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Sammanfattning 
 

Syfte:        Studiens syfte är att undersöka svenska och amerikanska företagsmäklares 

inställning till kundkapitalet och dess värderingsmodeller. Studien syftar även 

till att finna konsekvenser som en explicit redovisning av kundkapitalet skulle 

ha på företagsvärderingar. 

 

Tidigare forskning: Centrala modeller i studien är Customer Lifetime Value, Customer 

Equity, Customer Profitability, Multi-Period Excess Earnings Model. Tidigare 

forskning hittas i Edvinsson och Malone (1997), Gupta et al (2004), Villanueva 

och Hanssens (2007), Wiesel et al., (2006) samt Hofstedes forskning om 

nationella dimensioner.  

 

Metod:      Studien använder metodtriangulering. Huvudsaklig primärdata genereras ur 

webbaserade enkäter som skickas till svenska och amerikanska företagsmäklare. 

Vidare utförs tre semi-strukturerade intervjuer med representanter från KPMG, 

Deloitte och UC som står för den kvalitativa datainsamlingen. Ett chi-tvåtest 

utformas för att se om det finns ett samband mellan nationalitet och 

företagsmäklares inställning till att beakta kundkapitalet. 

 

Slutsats:   72 procent av de deltagande företagsmäklarna och samtliga intervjupersoner 

anser att det är viktigt att värdera kundkapitalet. Trots detta är det endast 38 

procent av enkätrespondenterna som svarar att de beaktar kundkapitalet vid 

värdering av kundbaserade företag. En jämförelse mellan nationaliteterna visar 

att svenska företagsmäklare är mer positiva till de ”nya” 

kundvärderingsmodellerna, främst Customer Equity och Customer Profitability. 

De är också mer benägna att använda dessa. Amerikanska företagsmäklare 

tenderar att använda den traditionella Multi-Period Excess Earnings Method.   

 

Nyckelord: Kundkapital, företagsvärdering, intellektuellt kapital, företagsmäklare, 

Customer Lifetime Value, Customer Equity, Customer Profitability, Multi-

Period Excess Earnings Model, Hofstede  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
Purpose: The purpose of this thesis is to investigate Swedish and American business 

appraisers’ attitude towards customer capital and its valuation models. This 

thesis also aims to find consequences that an explicit accounting of customer 

capital would have on business valuations.  

 

Previous Research: Central models in this study are Customer Lifetime Value, Customer 

Equity, Customer Profitability, Multi-Period Excess Earnings Method. Previous 

research is found in Edvinsson and Malone (1997), Gupta et al., (2004), 

Villanueva and Hanssens (2007), Wiesel et al., (2006) and Hofstedes research 

regarding cultural dimensions. 

 

Method: This study uses a triangulation of methods. The main primary data is generated 

through internet-based questionnaires which was sent to Swedish and American 

business appraisers in. Furthermore, three semi-structured interviews are 

conducted with representatives from KPMG, Deloitte and UC. A chi-Squared 

test is made to see if there is any relationship between nationality and business 

appraisers’ attitude towards taking heed of the customer capital. 

 

Conclusion:  72 per cent of the participated business appraisers and all interviewees think that 

it is important to value customer capital. Despite this, there are only 38 per cent 

of the survey respondents who say that they account for customer capital when 

valuing customer-based companies. A comparison between the nationalities 

show that Swedish business appraisers are more positive towards the “new” 

customer valuation models such as Customer Equity and Customer Profitability. 

They are also more inclined to use these. American business appraisers tend to 

use the more traditional Multi-Period Excess Earnings Method. 

 

Keywords: Customer Capital, Business valuation, Intellectual capital, Business appraisers, 

Customer Lifetime Value, Customer Equity, Customer Profitability, Multi-

Period Excess Earnings Method, Hofstede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Begreppsförklaring 
 

I begreppsförklaringen förklaras studiens mest centrala begrepp, detta för att underlätta en 

vidare förståelse av studien. 

 

Kundkapital 
Det ekonomiska värdet i kunder och kundrelationer. 

 

Intellektuellt kapital 
Skillnaden mellan ett företags bokförda värde och dess marknadsvärde. 

 

Immateriell tillgång 

Identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som goodwill. 

 

Värde 
Det ekonomiska värdet, kopplat till förväntningar om en ekonomisk nytta som kommer 

härstamma ur en tillgång. 

 

FASB 
Står för Financial Accounting Standards Board som är en privat amerikansk organisation och 

är huvudansvarig för fastställning och förbättring av GAAP. 

 

GAAP 
Står för Generally Accepted Accounting Principles och är den amerikanska motsvarigheten 

till god redovisningssed. 

 

IASB 
Står för International Accounting Standards Board som är ett oberoende 

redovisningsstandarsorgan och är ansvarig utgivare för det internationella regelverket IFRS. 

 

IFRS 
Står för International Financial Reporting Standards och är ett internationellt regelverk 

bestående av redovisningsstandards, utvecklat av organisationen International Accounting 

Standards Board. 

 

IAS 38 Intangible assets 
Regelverk utformat av IFRS som beaktar immateriella tillgångar. 

 

ASC 350 Intangibles- Goodwill and Other 
Regelverk utgett av GAAP som beaktar immateriella tillgångar. 

 

Bokfört värde 
Det värde som framkommer i ett företags balansräkning. 

 

Marknadsvärde 
Värdet av en tillgång som är baserad på vad marknaden är beredd att betala. För börsnoterade 

företag är marknadsvärdet antalet utstående aktier multiplicerat med aktiekursen. 

 



Customer Lifetime Value (CLV) 
Den diskonterade summan av alla kassaflöden från en kund under dennes livstid. 

 

Customer Equity (CE) 
Den totala diskonterade summan av ett företags alla nuvarande samt framtida kunder. 

 

Customer Profitability (CP) 
Skillnaden mellan den vinst och den kostnad som är hänförligt till relationen som företaget 

har med deras kunder under en given period. 

 

Multi-Period Excess Earnings Method (MPEEM) 
En inkomstbaserad metod som syftar till att få fram ett värde på en tillgång som har en primär 

korrelation med en typ av kassaflöden men som även kan vara beroende av en annan tillgång. 

Det kan exempelvis handla om kundrelationer och teknologi som tillsammans samverkar vid 

generering av kassaflöden. 

 

Företagsmäklare 
En person vars yrke är att värdera företag utifrån såväl finansiell information som sina 

professionella åsikter och erfarenheter. 
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1. Inledning 
 
I följande kapitel kommer bakgrunden till uppsatsens huvudämne att beskrivas samt en 

diskussion rörande de problem som kan identifieras kring kundvärde vid företagsvärderingar. 

Diskussionen mynnar ut i en problemformulering och kapitlet avslutas med uppsatsens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 
 
I ekonomier där företag blir mer kunskaps- och relationsbaserade har de immateriella 

tillgångarna, det vill säga tillgångar utan fysisk substans, fått allt större betydelse (Luthy, 

1990). En studie gjord av det globala certifieringsinitiativet CGMA (2015) visar att företagens 

materiella tillgångar minskat från 83 procent till 16 procent sedan 1975, detta i takt med att de 

immateriella tillgångarna ökat från 17 procent till cirka 84 procent under samma tidsperiod 

(Oracle, 2015).  

 

De immateriella tillgångarnas ökning har gett upphov till framväxten av det intellektuella 

kapitalet. Stewart (1999) menar på att det intellektuella kapitalet är en synonym till 

immateriella tillgångar. Edvinsson och Malone (1997) samt Sveiby (1997) introducerar dock 

en mer väletablerad definition och definierar det intellektuella kapitalet som skillnaden mellan 

ett företags bokförda värde och dess marknadsvärde. 

  

  

 

 
 

Figur 1: Intellectual capital. Edvinsson & Malone, 1997, egen edit 

 

Edvinsson och Malone (1997) skriver att intresset för det intellektuella kapitalet kommer från 

att företagens marknadsvärde och deras bokförda värde ofta inte matchar varandra. I sin bok 

“Det Intellektuella Kapitalet” (s24), argumenterar de för att ett företags marknadsvärde utgörs 

av dess materiella tillgångar å ena sidan, vilket benämns som det finansiella kapitalet samt 

dess immateriella tillgångar å andra sidan, vilket benämns som det intellektuella kapitalet.  

 

Det intellektuella kapitalets roll i skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde har 

även konstaterats i en studie rörande de 500 största företagen i USA. Det visade sig att dessa 

företag i genomsnitt hade marknadsvärden på nära sex gånger det bokförda värdet (Gupta & 

Lehmann, 2003). För att kunna göra en mer träffsäker värdering och minska på gapet mellan 

bokfört värde och marknadsvärde, måste därför det intellektuella kapitalet kunna mätas och 

användas strategiskt av företagen (Steward, 1997, s92). 

 

Vid företagsvärderingar har skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet 

resulterat i posten ”goodwill” som använts för att addera ett extra värde på företaget (Godfrey 

et al., 2010, s511). Edvinsson och Malone (1997) gör däremot en särskiljning och menar på 

att goodwill betonar ovanliga men reella tillgångar som exempelvis varumärken, medan det 

intellektuella kapitalet har att göra med tillgångar som är betydligt svårare att beskriva men 
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som ändå skapar värden för företaget. Det kan exempelvis handla om anställdas kunskapsnivå 

och företagets relationer med deras kunder (Edvinsson & Malone, 1997, s20). 

