat diskutera lämpliga lösningar inför 
framtiden. 
 

5.5 Hur motiveras anställda att dela och lagra kunskap 
 
Som vi beskrev i vår fallstudie har restauranggrossistföretaget haft vissa svårigheter kring 
kunskapsdelningen mellan de anställda. På de olika avdelningarna har anställda ofta varken 
motivation eller tid att dela med sig och lagra sin kunskap. En annan anledning till att man 
inte tillgängliggör sin kunskap är att man sitter på kunskap som är svår att förmedla. Denna 
typ av kunskap beskrev vi i teoriavsnittet som tyst kunskap. Alla människor sitter på tyst 
kunskap och det i sig är inte negativt. Det är när en anställd ensamt sitter på tyst kunskap som 
är viktig för företagets överlevnad som det kan hota företagets verksamhet. 
 
På restauranggrossisten och elektronikkedjan äger alla anställda tyst kunskap. Men på 
restauranggrossisten innehar några av de anställda ensamt tyst kunskap som är viktigt för 
företagets existens. Vissa av säljarna, som bidrar till att dra in merparten av företagets 
inkomster, sitter inne med mycket viktig tyst kunskap. I deras tysta kunskap ingår i bland 
annat kunskap om kundernas speciella behov och metoderna som används vid exempelvis 
prisförhandling med dessa. En av nyckelpersonerna finns på inköpsavdelningen vars ansvar 
ligger på inköp av utrustning samt att ge telefonsupport om utrustningen. 
 
Den tysta kunskapen är inte lika utmärkande hos elektronikkedjan, dels på grund av att det 
inte finns samma konkurrens bland säljarna men framför allt därför att man har en större 
organisation och flera anställda delar på samma arbetsuppgifter. Man har redan passerat de 
problem som för mycket tyst kunskap kan leda till. 
 
Lagring av kunskap som strukturkapital hos restauranggrossisten är i dagsläget något som 
varken de anställda eller ledningen lägger något större engagemang i. Ledningen har inte 
kunnat motivera de anställda på ett tillräckligt övertygande sätt för att dessa ska lagra sin 
kunskap i företaget i form av strukturkapital.  De anställda har fullt upp med att sköta sin del 
av den löpande verksamheten och har helt enkelt inte tid till att lagra eller överföra sin 
kunskap. En annan orsak till att de anställda inte har lagrat sin kunskap är att man idag inte 
har någon bra databas att lagra sin kunskap på. Man använder sig av ett administrativt 
affärssystem som egentligen är ett bokföringsprogram. Detta minskar såklart motivationen. 
 
Elektronikkedjan har, mycket på grund av att företaget är utspritt över landet, varit tvungna att 
arbeta med och motivera kunskapslagring. Det skulle lätt kunna bli kaos i en så pass stor 
organisation om informationen inte skulle delas och underhållas. Information kring företagets 
produkter lagras exempelvis i en databas som är tillgänglig för hela organisationen. 
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5.6 Utveckling och administration av strukturkapital 
 
Båda företagens största och kanske viktigaste delar av strukturkapitalet består av deras 
administrativa datorsystem och produktinformationen. Elektronikkedjan har på ett effektivt 
sätt lyckats digitalisera en stor del av produktinformation medan man på fallstudieföretaget 
fortfarande har den mesta av den informationen i pappersform. I dagsläget finns det lagrat i 
arkivskåp och pärmar, i form av kataloger och informationsblad.  
 
Båda företagen står i begrepp att byta ut sina affärssystem, restauranggrossisten till ett helt 
nytt och elektronikkedjan till en ny version av sitt befintliga system som ska skräddarsys för 
företaget. Elektronikkedjan betonar vikten av att företag bör köpa in affärssystem som ska 
uppfylla morgondagens och inte enbart dagens behov.  
 
Den del av strukturkapitalet som Edvinsson och Malone81 refererar till som processkapital, 
som består av till exempel rutiner och processer, uppfylls av Elektronikkedjan bland annat 
genom den pärm nyanställda får låna hem när de börjar arbeta. I denna pärm finns alla rutiner 
kring arbetet i butiken. Pärmen finns dessutom alltid till hands i butikerna och fungerar då 
som lathund för hur olika rutiner ska genomföras. De som jobbar på huvudkontoret har inte 
lika mycket rutiner att följa och jobbet är mer självständigt. På restauranggrossisten saknas 
processkapital som detta. Många av de anställda hos restauranggrossisten, framför allt de som 
har arbetat en kortare tid, efterlyser just en liknande manual där rutiner för det dagliga arbetet 
återges.  
 
Den kunskapsdatabas som i dagsläget finns hos restauranggrossisten består av överfulla 
arkivskåp med leverantörernas kataloger som står inne hos inköpsavdelningen. Som 
”sökmotor” fungerar en av inköparna.  
 
Elektronikkedjan har en intern kunskapsdatabas, som är tillänglig från butikerna och 
huvudkontoret, där information om service och specialbeställningar samlats. Man har 
dessutom ett inofficiellt forum där de anställda kan kommunicera, både privat och om arbetet, 
produkter och liknande. Även om kundtjänsten får många samtal med frågor från 
butiksanställda, mest på grund av bekvämlighet hos säljarna finns det möjlighet för dem att 
hitta den mesta information de behöver i databasen.  
 

                                                 
81 Edvinsson, Malone 1997 
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6 Slutsats 
I följande kapitel redovisar vi våra slutsatser från analysen. Dessa sammanfattas under 

samma rubriker som i analysen ovan. 

 

6.1 Beroendet av nyckelpersoner 
 
Beroendet av nyckelpersoner ser olika ut på fallstudieföretaget och referensföretaget. På 
fallstudieföretaget har man inte arbetat aktivt med att minska beroendet men har kommit till 
insikt med att ett för högt beroende av vissa individer kan innebära problem för företaget.  
Referensföretaget har arbetat aktivt med att minska beroendet av enskilda anställda sedan de 
upptäckt att detta varit ett problem. Arbetet har gett positiva resultat och beroendet har 
minskat. På elektronikkedjan är det framför allt en anställd som skulle kunna utgöra en fara 
för företaget om han av någon anledning skulle sluta. Denne är teknisktansvarig och sköter 
företagets datorsystem.  
 
På restauranggrossisten finns ett beroende av anställda på de flesta avdelningarna. På 
innesäljavdelningen kan beroendet betecknas som lägst på grund av att arbetet delas av två 
individer och att en tredje individ på företaget har kompetensen att sköta delar av 
avdelningen. Beroendet av nyckelpersoner kan betecknas som högst på säljavdelningen och 
inköpsavdelningen.   
 
På fallstudieföretagets säljavdelning är beroendet främst knutet till tre, fyra av de åtta säljarna. 
Två av dem står för mer än femtio procent av företagets totala försäljning. Det speciella 
klimatet i restaurangbranschen, priskänsliga kunder och behovet av ett personligt nätverk är 
några av anledningarna till att säljarens roll blivit allt vikigare. Att kunskapen om kunden 
sitter i säljarens huvud och inte finns lagrad som strukturkapital kan göra att många kunder 
blir mer lojala mot säljaren än företaget. I förlängningen skulle detta kunna innebära att en 
kund väljer att ”följa med” en säljare som flyttar till en konkurrent. Om de tre säljarna med 
den högsta försäljningen skulle lämna företaget skulle de i värsta fall kunna ta med sig över 
65 procent av de totala inkomsterna, vilket är oroade siffror. På referensföretaget är beroendet 
av enskilda säljare som nämnt inte lika högt och då kunderna är knutna till enskilda butiker 
snarare än enskilda säljare.  
 
För att minska restauranggrossistens beroende av vissa individer måste ledningen uppmuntra 
dem till att dela med sig sin kunskap, kanske genom att se till att utbilda personalen så att 
vissa viktiga tjänster överlappar varandra. På flera positioner skulle detta vara en mycket bra 
lösning vid till exempel sjukfrånvaro eller om någon slutar. Detta gör man redan idag hos 
elektronikkedjan där den IT-ansvarige lär upp en person som ska arbeta parallellt med denne i 
framtiden. En förutsättning för att detta ska fungera är som vi nämnt tidigare att information 
kan lagras i ett datasystem eller i arkiv vilket innebär att de anställda inte behöver memorera 
all information. 
 

6.2 Överföring av kunskap till nyanställda 
 
Både hos restauranggrossisten och hos elektronikkedjan hoppas man på att den vänskapliga 
företagskulturen ska få de anställda att dela med sig av sin kunskap till nyanställda och få dem 
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att snabbt ”komma in i gänget”. Detta fungerar i många fall bra, särskilt det sistnämnda, men 
tidsbrist och konkurrens på vissa avdelningar mellan de anställda hindrar nyanställda från att 
få den kunskapen som de är beroende av.  
   
På referensföretaget finns en instruktionspärm för de nyanställda i butikerna. Nyanställda på 
huvudkontoret kommer oftast från butikerna och behöver inte lika mycket information som 
om de skulle ha rekryterats utifrån. Konkurrensen mellan de anställda är generellt sett låg men 
bland säljarna i butikerna är den något högre. Dock är konkurrensen mellan butikchefen och 
den nyanställda säljaren obefintlig och butikschefen kan därför dela med sig av sin kunskap 
utan att känna sig hotad.  
 
Hos restauranggrossisten saknas manualer och annan skriftlig information riktad till 
nyanställda helt. Det finns ingen pärm, liknande den på referensföretaget, till nyanställda. 
Eftersom personalomsättningen är låg på företaget har detta dock inte inneburit några större 
problem. Men på säljavdelningen är personalomsättningen högre och avdelningen 
karakteriseras av en viss konkurrens mellan säljarna. Tillsammans leder bristen på skriftlig 
information, den högre personalomsättningen och konkurrensen till en mycket dålig hantering 
av nyanställda. Nya säljare kan få det mycket svårt när de ska få fram information av de mer 
erfarna säljarna. De nya säljarna får därför enträget fråga eller leta upp informationen på andra 
sätt. En pärm, liknande den som de nyanställda på elektronikkedjan får, skulle underlätta 
mycket för både på säljavdelningen och för nyanställd personal på andra avdelningar. 
 