 

1.2 Problembakgrund 
 
Kunder och kundrelationer är en av grenarna inom det intellektuella kapitalet och benämnas 

bland annat som; Market Assets (Brooking 1996), Relational Capital (Sveiby 1997) och 

Customer Perspective (Kaplan och Norton 1992). Edvinsson och Malone (1997) använder 

beteckningen Customer Capital (hädanefter kundkapital) i samband med det ekonomiska 

värdet i kunder och kundrelationer. Det är följaktligen Edvinsson och Malones (1997) 

beteckning som är utgångspunkten för denna studie.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 2: Skandia, Intellectual capital. Edvinsson & Malone, 1997 

Kundkapital har till skillnad från andra områden inom det intellektuella kapitalet som 

exempelvis humankapital, inte fått speciellt mycket uppmärksamhet (Villanueva & Hanssens, 

2007). Konceptet med kundkapital är relativt nytt inom finansiering och har främst använts 

inom marknadsföring vid bland annat identifiering av lönsamma kunder samt för att skapa 

nya marknadsföringssegment (McDougall et al., 1997).  

Gupta et al., (2004) identifierar en jargong i finansvärlden där kundmått fått mycket kritik. 

Medan traditionella metoder som Mulit-Period Excess Earnings Method (hädanefter 

MPEEM) fått en viss acceptans och använts vid värdering av olika immateriella tillgångar, 

har kundkapitalsmodeller som Customer Lifetime Value (hädanefter CLV), Customer Equity 

(hädanefter CE) och Customer Profitability (hädanefter CP) ansetts vara icke-finansiella, 

irrelevanta och till viss grad även missvisande. Detta trots att många av dessa modeller bygger 

på den traditionella värderingsprincipen att diskontera framtida kassaflöden till ett nuvärde. 

Gupta et al., (2004) går dock emot jargongen och menar på att värderingar baserade på 

företagens kunder kan vara en stark bidragande faktor till ökat företagsvärde. I sin studie 

skapar de en bro mellan marknadsföring och finansiering genom att introducera kundmatriser 

till företagens marknadsvärden. Gupta et al., (2004) menar på att en värdering av kundbaser 

genom CLV, det vill säga det diskonterade värdet av ett företags intäkter i förhållande till 

kostnader av en kund, erbjuder ett extra värderingsverktyg när traditionella 

värderingsmodeller inte fungerar. Det kan exempelvis handla om ett start-up företag som inte 

har historisk data rörande kassaflöden för att använda traditionella diskonteringsmetoder som 

Discounted Cash Flow (DCF).  
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Många forskare delar uppfattningen om att kundkapitalet är relevant. Andersons et al, (1997) 

studie visar att en mätning av kundkapital är viktig då en ökning av kundnöjdhet med en 

procent har en positiv korrelation med företagets “Return On Investment” (ROI), det vill säga 

utdelning på investering, som visats öka med 2,37 procent. Andersson et al., (1997) menar 

därför att det bör ligga i företagets intresse att kontinuerligt mäta sin kundbas och bibehålla 

sina relationer med kunden. Vidare trycker Reinartz et al., (2005) på att företag som har data 

till CLV’s komponenter och mäter dessa, har större benägenhet att få en överblick av intäkter 

hos nuvarande och framtida kunder samt kostnader att behålla och förvärva nya kunder. 

Forskarna visar på att en minskning av marknadsföringskostnader med 68,3 procent tenderar 

att ökar företagets vinst med cirka 41,5 procent. 

1.3 Problemdiskussion 
 

“Customers are important intangible assets of a firm that should be valued and managed” 

- Gupta & Lehmann, 2003 

 

Kunder anses av många som drivkraften till tillväxt och många företag fokuserar därför idag 

på att etablera långsiktiga kundrelationer (Duffy, 2000). Många företag försöker därför ha 

med delar av kundkapitalet i sin årsredovisning genom att exempelvis redovisa antal kunder 

samt tillväxttakten av dessa (McDougall et al., 1997). Värdet och intresset av kunder finns, 

problemet är att det är ett svårt att mäta och sätta ett värde på dessa.  

 

För närvarande förhindrar olika regelverk att kundkapitalet explicit tas upp som en tillgång i 

balansräkningen då det inte uppfyller kraven som olika redovisningsstandards satt upp. 

Amerikanska Financial Accounting Standards Board (FASB) som ansvarar för 

redovisningsstandarden Generallly Accepted Accounting Principles (GAAP) samt europeiska 

International Accounting Standards Board (IASB) som ansvarar för International Financial 

Reporting Standards (IFRS), är två stora standardssättare inom redovisning (IFRS, 2012). 

GAAP behandlar immateriella tillgångar främst genom regelverket ASC 350 Intangibles- 

Goodwill and Other medan Redovisningsrådet och IFRS’s regelverk IAS 38 Intangible assets 

står för den svenska standarden kring immateriella tillgångar (Knivsflå et al., 2000). Enligt 

dessa standards får en tillgång endast erkännas som just en tillgång om denna är separerbar 

och om tillgången på något sätt har anskaffats (IFRS, 2012). Detta är ett problem som främst 

företagsmäklare står inför vid värdering av företag. Eftersom den traditionella 

företagsvärderingen utgår från tillgångar ur balansräkningen, har kundkapital inte varit något 

som värderats explicit. Forskning som exempelvis Wiesel et al., (2006) menar dock på att 

kundkapitalet inte behöver redovisas i balansräkningen utan att detta kan framgå i andra delar 

av bolagsrapporter som exempelvis ledningens diskussion och analys (MD&A), för att gynna 

företagsmäklare. 

 

Den pessimistiska synen på kundkapital inom finansvärlden å ena sidan och det ofrånkomliga 

att kundkapitalet blir allt viktigare när ekonomier blir mer kund- och relationsbaserade å 

andra sidan, gör kundkapitalet till ett intressant forskningsområde. Viljan att implementera 

kundkapitalet i företagsvärdering finns i forskning men än så länge finns det ingen tidigare 

studie som undersökt intresset och öppenheten för kundkapitalet bland företagsmäklare, det 

vill säga den profession som skulle komma i kontakt med dess värderingsmodeller i 

praktiken. Med bakgrund i att Sverige och USA skiljer sig åt i synsätt och värderingar vilket 

framkommer i Hofstedes (2016) forskning om nationella dimensioner blir en intressant fråga 

hur svenska och amerikanska företagsmäklares inställning till värdering av kundkapitalet är 

och hur de idag beaktar företagens kunder vid företagsvärderingar. 
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1.4 Problemformulering 
 
 Vad är svenska och amerikanska företagsmäklares inställning till kundkapital? 

 Vilka kundvärderingsmodeller känner svenska och amerikanska företagsmäklare igen 

utifrån CLV, CE, CP och MPEEM och vilka använder de? 

 Vilka konsekvenser skulle en explicit redovisning av kundkapital innebära vid 

företagsvärdering? 

 Finns det en skillnad mellan nationalitet och beaktning av kundkapital? 

 

1.5 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka svenska och amerikanska företagsmäklares inställning till 

kundkapitalet och dess värderingsmodeller. Vidare syftar studien till att finna konsekvenser 

som en explicit redovisning av kundkapitalet skulle ha på företagsvärderingar. 

 

1.6 Avgränsning 
 
Studien avgränsar sig till företagsmäklare från Sverige och USA. Valet av företagsmäklare 

gjordes då dessa primärt utför värderingar vid köp eller försäljning av företag. Studien syftar 

således inte till att undersöka analytiker eller andra intressenter, som även dem må ha 

kunskapen om företagsvärderingar. Detta eftersom dessa inte nödvändigtvis har 

företagsvärdering som profession. Valet av amerikanska företagsmäklare gjordes efter 

Hofstedes forskning som visar på att USA skiljer sig från Sverige i samtliga nationella 

dimensioner. Frågan om denna skillnad även speglas i företagsmäklarnas inställning till 

kundkapitalet är därför given. 

2. Teoretisk referensram 
 
Teorikapitlet utgör grundpelaren för studien genom att beskriva teorier samt relevant tidigare 

forskning som kommer användas vid analys av empiri. Kapitlet börjar med likheter och 

skillnader mellan svenska och amerikanska redovisningsstandards, följt av Hofstedes teori 

om nationella dimensioner samt kritik till Hofstedes studie. Teorikapitlet avslutas med 

kundvärderingsmodellerna som mynnar ut i tidigare forskning om dessa. 

 

2.1 Teorier och modeller 

2.1.1 Likheter mellan GAAP och IFRS gällande immateriella tillgångar 

 
Både GAAP (ASC 350) och IFRS (IAS 38) definierar immateriella tillgångar som icke-

monetära tillgångar utan fysisk substans (Ernst & Young, 2011). Båda standards kräver att 

tillgången i fråga på ett tydligt sätt ska kunna mätas och visa på framtida ekonomisk nytta. 

Internt uppbyggda immateriella tillgångar som kundvärde erkänns inte som tillgångar under 

varken ASC 350 eller IAS 38. 
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2.1.2 Olikheter mellan GAAP och IFRS gällande immateriella tillgångar 

 
Huvudskillnaden mellan GAAP och IFRS är att GAAP är regelbaserat medan IFRS är 

principbaserat (IFRS, 2012). Karaktärsdraget för ett principbaserat regelverk är att det finns 

utrymme för tolkning och diskussion om transaktioner, vilket gör att en sådan situation 

medför extra funderingar och skapar till viss grad osäkerhet. Karaktärsdraget för 

regelbaserade standards är att det råder en mer strikt syn på finansiell data (ibid). 