De erfarna säljarna äger konsten att balansera negativa och positiva täckningsbidrag samt den 
svåra konsten att få trogna kunder. Hanteringen av kunder kräver fingertoppskänsla, intuition 
och erfarenhet. Kunskapen kring kundhanteringen och konsten att sälja är en av de viktigaste 
delarna av företagets samlade humankapital men också den del som är svårast att ombilda till 
strukturkapital. Fingertoppskänsla och intuition är egenskaper som är svåra att omvandla till 
ord i exempelvis manualer.  
 

6.3 Omvandling av humankapital till strukturkapital  
 
Elektronikkedjan har lyckats lagra en viss del av den samlade kunskapen som strukturkapital 
inom företaget. Detta har främst rört kunskap kring produkter och leverantörer samt åsikter 
som lagrats i det inofficiella forumet. Att man mer effektivt har lagrat och nyttja sitt 
humankapital i företaget beror framför allt på att man kommit längre i sin tillväxt än 
restauranggrossisten. Man har hanterat många av de problemen som uppkommit på grund av 
att humankapitalet inte har lagrats som strukturkapital och nu utarbetat system och rutiner för 
att ta till vara på kunskapen, men framför allt investerat i ett affärssystem som tillåter en 
flexibel informationslagring. 
  
Restauranggrossistens största problem som är genomgående för hela organisationen är dess 
affärssystem eller snarare brist på affärssystem. Vidare lagring av information omöjliggörs 
om detta inte åtgärdas snarast. Referensföretagets datorsystem är utformat för ett större antal 
anställda och lättare att administrera. Referensföretagets kan mer aktivt bearbeta databaserna 
och det är lättare att både söka och lägga in information i systemet. Det är även lätt att göra 
tillägg och ändringar och alla på företaget har access till datorsystemet.  
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Elektronikkedjans system är därför att föredra och det svarar bättre mot Hansson och 
Anderssons teorier82. Enligt dem är viktigt för företag att medvetet jobba med att omvandla 
humankapital till strukturkapital eftersom strukturkapitalet kan utnyttjas av alla i 
organisationen och även blir en del av företaget tillgångar.   
 

6.4 Hur motiveras anställda att dela och lagra kunskap 
 
När det gäller att lagra kunskap som strukturkapital saknas motivationen, kapaciteten och 
tiden hos restauranggrossisten. Motivationen saknas då provision/bonus på försäljning är det 
enda som ökar lönen, kapaciteten saknas då datorsystemet har en mycket låg 
lagringskapacitet och tiden saknas då de anställda har fullt upp med att sköta det operativa 
arbetet.  
 
För att motivera de anställda att dela och lagra kunskap är det förstås en förutsättning att det 
finns en möjlighet för dem att göra detta utan att det tar för mycket tid från det dagliga 
arbetet. Förutom att uppdatera själva systemet bör man också se till att ge de anställda tid till 
att administrera och föra in information i det. 

6.4.1 En utvecklingsstödjande affärsstruktur 
 
Om man med hjälp av Coulters riktlinjer för utvecklingsstödjande affärsstruktur tittar på det 
företag som varit objekt för vår fallstudie, restauranggrossisten, kan man se att de uppfyller 
många av punkterna men att det finns brister. 

 
• Håll kommunikationslinjerna öppna. Man har ett månadsmöte där personalen 

informeras om vad som är på gång. Dessutom kommunicerar man via e-post internt. 
Någon sorts anslagstavla där idéer kan ventileras saknas. Kommunikationskanalen 
leder direkt till de högsta cheferna som även beslutar om lön och liknade. Detta kan 
stänga av eller begränsa den raka kommunikationen från anställd till chef. 
 

• Etablera tillit. Inom organisationen finns en rak kommunikation mellan de anställda, 
och från chef till anställd. Man försöker undvika konflikter som ligger och gror genom 
att man direkt tar tag i problemen. Säljarna jobbar mot provision dessutom har man 
använt sig av bonussystem för personalen, detta fungerar på grund av en tillit mellan 
ledningen och de anställda. 

 

• Var en bra lyssnare. Lite tid läggs på reflektioner på grund av det höga tempot i det 
dagliga arbetet. Utvecklingssamtal genomförs men inte regelbundet. För att 
åstadkomma en bra och givande dialog krävs dock inte bara en bra lyssnare utan även 
en ”öppen talare”. Tidigare har utvecklingssamtal ägt rum samtidigt som 
löneförhandlingen vilket kan ha hämmat ”den talande”.   

 

• Var villig att delegera plikter – Detta är något som görs i företaget redan idag då 
cheferna är villiga att delegera ut många ansvarsområden till de anställda. Företaget är 
relativt självgående och cheferna behöver inte övervaka det dagliga arbetet. Däremot 
kan avdelningarna bli bättre på att delegera uppgifter mellan sig. Det är lätt hänt att 
uppgifter faller mellan stolarna då ingen vet riktigt vem som har ansvaret. 