 

Knivsflå et al., (2000) skriver i sin forskning “Accounting for Intangible Assets in 

Scandinavia, the UK, the US, and by the IASC: Challenges and a Solution” att skandinaviska 

länder är mindre motvilliga till att ha med immateriella tillgångar i balansräkningen än vad 

standardskapande organ i USA är. De menar på att det i Sverige är viktigt att genom finansiell 

rapportering signalera värdet av säkerheter till banker som huvudsakliga tillgång i 

finansiering medan det i exempelvis USA är viktigare att signalera värde till investerare. 

2.1.3 Hofstede: Nationella kulturer 

 
Hofstede är känd för sin forskning om nationella kulturer och dess effekt på bland annat 

styrning av företag. I sin forskning om nationella dimensioner visar Hofstede på olikheter 

mellan dels olika länders samhällen men även olikheter i struktur, synsätt samt värderingar 

bland företag. Hofstedes primära data genererades initialt ur attitydundersökningar som 

resulterade i cirka 117 000 svar från 88 000 anställda på IBM, utspridda över 66 länder 

(senare avgränsat till 40 länder) mellan åren 1967 och 1973 (Baskerville, 2003).  

 

Utifrån de genererade undersökningssvaren fann Hofstede att det fanns nationella likheter 

men internationella olikheter i svaren, vilket sammanställdes i olika dimensioner av nationella 

kulturer (McSweeney, 2002). De initiala fyra dimensionerna; maktinstans, individualism 

(gentemot kollektivism), osäkerhetsundvikande och maskulinitet (gentemot femininitet) är 

utgångspunkten för denna studie. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Figur 3:Nationella dimensioner, The Hofstede centre, (U.å.) 

2.1.3.1 Maktdistans 

 
Maktdistansen definieras som “den utsträckning i vilken de mindre inflytelserika 

medlemmarna av organisationer och institutioner i ett land förväntar sig och accepterar att 

makten är ojämn fördelad” (Hofstede, 2010 s84).  Maktdistansen beskriver till vilken 
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utsträckning organisationer och institutioner förhåller sig till den hierarki som finns och hur 

de reagerar på att vara underordnad en högre makt (Ibid). 

2.1.3.2 Individualism och Kollektivism 

 
Individualism är motsatsen till kollektivism och kännetecknar samhällen som har svaga band 

mellan individer (Hofstede et al., 2010, s118). Individualistiska samhällen kännetecknas 

exempelvis av kapitalistiska värderingar och en mer sträng syn på ekonomiskt välstånd medan 

kollektivistiska samhällen har motsatt syn, det vill säga en mer liberal syn på ekonomiskt 

välstånd (Hofstede et al., 2010, s161). 

2.1.3.3 Maskulinitet och Femininitet 

 
Maskulina och feminina kulturer handlar om att samhällen har olika värderingar (Hofstede et 

al., 2010, s180). Ett land som är maskulint strävar exempelvis efter prestation medan 

feministiska länder strävar efter välfärd (Hofstede, et al., 2010, s212). 

2.1.3.4Osäkerhetsundvikande 

 

Osäkerhetsundvikande definieras som den grad ett samhälle känner sig obekväma med 

osäkerhet (Hofstede et al., 2010, s235-239). Osäkerhetsundvikande leder inte till minskad risk 

utan snarare till minskad tvetydighet. Kulturer med högt osäkerhetsundvikande undviker 

därför i högre grad tvetydliga situationer (Hofstede et al., 2010, s233). 

Enligt Hofstede har kulturer med högt osäkerhetsundvikande mer formella- och specifika 

lagar samt informella regler som kontrollerar de rättigheter samt skyldigheter som anställda i 

ett företag har (Hofstede, 2010, s258). Lagen kan därför ses som ett sätt att minska 

osäkerheten. Länder med svagt osäkerhetsundvikande uppvisar däremot generellt det 

motsatta. Kulturer med svagt osäkerhetsundvikande är generellt mer liberala med större 

tolerans, till och med till extrema idéer, till skillnad från kulturer med högt 

osäkerhetsundvikande (Ibid). 

2.1.3.5 Maktdistansens- och osäkerhetsundvikandets påverkan på kontrollprocesser 

 
Från Hofstedes nationella dimensioner kan det rent generellt sägas att länder med hög 

maktdistans har ett lägre förtroende för olika organ och företag och har därför ett striktare 

kontrollsystem mot dessa. Det har även påvisats att länder med ett högt osäkerhetsundvikande 

har en begränsad syn på vilken information som är relevant (Hofstede, et al., 2010, s386-387). 

2.1.3.6 Maskulinitetens, individualismens och osäkerhetsundvikandets påverkan på 

redovisning 

 
Ur Hofstedes forskning framkommer det att i maskulina samhällen betonar 

redovisningssystemen i större grad hur viktigt det är att uppnå finansiella målsättningar än 

vad feminina samhällen gör. I samhällen som är individualistiska betonar 

redovisningssystemet mer kortsiktiga resultat medan kollektivistiska samhällen har 

långsiktiga mål (Hofstede, et al., 2010, s388-391). Redovisningssystem kan ses som ett 

verktyg mot osäkerhet vilket betyder att länders placering på UAI, speglar till vilken grad 

redovisningsmetodernas inflytande har. Länder med starkt osäkerhetsundvikande index har 

mer precisa regler för hur redovisning av tillgångar ska ske och där är redovisningssystemen 

mer detaljerade. I individualistiska samhällen tas informationen i årsredovisningar mer på 

allvar medan organisationer i kollektivistiska samhällen även ger ut andra “mjuka” ledtrådar 
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som talar om hur organisationen mår och presterar. För multinationella företag måste därför 

universella redovisningsregler tillämpas för att undvika värderings- samt tolkningsproblem 

(Hofstede et al., 2010, s387). 

 

2.1.3.7 Sammanställning av Hofstedes nationella dimensioner  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:Sammanställning av Hofstedes nationella dimensioner: Sverige och USA. 

2.1.4 Kritik av Hofstedes teori om nationella dimensioner 

 
Trots att Hofstedes teorier blivit väl etablerade finns ett antal forskare som kritiserat hans 

studier bland annat, (Kirkman et al 2006; Kitayama 2002; Tang & Koveros 2008; Baskerville 

2003). McSweeney (2002) menar på att Hofstedes forskning kan kallas för ”multi-nationell 

jämförelse” i den bemärkningen att samma studie har genomförts i olika länder och sedan 

jämförts med varandra men att Hofstede misslyckas med att på ett korrekt och tillförlitligt sätt 

motivera att sin studie också speglar hela nationer. McSweeney (2002) kritiserar därför 

reliabiliteten i Hofstedes studie vilket kan sammanställas i två typer av problematiska 

ståndpunkter; (1) externa reliabilitetsproblem, det vill säga stora problem som studien har 

samt (2) interna reliabilitetsproblem, det vill säga problem i antaganden och metodik. 

2.1.4.1 Externa reliabilitetsproblematik med Hofstedes studie 

 
Den externa reliabilitetsproblematiken handlar om hur representativ Hofstedes teori är över 

lag men även hur representativa enkätsvaren är för respondenternas nationer. Här för 

McSweeney (2002, s65) en diskussion om att Hofstedes studie må låta pålitlig eftersom den 

är baserad på 117 000 IBM-anställda i 66 länder (senare avgränsad till cirka 40 stycken 

länder) men att en hög svarsfrekvens per automatik inte behöver innebära att studien är 

representativ. Med denna utgångspunkt fortsätter McSweeney (2002) att analysera Hofstedes 

data från de deltagande länderna och finner att det genomsnittliga antalet deltagare per land är 
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låg och näst intill kritisk låg i vissa länder. McSweeney (2002) poängterar därmed att 

Hofstedes generalisering från en liten del av populationen till det stora hela är obefogad. 

 

Hofstede utgår från att det finns en enhetlig och singulär organisationskultur inom IBM vilket 

möjliggör att han kan ”isolera” de skillnader som utgörs av nationella kulturer, för att på så 

sätt sammanställa de nationella dimensionerna. McSweeney (2002, s___) frågar sig då hur 

Hofstedes nationella dimensioner kan vara representativa för hela nationer då de enbart 

grundats på svar från ett enda företag. Skulle det vara så att IBM-svaren anses vara nationellt 

representativa, menar McSweeney (2002) att svaren då bör vara likadana om samma frågor 

skulle ställas till andra typer av företag men även mindre organisationer som exempelvis 

tennisklubbar, golfklubbar, bokklubbar inom samma nation, vilket troligtvis inte är fallet. 

McSweeney (2002) hävdar därför att Hofstedes forskning omöjligt kan vara representativ för 

hela nationer. 

 

Med utgångspunkten att IBM-svaren är representativa, förklarar Hofstede skillnaden i 

vardagliga- och institutionella beteenden med hjälp av de nationella dimensionerna. 

McSweeney (2002) ställer sig då frågan om det enbart är den nationella kulturen som 

påverkar beteenden, speciellt då Hofstede tidigare identifierat andra icke-nationella faktorer, 

så kallade ”subkulturer” men som fick extremt liten uppmärksamhet. McSweeney (2002) 

introducerar därför olika icke-kulturella faktorer som påverkar beteenden som exempelvis 

historia, ekonomi och styrelseform.  

 

McSweeney (2002) argumenterar dessutom för att nationer inte heller är konstanta, vilket 

Hofstede antar i sin studie, utan att dessa kan kombineras, expanderas och föras samman men 

också spricka och förminskas. McSweeney (2002) menar på att om en nation ”spricker upp” 

och det finns en absolut kultur i en nation, så måste det innebära att de nya nationerna som 

bildats av den ursprungliga nationen, också har samma karaktär och samma värden på de 

nationella dimensionsskalorna som den ursprungliga nationen, vilket inte stämmer. Samma 

sak gäller när nationer kombineras. Om två länder bildar en gemensam nation så måste det, 

utifrån Hofstedes antaganden, vara så att den nationella kulturen av den sammanslagna 

nationen är densamma som de tidigare nationella kulturerna.  

2.1.4.2 Intern reliabilitetsproblematik med Hofstedes studie 

 
Intern reliabilitetsproblematik behandlar reliabiliteten av Hofstedes studie i mer specifika 

anseenden. McSweeney 2002) argumenterar exempelvis för problematiken som uppstår med 

antagandet om en enhetlig företagskultur hos IBM som företag. Eftersom Hofstede förutsätter 

en enhetlig och singulär organisationskultur inom IBM, ligger problematiken därför i att 

behandla denna organisationskultur som den enda kulturen inom företaget, vilket helt går 

emot tidigare forskning som erkänner ofullständiga och framväxande organisationskulturer 

inom samma organisation (Jelinek et al., 1983; Smircich 1983; Spender 1998). Dock började 

Hofstede erkänna kulturell mångfald inom samma organisation i sin fortsatta forskning, cirka 

tio år senare, vilket då medför frågan om Hofstedes studie faktiskt är valid eller inte. Den 

förändrade karaktäriseringen av organisationskulturen innebar alltså att det faktiskt fanns 

kulturella skillnader inom varje nationell enhet av IBM och inte en ensidig sådan som 

Hofstede ursprungligen hävdade.  

 

Vidare har kritik mot trovärdigheten i Hofstedes tolkning av de nationella dimensionerna förts 

fram. Hofstede tolkade de nationella dimensionerna som ”bipolära” i den bemärkelsen att 

många är i motsats till varandra. Individualismen är exempelvis motsatsen till kollektivism 

medan maskulinitetens motsats är femininitet. McSweeney (2002) menar på att det är fel att 

https://www.researchgate.net/publication/239060656_Concepts_of_Culture_and_Organizational_Analysis?el=1_x_8&enrichId=rgreq-bf411a66-e76b-432d-9983-a5369f4b597c&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI0NzcxNzczMDtBUzoyMDIzMjgyNzI1NzY1MTJAMTQyNTI1MDIyNzU1Nw==
https://www.researchgate.net/publication/239060656_Concepts_of_Culture_and_Organizational_Analysis?el=1_x_8&enrichId=rgreq-bf411a66-e76b-432d-9983-a5369f4b597c&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI0NzcxNzczMDtBUzoyMDIzMjgyNzI1NzY1MTJAMTQyNTI1MDIyNzU1Nw==
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generellt säga att ett land är individualistiskt medan ett annat är kollektivistiskt eftersom det 

många gånger är situationsbestämmande faktorer som avgör om samhället är det ena eller det 

andra. Många gånger är det så att dessa bipolära dimensioner samverkar och att ett land kan 

ha både individualistiska och kollektivistiska tendenser. 

 

2.1.5 Kundvärderingsmodeller 

2.1.5.1 Customer Lifetime Value (CLV) 

 
Värdet av en kund är det värde som kunden bidrar med till företaget under hela dennes livstid 

(Grover et al., 2006, s5-13) och kan beräknas genomsnittligt eller på individnivå. CLV tar 

hänsyn till det totala finansiella bidrag som består av intäkter subtraherat med kostnader för 

en kund över dennes livstid, vilket återspeglar den framtida lönsamheten för kunden. På ett 

förenklat sätt är CLV summan av det ackumulerade kassaflödet, diskonterat med den vägda 

genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) för en kund över hela dennes livstid med företaget 

(Grover et al. 2006). 

 

 

  

 

Figur 5: Customer Lifetime Model (Gupta et al. 2006) 

CLV kan beräknas genom att först bestämma en tidsaspekt (T), det vill säga under hur lång 

tid som kunden beaktas, vilket blir utgångspunkten för resten av modellen. (Pt) är det pris som 

en kund har betalat över den tidsperiod som undersöks. (Ct) är den direkta kostnaden som 

företaget haft för att ge kunden service över den aktuella tidsperioden. (i) står för den 

diskonterade räntan eller kapitalkostnad som företaget har. (Rt) representerar den bedömda 

sannolikheten att kunden kommer göra återkommande köp hos företaget eller att kunden 

kommer att vara levande under tidsperioden. (AC) är förvärvskostnader som alltid bör 

beaktas. 

CLV kan alltså sägas bestå av tre huvudkomponenter; intäkter av kund, kostnader av kund 

och kvarhållande av kund (retention rate) (Bauer et al., 2003). Intäkterna som ett företag får 

in kan delas in i olika undergrupper. Intäkterna kan vara “obundna”, det vill säga intäkter som 

inte direkt är influerade av företaget som exempelvis intäkter från reklam. Intäkterna kan 

också komma från nya kunder som fått höra om företaget via “word of mouth”, det vill säga 

rekommendationer från andra (Ibid). 

Den andra komponenten i CLV är de kostnader som är hänförliga till kunden. Det handlar om 

kostnader för att vinna över kunder genom erbjudanden och rabatter, 

marknadsföringskostnader och kostnader för att producera varorna och tjänsterna. 

Kvarhållande av kund (retention rate) innebär sannolikheten att kunden stannar kvar som 

kund, vilket mäts i kundlojalitet och kundnöjdhet. 

 

2.1.5.2 Customer Equity (CE) 

 
Customer Equity visar den diskonterade summan av både företagets nuvarande samt framtida 

kunder med det grundläggande antagandet att kunder är den primära källan till nuvarande och 

framtida kassaflöden (Villanueva & Hanssens, 2007). CE beaktar hela företagets kundbas till 
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skillnad från CLV där värdet per enskild kund räknas ut. CE är således den sammanlagda 

summan av CLV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 6: Customer Equity Model, (Villanueva och Hanssens, 2007) 

 

CE=Företagets summerade värde av nuvarande och framtida kunder 

S= Tidsindex för undersökningsperioden 

T= Undersökningsperioder i antal år 

d= Diskonteringsräntan 

V= Index av nya kunder under perioden, S 

rti= Retention rate av kunden (i) under perioden T 

t= Tidsindex över den kvarvarande relationen med kunden (i) 

Rti= Intäkter av kunden (i) under perioden t 

Cti= Kostnader av kunden (i) under perioden t 

 

CE-modellen kan sägas bestå av tre delar. Det första steget som visas längst bak i modellen är 

den enskilda kundens individuella CLV, det vill säga summan av vinst per kund multiplicerat 

med det ratio av att kvarhålla kunden, diskonterat till nuvärde. Det andra steget, det vill säga 

“mittensumman” visar alla individuella CLV i kundgruppen. Det tredje steget som utgör CE, 

adderar alla kunders CLV under perioden och diskonterar det till ett nuvärde. 

2.1.5.3 Customer Profitability (CP) 

 
Customer Profitability mäter den vinst som genereras av relationen mellan en kund och ett 

företag och har därför en historisk synvinkel på vad som redan har tjänats (Miller, 2008). Den 

primära fördelen med modellen är att den är lätt att använda. Själva uträkningen går till så att 

identifiering av intäkter och kostnader kopplat till kundrelationen görs. Vinsten räknas ut 

genom att subtrahera de kostnader som finns av att uppehålla och behålla kunder från de 

intäkter som kunden genererar. CP kan därför användas som ett nyckeltal som underlättar 

jämförelser mellan företag. 

2.1.5.4 Multi-Period Excess Earnings Method (MPEEM) 

 
Multi-Period Excess Earnings Method är en inkomstbaserad värderingsmetod, det vill säga 

den beräknar ett värde baserat på förväntade framtida kassaflöden från tillgången i fråga. 

Metoden används vid värdering av immateriella tillgångar, speciellt när en typ av kassaflöden 

kommer från en primär värdedrivare (exempelvis kunder) som är “ansvarig” för kassaflödet 
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men där andra immateriella tillgångar har en roll i detta kassaflöde (Financial Accounting 

Standards Board, 2013). Metoden används därför ofta vid värdeberäkning av något som beror 

på två eller flera samspelande tillgångar som exempelvis kundrelationer och teknologi. Där 

filtreras värden som inte är kopplade till kundkapitalet bort så att endast det residuala värdet 

som är hänförligt till kundkapitalet återstår (Ibid). 

2.2 Tidigare forskning 
 
2.2.1 Kundkapitalet, en bro mellan marknadsföring och företagsvärdering 

Gupta et al., (2006) visar i sin studie hur marknadsföring och företagsvärde hänger ihop. De 

marknadsföringsåtgärder som ett företag vidtar påverkar och influerar företagets kunder till 

att ta vissa beslut utifrån hur kunderna uppfattar och blir påverkade av marknadsföringen. Det 

beteende som kunderna har påverkar således CLV och CE som sedan i sin tur påverkar 

företagets värde. 