                                                 
82 Hansson, Andersson 1999 



KAPITEL 6   -   SLUTSATSER 

 - 56 -  

 

• Var flexibel – flexibiliteten är god i företaget, framför den externa flexibiliteten, utåt 
mot kunder. Internt hindrar företagets affärssystem flexibiliteten på ett avsevärt sett. 
Att administrera affärssystemet är mycket tidskrävande och det lämnar inget utrymme 
för kreativitet eller flexibilitet. 

 

• Ge konsekvent och regelbunden återkoppling. De anställda får feedback regelbundet, 
både positiv och negativ. Dock är cheferna i dagsläget mindre ofta närvarande i det 
dagliga arbetet och den viktiga positiva feedbacken har därför minskat. När cheferna 
är närvarande måste de först och främst ta tag i områden där något har gått fel. 
Säljarna får direkt en positiv feedback på grund av att de får provision på deras 
enskilda försäljning. Den här feedbacken saknas för resten av företaget.  

 

• Förstärk varje persons bidrag till affärernas slutgiltiga framgång – idag har man inte 
något naturligt forum där de anställda kan komma med idéer och liknande. All 
koncentration läggs på det dagliga arbetet. Folk tycker om att bli uppmärksammade 
för de bidrag de lägger in.  

. 
• Personalutveckla kontinuerligt. Personalutveckling och utbildning sker mest genom 

leverantörers initiativ på deras produkter. Det finns möjlighet för de anställda att 
vidareutbilda sig men ingen uttalad plan för detta.  

 
• Bibehåll fokus på affärernas visioner och ändamål. Hos restauranggrossisten har man 

under 2005 reviderat och gjort försök till att sprida företagets vision och affärsidé till 
de anställda. Det råder dock fortfarande en förvirring, både hos de anställda och hos 
cheferna, om företagets egentliga vision och mål.   

 
• Etablera och förstärk en vi-känsla. Man har gemensamma aktiviteter för de anställda 

men kommunikationen mellan avdelningarna kan bli bättre. Det saknas en tydligare 
utmålning av vilka företagets konkurrenter är och hur man kan ”besegra dem”.   

 

6.4.2 Erfa nätverk  
 
Som vi tog upp i analysdelen är tyst kunskap ett problem för restauranggrossisten idag. 
För att förebygga detta kan företaget dela in de anställda i olika erfarenhets nätverk. 
Denna typ av nätverk går ut på att man delar in de anställda på företaget i små grupper med 
syftet att få de att dela med sig av sin kunskap och information, för att på ett enklare sätt 
kunna lösa olika problem som företaget kan komma att möta.  
 
Erfa-nätverken bör på restauranggrossisten uppmuntras inom svårersättliga områden med 
högt förädlingsvärde som till exempel på säljavdelningen. På säljavdelningen är de nya 
säljarna oftast är beroende av de gamla säljarnas kunskap. Det är denna typ av kunskap som 
gossistföretaget behöver för att behålla konkurrensfördelar.  
 
Om man lyckas skapa ett välfungerande erfa-nätverk på säljavdelningen kommer 
förhoppningsvis beroendet av de gamla säljarna som nyckelpersoner att minska i och med att 
deras kunskap överförs från individ till grupp. 
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6.5 Utveckling och administration av strukturkapital 
  
I teorin har vi nämnt olika typer av kunskapsdatabaser som ett företag kan använda sig av för 
att lagra kunskap och information. Två av dessa kunskapsdatabaser har restauranggrossisten 
ett uttryckt behov av. Den första är något vi i teorin kallar för företagets ”Gula sidor” och den 
andra är en kunskapsdatabas där man lagrar information om företagets kunder, leverantörer 
och konkurrenter. Ett mer välanpassat affärssystem tror vi skulle svara på det sistnämnda 
behovet. 
 
Produktinformationen hör till fallstudieföretagets viktigaste strukturkapital. Enligt Stewarts83 
teori ökar humankapitalet och strukturkapitalet görs mer tillgängligt. I dagsläget kan inte 
produktinformationen anses speciellt illgänglig, för andra än de på inköpsavdelningen, och vi 
anser därför att tillgänglighetsfrågan behöver åtgärdas omgående.  
 
Vi tror att detta kan lösas på två olika sätt. Ett, genom att göra informationen elektronisk eller 
två, genom att informationen behåller sitt nuvarande fysiska tillstånd med görs mer tillgänglig 
i lokalen. Att produktinformation elektroniskt skulle medföra att alla hela tiden skulle kunna 
nå den från sin egen dator. Det skulle gå betydligt snabbare att svara på kundernas frågor om 
produkterna och fler på kontoret skulle kunna delta i säljandet. Om man istället skulle bevara 
informationen i dess nuvarande form men placera den på nya platser i lokalen skulle den 
förhoppningsvis utnyttjas flitigare än idag och frågorna till inköpsavdelningen minska.  
 
För att produktinformation ska ha något värde måste den vara uppdaterad och korrekt. 
Produkter, leverantörer och priser förändras ständigt och strukturkapitalet måste därför 
ständigt uppdateras. Kostnaden för att initialt lagra all information elektroniskt och sedan 
hålla den uppdateras kan värsta fall bli hög, främst arbetstidsmässigt. Men fördelarna med 
elektroniskt lagrad information är som sagt många.   
 