Gupta och Zeithaml (2004) argumenterar för att en kombination av kundvärde och 

kundmatriser med företags marknadsvärde, skapar en bro mellan marknadsföring och 

finansiering. En kombination av kundvärde och marknadsvärde är viktigt då detta erbjuder en 

annan infallsvinkel till företagsvärdering, när det till exempel handlar om företag som inte har 

data om kassaflöden för att kunna använda diskonteringsmetoder som diskonterar framtida 

kassaflöden till nuvärde. Gupta och Zeithaml (2004) visar exempel på forskningar där 

komponenterna till CLV bidrar till ökat företagsvärde och högre avkastning på ROI (Return 

on Investment). Eftersom CLV är byggt på mätningar av intäkter och kostnader som är 

hänförliga till kunden, kan något så enkelt som en ökning av kundnöjdhet med en procent ge 

en ökning av ROI med 2.37 procent (ibid). 

2.2.2 Customer Lifetime Value, en konkurrent till marknadsvärdet? 

 
Gupta et al., (2004) för samman traditionella värderingsmodeller baserade på diskonterade 

kassaflöden med kundkapitalet genom att tillämpa CLV i en fältstudie. De argumenterar för 

att en värdering baserad på ett företags kundbas, kan vara ett bättre sätt att räkna ut 

marknadsvärdet på än tidigare, mer traditionella värderingsmodeller som DCF. De menar på 

att den nuvarande samt framtida kundbasen möjliggör en företagsvärdering baserat på 

företagets viktigaste tillgång, det vill säga kunderna. Gupta et al., (2004) använder CLV-

konceptet för att undersöka fem företag; Capital One, Amazon, E-Trade, Ameritrade och E-

Bay. Förutom Capital One, är de resterande företagen internetbaserade, vissa med låga 

kassaflöden och vissa med negativa kassaflöden, vilket gör att traditionella värderingsmetoder 

som DCF inte fungerar (Gupta et al., 2004). Capital One är ett mer traditionellt företag och 

valdes ut för att visa att kundbaserad värdering också fungerar på traditionella företag. 

 

Gupta et al., (2004) använder därefter kvartalsrapporter från respektive företag under perioden 

1996/1997- 2002 och använder komponenterna; antalet kunder, vinst och 

marknadsföringskostnader i sin uträkning. Resultatet visade att en värdering med hjälp av 

CLV var nära marknadsvärdet i tre av de fem företagen (Capital One, Ameritrade och E-

Trade). Forskarnas beräknade värde för Capital One var 11 miljarder dollar medan 

marknadsvärdet låg på 14 miljarder dollar med ett lägsta värde på 9,5- och ett högsta värde på 

14,3 miljarder dollar. Värderingen med CLV låg därmed inom ramen för företagets 

marknadsvärde. För Ameritrade beräknades värdet till 1,6 miljarder dollar vilket var nära 

marknadsvärdet på 1,4 miljarder dollar. För E-Trade beräknades företagsvärdet ligga på 2,69 
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miljarder dollar medan marknadsvärdet var 3,89 miljarder dollar. Avvikelserna hos Amazon 

och E-bay kan enligt Gupta et al., (2004) bero på en övervärdering av marknadsvärdet. 

 

Gupta et al., (2004) visar därmed att CLV ger en bra estimering av marknadsvärdet i tre av 

fem fall vid en fastställd tidpunkt. För att visa att värdet håller över tid gjordes samma 

beräkning fram till år 2011 för att då jämföra med marknadsvärdet samma år. Resultatet 

förblev detsamma, en värdering som grundats på CLV var nära marknadsvärdet i tre av fem 

företag. Slutligen visar Gupta et al., (2004) att om ett företag kan förbättra kvarhållna kunder 

med en procent, ger det ett ökat företagsvärde med fem procent. Forskarna visar även på att 

en förbättring av kvarhållna kunder med en procent har en större påverkan på företagets värde 

än en lika stor förändring hos företagets kapitalkostnad och diskonteringsränta. 

2.2.3 Kundkapitalet i årsredovisningen 

 
Wiesel et al., (2006) skriver att företag som värderar sin kundbas och som vill öka detta 

värde, bör redovisa kundmatriser i form av CE i sina årsredovisningar. Dessa kundmatriser 

ska visa värdet på kundbasen, dess förändring över tid samt dess framtida utveckling. 

Forskarna förespråkar att dessa kundmatriser bör läggas in som en extra del i 

årsredovisningen, närmare under rapportens MD&A (Management Discussion and Analysis), 

det vill säga ledningens diskussion och analys, för att ge investerare och företagsmäklare en 

uppfattning om dels värdet på företagets nuvarande kunder men också för att få ett mer 

korrekt värde på företaget. 

  

  

 

 

 

 

 
Figur 7: IASB’s syn på finansiell rapportering (Wiesel et al., 2006) 

Wiesel et al., (2006) presenterar sin uträkning av CE och tillämpar modellen på filmstream-

företaget Netflix. De menar på att kundbaserade företag enkelt kan underlätta för investerares 

och företagsmäklares värdering av företaget genom att få in CE i årsredovisningen då detta 

visar på företagets förmåga att generera högre värden till aktieägarna, vilket också kan bidra 

till en säkrare värdering av företaget. Modellen de för fram är relativt enkel och kräver endast 

information om två aspekter av ett företags kundbas; (1) är antalet nuvarande kunder, antalet 

förlorade kunder och antalet nytillkomna kunder, samt (2) kostnader som är kopplade till 

dessa kunder. 

 

  

  

  
 

Figur 8: Customer Equity (Wiesel et al., 2006) 

L= Antal förlorade kunder under perioden (t) 

N= Antal nya kunder under perioden (t) 

CEt= CE efter marknadsföringskostnader vid slutet av perioden (t) 



13 
 

fE(L,N) (.)= CE före marknadsföringskostnader av nya samt förlorade kunder vid slutet av 

perioden (t) 

ht
E(L,N) (.)= Nuvärde (netto) av kostnader för att behålla nya och förlorade kunder under 

perioden (t) 

gt
N(.)= Nuvärde (netto) av förvärvskostnader av nya kunder under perioden (t) 

CE t
bMExp står för nettonuvärdet av kostnader för att behålla kunderna (TLCRt), subtraherat 

med nettonuvärdet av E= Antal kunder i början av perioden (t) 

 

Kundbasens CE är därmed CE före marknadsföringskostnader (CEt
bMExp) subtraherat med 

förvärvskostnader av nya kunder (TLCAt). Vidare modifieras modellen till CE för olika 

kundtyper då ett företag inte enbart har, det vill säga existerande, förlorade samt nya kunder. 

  

 

 

 

Figur 9: Modifierad Customer Equity (Wiesel et al., 2006) 

 

CEt
E= ft

E(.)- ht
E(.)= CE efter marknadsföringskostnader av nuvarande kunder i slutet på 

period (t) 

CEt
L=ft

L(.)-ht
L(.)= CE efter marknadsföringskostnader av förlorade kunder vid slutet av 

perioden (t) 

CEt
N= ft

N(.)-gt
N(.)=CE efter marknadsföringskostnader av nya kunder. 

 

Wiesel et al., (2006) menar på att CE bör redovisas som två delar; Customer Equity 

Statement, där värdet av kundbasen (CE) tas upp, samt Customer Equity Flow Statement, som 

beskriver förändring hos CE genom åren samt olika faktorers påverkan på CE. De tillämpar 

sedan sin modell på Netflix och tar komponenterna från Netflix’s finansiella rapporter under 

sex år. Deras resultat sammanställdes i en graf som visar utvecklingen av CE över tid vilket 

kan hjälpa både investerare och företagsmäklare att förutspå framtida kassaflöden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10: Netflix’s Customer Equity (Wiesel et al., 2006) 
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3.Metod 
 

I metodkapitlet beskrivs forskningsprocessen samt hur forskningsmetoden förhåller sig till de 

olika kvalitetsbegreppen inom forskning. Kapitlet börjar med val av ämne, forskningsansats 

och forskningsmetod. Vidare redogörs för intervjuer och enkätundersökning samt bortfall, 

metodkritik och källkritik. 

3.1 Val av ämne 
 
Författarna av denna studie har valt att forska kring kundkapitalet. Valet gjordes efter 

vetskapen om att forskare försökt överföra kundbaserade modeller till finansieringsområdet 

från dess ursprungsområde marknadsföring, modeller som inom finansvärlden tidigare setts 

som icke-finansiella och irrelevanta. Vidare var förståendet kring problemet med den 

pessimistiska synen på kundkapital å ena sidan och det ofrånkomliga att kunder och 

kundrelationer blir allt viktigare när ekonomier går från industribaserade till kund- och 

relationsbaserade å andra sidan, något som gav upphov till intresset men även behovet av att 

forska kring ämnet. 

3.2 Forskningsansats 
 
Ett av de primära målen inom den samhällsvetenskapliga forskningen är att integrera teori och 

empiri. Det är viktigt att teorin är empiriskt underbyggd och att empirin är förankrad i teorier. 

För att hitta en logisk och korrekt övergång mellan teori och empiri finns därför två ansatser 

att välja mellan, deduktiv ansats eller induktiv ansats (Johannessen och Tufte, 2003 s35). Den 

deduktiva ansatsen kännetecknas av att studien grundar sig på befintliga teorier för att sedan 

se om empirin går att härledas eller inte (Bryman och Bell, 2013, s31). Forskaren går från 

teori till empiri och drar slutsatser från det generella till det konkreta. Motsatsen är den 

induktiva ansatsen som kännetecknas av att studien utgår från insamlad empiri och försöker 

se generella mönster för att därefter skapa nya teorier. Forskaren går då från empiri till teori 

och drar slutsatser från det speciella till det mer allmänna (Johanssen och Tufte, 2010, s35). 