Alternativ två skulle kunna innebära att man behåller informationen i dess nuvarande fysiska 
form men placerar om den i lokalen. Arkivskåpet skulle till exempel kunna flytta ut i lokalen 
och på det sättet kännas mer lättillgänglig. Man ska kunna söka information i arkivskåpet utan 
att känna att man stör eller bli frestad att istället fråga någon av inköparna. Pärmarna som står 
bakom en av inköparna bör enligt vår uppfattning flyttas fram. Inköparna använder 
katalogerna mest frekvent och ska såklart ha informationen nära sig, men det ska inte kännas 
som att produktinformationen tillhör deras revir. Enligt Stewarts84 teori ökar humankapitalet 
och strukturkapitalet görs mer tillgängligt. Om hans teori även stämmer in på 
fallstudieföretaget bör deras humankapital öka genom att strukturkapitalet görs mer 
tillgängligt i lokalen. Hela företaget är beroende av strukturkapitalet och det ska därför 
tillhöra hela företaget  
 
Förutom detta skulle även en kunddatabas uppskattas framför allt av ordermottagarna, idag 
har de svårt att se information som till exempel kunders tidigare order och beställningshistorik 
på ett lättåtkomligt sätt. Att ha tillgång till detta skulle förutom att underlätta 
ordermottagarnas vardag även öka möjligheten till merförsäljning. Anledningen till bristen på 
säljstöd ligger framförallt återigen i det bristande datorsystemet som används.  
 

                                                 
83 Stewart 1999 
84 Stewart 1999 
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6.6 Att växa långsiktigt 
 
Vi har även kopplat våra erfarenheter till Bjerkes ingredienser för organisationsförändring där 
han anser att företag måste ha en växtkultur för att kunna växa på ett effektivt sätt85. Här 
nedan har vi kompletterat Bjerkes modell med information om restauranggrossisten som 
framkommit under fallstudien. 
 

1. En medvetenhet om att något är fel – Företaget är medvetet om att det råder brist på 
rutiner och att det datorsystem som idag används är bristfälligt. 

 
2. Stöd från ledningens sida att något måste göras – Ledningen är beredda att satsa på att 

införa tydligare arbetsindelning och rutiner samt att investera i ett mer passande 
affärssystem där alla delar är integrerade. 

 
3. En ”vision” av något nytt eller åtminstone en känsla av en ny riktning – Det finns hos 

ledningen en ambivalens till att växa. Samtidigt som man vill växa är man orolig att 
företaget ska bli för stort och opersonligt. 

 
4. Förändringsagenter som tar på sig att bära förändringarna framåt. – De flesta på 

företaget är inte främmande till att utvecklas och växa men ingen har uttalat sig som 
villig att ansvara för förändringarna. 

 
5. Ett engagemang från alla nyckelaktörers sida med såväl hjärna (fatta vad det gäller), 

hjärta (känna att man verkligen vill göra något nytt) som mage (våga delta i en genuin 

förändring) - Vi har uppfattat det som att de anställdas hjärnor är med på en 
förändring men att hjärtat och magen inte riktigt är av samma åsikt. 

 
6. Tid – I dagsläget har alla på företaget fullt upp med den dagliga verksamheten att det 

är svårt att frigöra tid till att genomföra projekt som kan öka tillväxten på längre sikt. 
Det är även mycket viktigt att man frigör tid till eftertanke. 

 
Anderssons86 teorier om hur vissa företag kan vara svårstyrda genom klassiska styrmodeller 
som budgetar och liknande passar ganska väl in på vårt fallföretag - Man är stolta över att 
vara ett mindre och mer flexibelt alternativ till de stora på marknaden. Oron för att växa ligger 
delvis här, man vill inte förlora det lila företagets effektivitet och gemenskap. Organisationen 
är platt och ägarna behöver inte spendera all tid på företaget då det är relativt självgående. 
Problem löses direkt när de dyker upp.  
 
Davis och Schein hävdar att framgångsrika företag har en ”Stark och konsistent 
företagskultur”87. Nedan har vi tagit deras karakteristika för ett framgångsrikt företag och 
jämfört med det vi sett hos vårt fallföretag. 
 

• En klar målformulering, tydlig företagsvision och förankrad affärsidé - Det har pågått 
mycket arbete med företagets mål, vision och affärsidé under det senaste året men 
fortfarande är de inte helt förankrade i det dagliga arbetet. Ingen förutom ledningen är 
helt säker på hur de är formulerade men de flesta är medvetna om grundtankarna. 

                                                 
85 Bjerke 2005 
86 Andersson 2001 
87Andersson 2001 



KAPITEL 6   -   SLUTSATSER 

 - 59 -  

 
• Värderingar som delas av och är väl förankrade hos medarbetarna - Inom 

organisationen finns det vissa värderingar som är genomgående, framför allt inom 
kundbemötande, att man ska ställa upp för kunderna och att ingen kund är för liten för 
att hinnas med. 