 

Denna studie har använt en blandning av deduktion och induktion som enligt Denscombe 

(2016) kallas för abduktion. Författarna av denna studie har utgått från teorier genom 

deduktion men har utöver detta även induktiva inslag då genererad data sammanfogats till 

egna reflektioner om fenomenet. 

3.3 Forskningsstrategi 
 
Denscombe (2016, s344) skriver om två forskningsstrategier som är kända inom 

samhällsvetenskaperna, nämligen kvalitativ- och kvantitativ strategi. Skillnaderna mellan 

kvalitativa- och kvantitativa forskningsstrategier kan finnas i två huvudsakliga delar. Den 

första skillnaden ligger i mätprecisionen. Data som ger en grov skattning anses vara kvalitativ 

medan data som ger en precis skattning är mer kvantitativ. Den andra skillnaden ligger mellan 

subjektivitet och objektivitet. Kvalitativ data anses handla om subjektiva varseblivningar 

medan kvantitativ data är objektiva samt oberoende av subjektiva upplevelser (Starrin och 

Svensson, 1994 s19-20). 

3.3.1 Kvantitativ strategi 

 
I den kvantitativa forskningsstrategin bearbetas “hård data” som mäts på ett sådant sätt att de 

lämpar sig för räkneoperationer (Johannessen och Tufte, 2003, s69). Fördelen med den 
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kvantitativa forskningsstrategin är att statistisk data ger en ökad trovärdighet samt en viss 

exakthet då resultat baseras på uppmätta kvantiteter snarare än på intryck. Nackdelen är att 

det finns en risk att forskaren bara tittar på ytan utan att förstå de samband som kan ligga i 

djupet av fenomenet (Denscombe, 2016, s349-380).  

 

Denna studie är huvudsakligen av kvantitativ karaktär eftersom författarna ville få in en större 

mängd kvantifierbar data för att på så sätt få en övergripande bild över svenska och 

amerikanska företagsmäklares inställning till kundkapitalet. Kvantitativa data genererades 

därför ur en enkätundersökning som skickades ut till såväl svenska- som amerikanska 

företagsmäklare. 

 

3.3.2 Kvalitativ strategi 

 
Den kvalitativa strategin fokuserar på ord i tal- och skrivform istället för kvantifierbar data 

(Denscombe, 2016 s383). Kvalitativ data associeras ofta med undersökningar som intervjuer 

samt observationer och utgår från speciella kvaliteter och egenskaper hos det som forskaren 

studerar. Fördelen med en kvalitativ forskningsstrategi är att fenomen och samband kan 

analyseras på djupet. Detta kan vara att föredra om forskaren vill få tillgång till mer detaljerad 

och nyanserad information, exempelvis med hjälp av en djupintervju. Nackdelen med en 

kvalitativ strategi ligger i generaliserbarheten som ofta blir låg eftersom det är svårt att 

generalisera kvalitativ data till andra fenomen (Rienecker & Jorgensen, 2014, s193).  

 

Denna studie har inslag av kvalitativ strategi då data även genererades ur personliga intervjuer 

med tre företag som erbjuder tjänster inom företagsvärdering. Valet att utföra intervjuer 

gjordes eftersom författarna av denna studie ville få en djupare och mer detaljerad bild över 

de genererade enkätsvaren. Enligt Denscombe (2016, s287-288) är personliga intervjuer att 

föredra då dessa är lättkontrollerade. Risken för misstolkningar är heller inte speciellt stor då 

det finns utrymme för avläsning av kroppsspråk samt vidare frågor och diskussioner. 

3.4 Forskningsmetod 

3.4.1 Metodtriangulering 

 
Denna studie har kombinerat de båda forskningsstrategierna och är därför baserad på 

metodtriangulering. Studien består av en internetbaserad enkätundersökning som mejlades till 

svenska och amerikanska företagsmäklare men också av personliga intervjuer med 

professionella företagsmäklare i Stockholm. 

 

Metodtriangulering har vissa karakteristiska drag som gör metoden attraktiv. En kombinerad 

metod är ofta en preferens i studier där forskaren vill betrakta och jämföra 

forskningsproblemet utifrån olika perspektiv (Denscombe, 2016 s211) vilket denna studie 

ämnar göra. Metodtriangulering kan även ge en mer träffsäker och fullständig bild av det som 

undersöks. Istället för en tilltro till endast en form av datainsamlingsmetod, anses en 

kombination av metoder fördelaktigt när det gäller såväl kvalitet som rikedomen i de data som 

produceras. Vidare kan data kompletteras genom en metodtriangulering eftersom den ger 

forskaren möjligheten att kontrollera resultaten från en metod med resultaten från en annan 

samt se på likheter och skillnader i svarsfrekvensen (ibid). 
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3.5 Population 
 
Med population avses den totala grupp som en forskare kan välja från vid val av urval och 

kan ofta bestå av listor eller förteckningar över exempelvis medlemmar (Bryman & Bell, 

2013, s190). Populationen för denna studie bestod av totalt 300 företagsmäklare, 150 stycken 

från Sverige och 150 stycken från USA. Storleken på populationen valdes efter en lista med 

aktiva svenska företagsmäklare som Svenska Företagsmäklares Riksförbund och Svenska 

Handelskammaren hade till förfogande. Eftersom författarna av denna studie ville ha en lika 

stor population i båda länderna för att inte riskera ett snedvridet resultat, valdes en lika stor 

population ut i USA som hämtades via Appriasial Institute och American Society of 

Appraisers.  

 

3.6 Urval  

3.6.1 Enkät 

 
Ur populationen valdes därefter en urvalsram som fick ligga som grund för studiens urval. 

Enligt Denscombe (2016, s63) kan urvalsramen vara representativt (kännetecknat av 

sannolikhetsurval) eller explorativt (kännetecknat av icke-sannolikhetsurval), vilket bestäms 

utifrån vad forskaren vill uppnå med studien. Eftersom populationen till denna studie bestod 

av totalt 300 företagsmäklare, kan denna undersökning klassas som relativt småskalig 

(Denscombe, 2016 s65). I och med att populationen på 150 företagsmäklare i USA mest trolig 

inte är den egentliga populationen, blir det därför svårt att generera ett representativ resultat. 

Studien undersöker vidare ett relativt outforskat område vilket passar explorativa urval som 

icke-sannolikhetsurval bättre (ibid).  

 

Icke-sannolikhetsurval innebär att forskaren har en viss bestämmande rätt vid val av urvalet, 

vilket även är fallet för denna studie. Studiens urvalsram bestod av 108 företagsmäklare från 

Sverige och 108 företagsmäklare från USA. Antalet valdes efter en specifik sökning bland 

företagsmäklare med speciell kompetens inom värdering av immateriella tillgångar för att 

minska risken för icke-kunskap om kundkapitalet. Valet av dessa företagsmäklare var även 

viktig eftersom de mest troligt har ett större intresse för kundkapitalet än de företagsmäklare 

som värderar tillgångar som inte har med immateriella tillgångar och kunder att göra. 

 

Författarna av denna studie var alltså tvungna att medvetet välja ut de företagsmäklare som 

skulle utgöra urvalsramen och urvalet, vilket kännetecknar ett icke-sannolikhetsurval 

(Denscombe, 2016 s64). Urvalet handplockades utefter dess kompetens och expertis inom 

området, vilket gör det slutgiltiga urvalet till ett subjektivt urval (Denscombe, 2016, s75).  

 

Det subjektiva urvalet bestod av 72 stycken företagsmäklare från respektive land, totalt 144 

stycken då en jämn fördelning ger en mer korrekt avspegling av verkligheten (Harboe, 2013 

s105-106). Antalet för det subjektiva urvalet räknades ut genom ett första utskick av enkäter 

där svarsfrekvensen blev 23 procent, vilket fick vara utgångspunkten vid andra utskicket av 

enkäter. Genom att använda den tidigare svarsfrekvensen kunde antalet utskick beräknas till 

totalt 144 stycken. 
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3.6.2 Intervju 

 

Urvalet av intervjurespondenter har skett genom ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval 

är ett icke-sannolikhetsurval och bygger på forskarens bekvämlighet (Denscombe, 2016 s77). 

Vid val av intervjurespondenter skickades förfrågningar ut till fem stycken välkända företag 

som erbjuder företagsvärdering som tjänst. Valet av välkända företag gjordes för att det mest 

troligt att dessa företag som är öppna för kundvärderingsmodellerna. De större, mer välkända 

företagen har även stor konkurrens och det är därför möjligt att de är mer öppna för 

förändring som kan öka deras marknadsandelar.  

 

3.7 Datainsamlingsmetod 

3.7.1  Enkätundersökningen 

 
Den huvudsakliga datainsamlingen gjordes som tidigare nämnts genom en webbaserad 

enkätundersökning eftersom författarna av denna studie ville få en något större mängd 

kvantifierbar data för att kartlägga företagsmäklares syn- och användning av kundkapitalet. 

Valet av enkätundersökning som forskningsstrategi grundar sig i en studie av Dukes et al., 

(1996) som utformade en enkätundersökning för att se i vilken grad teoretiska 

värderingsmodeller används i praktiken. Forskarnas urval bestod liksom denna studies urval 

av amerikanska företagsmäklare av en lista från American Society of Appraisers. Dukes et al., 

(1996) hade en svarsfrekvens på totalt 19,03 procent vilket är något lägre än denna studies 

svarsfrekvens som låg på 23 procent.  