 
• Positiva förebilder och betydelsefulla aktörer inom organisationen - Det finns så vitt 

vi kan se inga särskilda förebilder inom organisationen. De som är nyare i 
organisationen lär sig av dem som varit med ett tag. Detta framför allt inom säljkåren. 

 
• Normer och regler som stödjer organisationens värderingar och verkar för 

måluppfyllnad - När det kommer till normer och regler finns det en brist. Framför allt 
skulle det behövas någon sorts handbok eller manual där man kan klargöra rutiner och 
liknande. Idag finns all sådan kunskap hos de ansvariga för respektive område. 

 
• Fungerande informella informationskanaler och dagliga ritualer som stärker de 

grundläggande värderingarna inom organisationen - Kontorslandskapet är öppet 
vilket gör att det är lätt för personalen att kommunicera utan hjälpmedel. Men någon 
sorts idébank eller forum för idéer och åsikter skulle underlätta kommunikationen, 
framför allt om man i framtiden växer geografiskt.  

 
Utifrån detta kan man se att företaget är medvetna om bristerna men att lite har gjorts för att 
åtgärda dem framför allt på grund av tidsbrist. Det dagliga arbetet tar all tid och man hinner 
inte reflektera och anpassa organisationen för framtiden. 
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7 Rekommendationer 
Nedan ger vi vissa rekommendationer, dels till småföretag generellt men främst till 

fallstudieföretaget. Dessa rekommendationer har utgått från analysen av vårt 

fallstudieföretag, intervjuerna med referensföretaget samt vår teoretiska referensram.  

 

7.1.1 Förslag till att en förändrad arbetssituation på inköpsavdelningen 
 
Hirschmans teori: ”Exit, Voice and Loyalty”, som vi diskuterar i den teoretiska referensramen, 
tar upp tre faktorer som företaget måsta ta hänsyn till. Med Loyalty menas att den anställde 
måste känna någon form av lojalitet gentemot företaget för att stanna i organisationen och 
bidra till företagets existens. En lagom nivå av lojalitet leder till att medarbetaren kan 
kommunicera med ledningen och signalera missnöje och/eller förslag till förändring, detta 
kallar Hirschman Voice. Ledningen måste reagera på Voice för annars återstår enbart Exit och 
medarbetaren lämnar organisationen. Ett företag kan, förenklat sett, ha två strategier; antingen 
lagrar man medarbetarnas kunskap inom företaget i form av strukturkapital och tillåter Exit 
eller så försöker man behålla kunskapen och personalen inom företaget i form av 
humankapital och uppmuntrar då Voice.  
 
Inköpsavdelningen sitter på en stor del av den totala kunskapen som finns i företaget. I 
dagsläget har den varken tid eller resurser, och kanske inte heller viljan, att lagra denna i form 
av strukturkapital. Medarbetarna känner dock en hög lojalitet mot företaget och många av 
dem har varit med sedan starten. Vi föreslår därför att fallstudieföretaget istället ska arbeta för 
att undvika Exit och få medarbetarna att stanna i företaget genom att uppmuntra Voice. Vår 
uppsats är ett steg i rätt riktning då många av medarbetarna har fått möjlighet att ventilera sina 
åsikter. Men Voice kräver en kontinuitet och att företaget skapar informationskanaler som kan 
användas även när inte konsulter eller studenter finns på plats. Dagens platta organisation har 
på ett sätt minskat möjligheten till Voice då medarbetarna måste vända sig till de högsta 
cheferna direkt. Detta har lett till att många hållit inne med förslag till förändringar och 
missnöje.  
 
Vårt förslag för att underlätta Voice, och minska Exit, är att inrätta en position under de högsta 
cheferna. På den positionen bör företaget tillsätta en person med arbetsuppgiften att fungera 
som en informationskanal mellan ledning och personal, det vill säga fånga upp Voice. 
Personen borde enligt vår åsikt rekryteras utifrån organisationen. 
 
Företaget behöver inte bara förändra den generella arbetssituationen på företaget utan även 
titta närmare på de enskilda individerna. På inköpsavdelningen ser vi främst att en av 
inköparnas arbetssituation måste förändras, detta speciellt om verksamheten växer. I dagsläget 
arbetar hon på bristningsgränsen och det är smått obegripligt att hon lyckas hålla alla bollar i 
luften. 
 
Våra förslag är som följer för att förbättra arbetsklimatet på inköpsavdelningen och för att 
minska beroendet av enskilda individer: 
 

• Anställ en person på halvtid som kan sköta avdelningens rutinmässiga arbete, till detta 
hör att skriva in nya priser, sortera produktinformationsbladen, sortera in order i 
pärmar, sköta en viss del av kundsupporten och vara allmänt till hjälp för avdelningen. 
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• Skriva ut order samlat en till två gånger per dag för att undvika en del av allt spring 
med papper.  

• Skapa rutiner kring orderhanteringen och inrätta bestämda tider då order och liknande 
skrivs ut.  

 

7.2 Överföring av kunskap till nyanställda 
 
På restauranggrossistens säljavdelning är personalomsättningen som högst och avdelningen 
kräver därför flest rutiner när det gäller kunskapsöverföring till nyanställda. Nya säljare kan ta 
del av de mer erfarna säljarnas kunskaper genom antingen delning av humankapitalet i samtal 
och praktik, eller om förutsättningarna finns genom ett välfungerande strukturkapital.   
 

7.2.1 Mentorsystem 
 
Ett förslag till hur problemet med bristande delning av humankapital skulle kunna lösas är att 
företaget inför ett såkallat mentorsystem. I detta skulle en av de äldre säljarna bli utsedd till 
mentor och få ansvaret för en ny säljare, eller ett par nya säljare. Den äldre säljaren hjälper de 
nyanställda med att få sina första kunder och få kunskap om verksamheten. Mentorn skulle 
under ett antal månader koncentrera sig på inskolning av den nya säljaren. Den uteblivna egna 
provisionen skulle kompenseras med att den äldre säljaren antingen fick en del av den nya 
säljarens provision eller fick en fast lön under inskolningsperioden. Den fasta lönen skulle 
motsvara den lön som säljaren normalt får ut.  
 
Kanske kunde den nya säljaren få några av de kunder den äldre säljaren inte har tid att 
underhålla själv. Dessutom kan nya säljare följa med sin mentor under några dagar för att se 
hur arbetet fungerar. Detta skulle kunna minska konkurrensen internt bland nya och gamla 
säljare och underlätta för de nya i och med att de vet vem de ska fråga om problem dyker upp. 
Dessutom blir de rutinerade säljarna mer måna om att hjälpa till om de vet att ett ökat resultat 
hos de nyanställda även kommer att gynna dem 
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9 Bilagor 

9.1   Bilaga A – Konferensen  

 
Sammanfattning av konferens med ”Restauranggrossisten”  
den 3 maj 2005  
 
Vi har i detta PM sammanställt de idéer och förslag till förbättringar som personalen kom 
fram till under temakvällen den tredje maj. I PM:et ingår även kommentarer från oss 
angående de olika områden som berördes under kvällen.   
 
Vad gör företaget till ett bra företag 
Främst tre saker särskiljer restauranggrossisten från andra på marknaden; personalen, 
organisationen och stämningen. Restauranggrossistens styrkor är framför allt de bra 
relationerna med kunderna och inom företaget och den flexibla organisationen. 

  
 

Figur. Egen. Illustrerar restauranggrossistens främsta egenskaper enligt de anställda. 

 
Vad kan förbättras inom företaget 
Restauranggrossisten har på senare år vuxit snabbt. Det har medfört en viss växtvärk. Vissa 
delar av organisationen är anpassad för en mindre personalstyrka och måste utvecklas. Detta 
för att matcha företagets nuvarande och framtida storlek och utveckling. Växtvärken gäller 
främst områden som rutiner, strukturer av olika slag, säljstöd och databaser.   
 
Hur kan organisationen som helhet förbättras 

• Säljstödet bör utökas med tydligare rutiner och bättre kund- och produkt- databaser. 
• Bättre informationsspridning inom företaget 
• Internutbildningar saknas och borde utökas inom områdena data, produktkännedom 

och ekonomi. Hela personalen ska vara någorlunda insatta i vad de andra gör.   
• Organisationen är alltför beroende av enskilda individer, humankapitalet. Därför 

behöver strukturkapital, i form av databaser och rutiner, utökas.  

Personalen 
 

Bra mix av personal 
Bra och blandad kompetens 
Ung och likasinnad personal  

Inga grupperingar – 
inget skvaller 

 
 

Organisationen 
 

Frihet under ansvar 
Lagom storlek på företaget 
Ger bra service till kunderna 
Platt o personlig organisation 

Hög flexibilitet 
Snabba beslut 
Raka puckar 

 

Stämningen 
 

Händelserik arbetsplats 
”Rock ´n Roll hela dan” 
Det är kul på jobbet 

Bra stämning 
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• Stressen behöver minska och mer kraft läggas på de egentliga arbetsuppgifterna. 
• Målen och visionen behöver bli tydligare och spridas till personalen. Alla ska veta vart 

restauranggrossisten är på väg. 
• Vägen mot målet bör bli tydligare och ansvarsområden definieras 
• Kortsiktigt tänkande råder. Detta främst på grund av hög arbetsbelastning. 
• Ett namnbyte kan minska missuppfattningar kring sortimentet 

 
Vad kan förbättras inom orderhanteringen 

• För mycket manuellt arbete kring orderhanteringen som bör bytas ut mot ett mer 
automatiserat system. 

• Order bör skrivas in direkt från telefon för att minska tidsåtgång och förvirring 
• Order och data hantering bör fungera smidigare. Mindre spring med papper. 
• Skrivare bör finnas på lagret och order bör hamna direkt där efter de är inskrivna 
• Innesäljare behövs. Om inte alla dagar i veckan så i alla fall halvtid.    
• Dålig artikeluppbyggnad 

 
Detta kan sammanfattas i ett behov av en mer automatiserad orderhantering och fler 
utarbetade rutiner. 
 