 
Denna studies enkätundersökning skapades på internet med hjälp av Google Drive som sedan 

i form av en URL länk, bifogades i de mejl som skickades ut till företagsmäklare med expertis 

inom immateriella tillgångar. Detta för att försäkra att respondenterna hade den kunskapen 

som krävdes inom forskningsområdet för att kunna förstå de begrepp och termer som 

användes i enkäten. Sammanlagt skickades 144 mejl samt två påminnelsemejl ut.  

 

Att framställa en enkät på internet har sina fördelar då den lätt kan skickas till en större 

kvantitet av respondenter och svaren registreras direkt hos författarna utan att någon aktiv 

insamling krävs (Denscombe, 2016 s259). Enkäter medför dock en större risk för att 

missförstånd kan ske. Detta innebär att forskaren måste vara extra tydliga och förenkla 

frågorna så mycket som möjligt för att minska risken för dessa typer av fel. På så sätt kan 

respondenterna uppfatta frågorna på rätt sätt och ge ett så rättvisande svar som möjligt 

(Bryman och Bell, 2013, s182-183). En enkätundersökning via internet kan ha den negativa 

egenskapen att respondenterna inte kan rådfråga någon på plats om det skulle vara något som 

är svårförståeligt. Dessa risker har författarna av denna studie försökt minska genom att 

formulera enkätfrågorna på ett så tydligt sätt som möjligt. 

3.7.2 Utformning av enkät 

 
Utformningen av enkäten gjordes utifrån studiens syfte och bestod av 14 frågor. Vidare var 

enkäten utformad på engelska så att samma enkät kunde skickas till de svenska såväl som de 

amerikanska företagsmäklarna, detta för att eliminera risken att frågorna tolkas olika, vilket 

kan ske om enkäten översättas till två språk.  

 

Enkätfrågorna bestod av fyra delar. Enkäten inleddes med ett kort introduktionsavsnitt följt av 

en kryssfråga om respondenten arbetade i Sverige eller USA, detta för att lätt kunna sära på 
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de “svenska” och de “amerikanska” svaren. Den andra delen av enkäten bestod av tre frågor 

som behandlade kunder och kundvärde. Respondenterna fick svara på om de ansåg att 

kundkapitalet är viktigt och motivera till detta, samt vilka värderingsmodeller de använder vid 

värdering av kund- och relationsbaserade företag. Den tredje delen av enkäten syftade till att 

kartlägga till vilken grad företagsmäklarna kände till de föreslagna kundmodellerna samt hur 

ofta respondenten använder dessa. Där fanns fem svarsalternativ; “I have never used this 

model”, “Less than 50 % of all customer-based valuations”, “50% of all customer-based 

valuations”, “More than 50% of all customer-based valuations” och “I use this model every 

time”. I den avslutande delen av enkäten fick respondenterna svara på bland annat vilka 

fördelar och nackdelar som kundkapitalet har i värderingssammanhang, hur respondenterna 

kände inför en explicit redovisning av kundkapitalet samt vilka konsekvenser detta skulle ha 

på företagsvärderingar. 

 

Enkätfrågorna bestod av både öppna och fasta frågor. Öppna frågor är sådana frågor där 

respondenten själv får formulera svaren medan fasta frågor är frågor där respondenten har 

förangivna svarsmöjligheter (Denscobe, 2016, s252-253). Valet av de fasta frågorna gjordes 

för att försäkra författarna om att svaren gav svar på det som författarna eftersökte medan de 

stängda frågorna var: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11: Stängda enkätfrågor 

De öppna svaren valdes för att ge respondenterna utrymme att ge egna svar utifrån deras egna 

åsikter. Detta var viktigt eftersom denna studie vill finna de olika företagsmäklarnas åsikter. 

De öppna frågorna var: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 12: Öppna enkätfrågor 
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Enkätfrågorna var vidare relativt kort formulerade för att få så korrekta svar som möjligt samt 

för att respondenterna inte skulle tappa motivationen till att läsa klart frågorna (Rosenqvist & 

Andrén, 2006, s70). 

3.7.3 Validitet 

 
Validitet handlar om att undersökningen ska innefatta data som är relevant för studien, det vill 

säga att undersökningen verkligen mäter det den är ämnad att mäta (Bryman och Bell, 2013, 

s64). Denscombe (2016, s377-378) skiljer på intern validitet och extern validitet. Den interna 

validiteten rör precisionen i data i förhållande till studiens syfte, det vill säga om 

datainsamlingsmetoden är av rätt typ för undersökning av fenomenet och om denna data 

uppmätts korrekt. 

 

Utifrån syftet att undersöka svenska och amerikanska företagsmäklares inställning till 

kundkapitalet och dess värderingsmodeller är en enkätundersökning en bra forskningsmetod 

då en stor mängd kvantifierbar data kan genereras. Därför bedömer författarna av denna 

studie att den interna validiteten är hög. Vidare har genererad data behandlats av ett Google-

formulär vilket medför att det inte finns så kallade inmatningsfel vilket stärker den interna 

validiteten ytterligare. 

 

Den externa validiteten rör frågan huruvida resultatet kan generaliseras utöver den 

undersökningskontext i vilken undersökningen genomfördes (Denscombe, 2016 s378). Det 

handlar alltså om forskningsfyndens förmåga att förekomma i liknande företeelser på en mer 

allmän eller universell nivå.  

 

I denna undersökning kan den externa validiteten bli ett problem eftersom urvalet är grundat 

på ett icke-sannolikhetsurval. Detta medför att samtliga av urvalsramens personer inte hade 

samma förutsättning att bli utvalda till undersökningen. Vidare är inte den amerikanska 

populationen representativ för den population av företagsmäklare som finns, vilket gör att 

denna studies resultat inte är representativt på en mer universell nivå. Det ska däremot 

poängteras att ett subjektivt urval var nödvändigt för studien då det mest troligt endast är 

företagsmäklare med specifik inriktning på immateriella tillgångar som är relevanta för denna 

studie, vilket stärker den externa validiteten något.  

3.7.4 Reliabilitet 

 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt och trovärdigt resultatet blir. Om undersökningen 

skulle göras om på nytt ska resultatet ge ungefär samma svar för att forskningen ska vara 

reliabel, det vill säga den ska inte ha påverkats av slumpen. De enkelt utformade frågorna i 

enkäten gör att stabiliteten och därmed reliabiliteten förbättras. Viktigt att ha i åtanke är dock 

att det ändå alltid finns en risk att respondenterna inte har förstått frågorna och att svaren 

därmed blivit mindre tillförlitliga (Bryman och Bell, 2013, s170-176). Tillförlitligheten i 

enkäter kan ifrågasättas eftersom dessa fylls i av respondenterna på egen hand. Författarna 

kan då inte säkert veta om respondenterna har uppfattat frågan som det var tänkt eller om 

respondenten har uppfattat frågan på något annat sätt och då svarat något som de inte skulle 

ha svarat om de hade uppfattat frågan som den var tänkt att uppfattas (Rosenqvist & Andrén, 

2006, s70).  
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3.8 Intervjuer 
 
Intervjuerna gjordes som nämnts tidigare, som komplement till enkätundersökningen för att 

dels få en djupare förklaring på orsaker och konsekvenser av företagsmäklarnas åsikter om 

kundkapitalet och dess värderingsmodeller men också för att undvika eventuella missförstånd 

som kan ha uppstått vid enkätundersökningen och för att kunna specificera frågorna så 

mycket som möjligt för att få ut rätt efterfrågad information. Detta eftersom författarna inte 

deltog vid besvarandet av enkäterna och då inte kunde förklara eller ställa ledfrågor, vilket 

däremot kunde göras vid intervjuerna för att få den efterfrågade informationen (Rosenqvist 

och Andrén, 2006, s69).  

3.8.1 Utförande av intervjuer 

 
Intervjuerna var semistrukturerade eftersom författarna av denna studie hade en lista med 

huvudpunkter som skulle behandlas men även var öppna för fria diskussioner kring ämnet. 

Frågorna kunde även diskuteras vidare eller ändras under intervjuns gång (Denscombe, 2016 

s266). De semistrukturerade intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte med intervjupersonerna 

och ägde rum på respektives kontor på Deloitte, KPMG och UC, vilka valdes efter 

bekvämlighet. Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide (se bilaga 2), det vill säga en lista 

med de huvudsakliga punkterna som skulle tas upp (Trost, 2010 s71). Detta gjordes för att 

intervjun på ett strukturerat och mer välutförligt sätt skulle behandla de punkter som studien 

ämnade att utforska. Under intervjuerna gjordes ljudinspelning för att försäkra att den 

information som författarna fick av respondenterna var exakt samma information som 

överfördes till studiens empiri. 

3.8.2 Trovärdighet 

 
Den kvalitativa forskningens natur gör att det är svårt att verifiera ett resultat på samma sätt 

som vid en kvantitativ forskning (Denscombe, 2016 s410-411). Det är exempelvis inte alltid 

lätt att replikera en kvalitativ studie och få samma svar då det är näst intill omöjligt att 

replikera sociala data. För att visa att en studie innehåller träffsäker och exakt data används 

begreppet trovärdighet, vilket talar om hur väl forskaren lyckas fånga rimlig, sannolik och 

träffsäker data. 