Vad kan förbättras inom rutiner och kommunikation 

• Högst röst vinner ofta. Alla måste kunna göra sin röst hörd.  
• Strukturerna kan förbättras, främst inom kund och orderhantering.  
• Skiftande information beroende på person och humör. Ingen samlad informationsplats 

finns. 
• Brist på rutiner när det gäller problemlösning och hantering av nya kunder  
• Viss brist i kommunikationen mellan avdelningarna som kan ha sin förklaring i hög 

arbetsbelastning och frånvaron av ett informationsforum. 
 
Vad gör restauranggrossisten till ett bra företag att var kund hos? 
 
Det som enligt personalen är de största anledningarna för kunderna att handla av 
restauranggrossisten är: 
 

• Bra kvalitet på sortimentet 
• Restauranggrossisten är problemlösare 
• Snabba leveranser 
• Hög flexibilitet 
• Servicesinnad, trevlig och positiv personal 
• Snabb service, kunder får hjälp direkt 
• Alla kunder är lika viktiga 
• Kunder kopplas inte runt när de ringer till företaget utan får oftast hjälp direkt. 

 
Denna service leder dock till ökade kostnader för företaget och längre arbetstider för 
personalen men är ett starkt kort gentemot konkurrenterna. 
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Vad kan utvecklas vad det gäller kunderbjudandet? 
 
Sortiment 

• Sortimentet bör bli större, bland annat spritsortimentet 
• Säljarna bör aktivt marknadsföra hela restauranggrossistens sortiment och öka 

merförsäljningen 
• Öka kvaliteten på sortimentet, satsa på endast produkter med hög kvalitet 
• Ordna priser 
• Ändra marknadsföring, inte bara marknadsföra barartiklar 
• Restauranggrossisten måste våga säga nej till vissa förfrågningar från kunder 

 
Kompetens/organisation 

• Bättre produkt och kunddatabas är ett måste för att organisationen ska kunna utvecklas 
• Byta ut det nuvarande affärssystemet mot ett affärssystem som är anpassat till 

företagets storlek 
• Internutbildning inom; produktkunskap, ekonomi och datautbildning 
• Strukturkapitalet bör utvecklas (databaser och liknande) 
• Tydligare distriktsindelning bland säljarna 
• Utveckla strukturer 
• Offertmallar behövs 
• Fler innesäljare behövs för att avlasta övriga tjänster. 
• Säljstödet bör utvecklas och det måste bli lättare att ta fram statistik om både 

produkter och kunder.  
• Service och tillgängligheten kan öka ytterligare genom längre öppettider  

 
Vad skiljer Restauranggrossisten från andra företag 
 
A) I positiv bemärkelse  

Den kompetenta personalen 
Obyråkratisk organisation 
Flexibiliteten hos organisationen 
Att det är kul på jobbet 
Att personalen är rolig att jobba med  
Kompisrelationerna med kunderna 
Restauranggrossisten är personlig 
Organisationen är platt och lagret finns i huset 
Stort utbud  
Hög servicenivå 
Personalen är engagerad  
Tillgänglighet – en kund kan alltid höra av sig vid en krissituation 
 
B) I negativ bemärkelse 

Restauranggrossisten har inga innesäljare 
Organisationen är inte rikstäckande. 
Högre priser på vissa produktkategorier än konkurrenterna 
Mindre ekonomisk styrka  
Mindre lager än andra 
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Vart vill vi uppnå i framtiden och hur ska vi nå dit? 
 
Vad vill vi på företaget 

Tjäna pengar 
Ha kul på jobbet 
Jobba på en trygg arbetsplats 
 
Vår vision om framtiden  

Behåll kunderbjudandet trots att företaget växer 
Sälja mer till befintliga kunder – det vill säga öka merförsäljning 
Ännu mer professionella 
Bli en helhetsgrossist med ett brett sortiment 
Lokal förankring med hjälp av regionala kontor runt om i landet 
Restauranggrossisten ska vara det självklara valet! 
 
Verktyg för att nå dit 

Anställa innesäljare som frigör tid till annat 
Börja förändringar underifrån och arbeta sig uppåt 
Personalen är med i förändringar och kan komma med förslag 
Pressa kostnader genom bra inköpare och bättre lagerhantering 
Pressa leverantörer och leverera rätt 
Bredd i sortimentet 
Få bättre självförtroende gentemot kunderna  
Öka kunskap om sortimentet 
Utnyttja produktkatalogen för marknadsföring och kommunikation  
Förbättra ordersystem och rutiner 
 
Plan för att måluppfyllelse, hur förbättrar man de bra sidorna och eliminerar de dåliga  
 
Generellt kan man säga att efter vad som framkommit under vår analys och under 
temakvällen skulle vi vilja förbättra strukturen och rutinerna på företaget. De delar som kan 
förbättras inom strukturmässigt är databashanteringen, säljstödet och orderhanteringsmaterial. 
Delar av det som ingår i rutinarbetet är orderhanteringen hela vägen från en första 
kundkontakt till levererad vara samt kartläggning av kundernas köpmönster. 
 
Andra delar som skulle vara intressant att utveckla är kostnadskalkyler för en 
innesäljarfunktion, utbyggnad av säljstöd och ekonomi/affärssystem och eventuellt namnbyte. 

 