 

Trovärdigheten av intervjuerna anser författarna av denna studie som stark i och med samtliga 

personers expertis och erfarenhet kring företagsvärdering. Det kan dock diskuteras huruvida 

tre intervjuer ger en trovärdig bild av verkligheten men i och med att professionens karaktär 

kännetecknas av traditionella värderingsmetoder och att värdering av immateriella tillgångar 

regleras av olika redovisningsstandards och regelverk, är det troligt att den syn som 

intervjupersonerna hade, också är en syn som andra företagsmäklare delar. Trovärdigheten i 

undersökningen stärks genom metodtrianguleringen som styrker den information som 

genererats ur enkätundersökningen då enkätsvaren analyseras med svaren från de 

semistrukturerade intervjuerna.  

3.8.3 Pålitlighet 

 
Vid kvalitativa studier har forskarens “jag” en integrerad del vid intervjun (Denscombe, 2016 

s411-412). En fråga som då dyker upp är om forskningen skulle ge samma resultat om den 

skulle utföras av andra forskare. För att hantera denna fråga används begreppet pålitlighet. 

Pålitligheten handlar om att kunna påvisa att forskningen återspeglar sådant som även andra 

forskare kan se, vilket fungerar som ett möjligt substitut mot studiens replikerbarhet. Data 



21 
 

som grundats på intervjuerna anser författarna av denna studie ha en medelhög pålitlighet. 

Detta eftersom intervjuprocessen förklarats och att en intervjuguide har upprättats. Det blir 

därför lättare för andra forskare att replikera denna studie. Som kontroll av pålitligheten har 

författarna till denna studie försökt att så tydligt som möjligt redogöra för metodval som lett 

till forskningens resultat (ibid). 

3.8.4 Överförbarhet 

 
Kvalitativa intervjuer är ofta baserade på djupare studier av relativt små fall vilket ställer 

frågan hur representativ data som presenteras verkligen är (Denscombe, 2016 s412-413). För 

att kunna generalisera data krävs större urval som representerar populationen, varpå begreppet 

överförbarhet används. Överförbarhet kan jämföras med den externa validiteten det vill säga 

om det resultat som framtagits kan tillämpas i andra sammanhang (Bryman och Bell, 2013, 

s65). Överförbarheten gällande empirin som grundats på intervjuerna i denna studie är god 

eftersom samtliga personer har relevant kunskap och många års erfarenhet av 

företagsvärdering. Deras åsikter är högsta grad överförbara till företagsmäklare generellt 

eftersom många av de företag som intervjupersonerna representerar, är stora globala företag 

som arbetar efter samma synsätt och samma värderingsprinciper. 

3.9 Bortfallsanalys 

 
Ejlertsson (2014 s26) skriver om två typer av bortfall; externt bortfall och internt bortfall. Det 

externa bortfallet innebär bortfall i den mening att personer från urvalet väljer att inte delta i 

undersökningen medan det interna bortfallet innebär bortfall av svar på enstaka frågor i 

undersökningen.  

3.9.1 Externt bortfall 

 
Ur nedanstående tabell framgår denna studies externa bortfall, både de nationella bortfallen 

från företagsmäklare i Sverige och USA men även det totala externa bortfallet. 

 
Figur 13: Externt bortfall 

Det externa bortfallet var mest påtagligt bland de amerikanska företagsmäklarna (83 procent), 

vilket ligger nära det bortfall som Dukes et al., (1996) hade i sin studie (cirka 81 procent) som 

också använde enkätundersökning för att undersöka företagsmäklare. Bland de svenska 

företagsmäklarna var bortfallet inte lika stort som vid de amerikanska företagsmäklarna men 

var ändå relativt högt (62,5 procent).  

Det svar som författarna av denna studie ofta möttes av från respondenterna som valde att inte 

delta i undersökningen var att de inte hade tid att delta. Många motiverade med att de fått 

många förfrågningar från studenter och att det helt enkelt rådde tidsbrist. Utöver detta kan en 

potentiell anledning till det höga externa bortfallet bero på att informationsbrevet som 

skickades med enkäten inte fångade tillräckligt med intresse hos respondenterna. Författarna 

 Antal utskickade 

enkäter 

Antal svarade 

enkäter 

Bortfall 

Svenska 

företagsmäklare 

72 27 45 

Amerikanska 

företagsmäklare 

72 12 60 

Totalt 144 39 105 
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valde även att utforma enkäten på engelska som skickades till båda länderna vilket kan ha 

påverkat de svenska respondenternas deltagande då det kanske såg komplicerat och 

tidskrävande ut även fast det stod att de svenska respondenterna fick besvara enkäten på 

svenska.  

Studiens höga externa bortfall blev ett faktum trots att olika motverkande åtgärder gjorts. 

Detta gjordes exempelvis genom att i mejlet vari länken till enkätundersökningen var bifogad, 

göra en tydlig presentation av författarnas kommande kandidatuppsats, studiens ämne samt 

dess syfte. Detta för att framhäva behovet av generering av empirisk data. Utöver detta 

skickades ett påminnelsemejl ut till samtliga i urvalet efter cirka en och en halv vecka för att 

attrahera de företagsmäklare som då ännu inte svarat.  

3.9.2 Internt bortfall 

 
Studiens interna bortfall bestod av två typer; (1) respondenter som konkret inte svarade på 

enkätens frågor samt (2) personer som inte kände igen begreppet kundkapital. Författarna av 

denna studie har på (1) ändå beaktat de svar som betraktades som relevanta eller intressanta 

för vidare diskussion medan svar som hamnade i kategori (2) inte används för vidare analys.  

3.10 Chi-tvåtest 
 
Ett chi-tvåtest har gjorts i denna studie för att fastställa om det finns något statistiskt samband 

mellan nationalitet och inställning till att värdera kundkapitalet. Det som gör chi-tvåtestet så 

användbart är att flera typer av data kan användas som exempelvis nominal-, ordinal-, och 

kvotskalenivå (Denscombe, 2016, s362). Chi-tvåtestet i denna studie har använt 

nominalskalenivå, det vill säga att den är numerisk och grundar sig på benämningar. Det finns 

inte heller någon ordningsföljd av benämningarna (Denscombe, 2016, s350). 

 

Följande hypoteser har framställts: 

 

H0: Det finns inget samband mellan nationalitet och inställning till att värdera kundkapital. 

H1: Det finns ett samband mellan nationalitet och inställning till att värdera kundkapital, H0 

förkastas. 

 

För att en statistisk hypotesprövning ska kunna genomföras och komma fram till om det råder 

något samband eller inte används en signifikansnivå. Signifikansnivån kan vara p<0,05 det 

vill säga att sannolikheten att de mönster eller samband som funnits beror på en tillfällighet är 

mindre än 1 på 20. Utan att signifikansnivån är p<0,05 kan inte nollhypotesen förkastas 

(Denscombe, 2016, s361). I denna studie har en signifikansnivå på 0,05 valts i enlighet med 

tidigare företagsekonomisk forskning, vilket menas med att det finns en 5 procentig risk att 

resultatet är felaktigt. Dessutom minskar risken för att acceptera en oriktig nollhypotes än vid 

en signifikansnivå på 0,01 (Bryman & Bell, 2013, s361-362).  

 

Till frågan i enkäten fanns det bara två svarsalternativ det vill säga respondenterna kunde 

svara att det var viktigt att värdera kundkapitalet eller att det inte var viktigt att värdera 

kundkapitalet vilket ledde till att det bara var två stycken alternativ. Sedan delades 

respondenterna upp i nationalitet och dessa kategorier blev då Sverige respektive USA. 
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3.11Metodkritik 

Valet att använda metodtriangulering är ett bra beslut utifrån det syfte som studien har. 

Genom att kombinera den kvantitativa metoden där en större kvantitet data kunde genereras, 

med den kvalitativa metoden som gav djupare fakta och förståelse för svaren, kunde 

författarna till denna studie svara på frågeställningar om företagsmäklares inställning till 

kundkapitalet och dess värderingsmodeller samt beaktningen av kundkapitalet vid 

företagsvärderingar.  

Huruvida urvalets storlek på 72 personer från respektive land är bra eller inte kan diskuteras. 

Studiens population grundades i den lista på 150 svenska företagsmäklare, som genererades 

ur listor från Svenska Handelskammaren och Svenska Företagsmäklares Riksförbund. Detta 

antal har sedan applicerats och använts som population i USA för att inte få ojämn fördelning. 

Utifrån de svenska företagsmäklarna kan detta tal stämma men det behöver däremot inte 

stämma för USA, vilket gör att reliabiliteten ifrågasätts något. Ett bättre tillvägagångssätt 

hade varit att söka upp fullständiga listor över antalet amerikanska företagsmäklare med 

expertis inom immateriella tillgångar och försökt få ett urval som representerade andelarna 

företagsmäklare i respektive land, vilket hade ökat studiens reliabilitet.  

Att studien grundade urvalet på ett icke-sannolikhetsurval och mer specifikt ett subjektivt 

urval kan också påverka de svar som genererades. Eftersom författarna av denna studie valde 

ut företagsmäklare med expertis inom immateriella tillgångar, kan resultatet vara vinklat och 

inte spegla allmänna företagsmäklares syn. Däremot var detta något som författarna av denna 

studie aktivt beslutade om. I och med att kundkapitalet är förhållandevis nytt inom 

finansiering, tordes det vara företagsmäklare med speciell kunskap om immateriella tillgångar 

som har mest kunskap om-, och som mest troligt har intresse för detta. Hade enkäten skickats 

ut till allmänna företagsmäklare finns risken att de inte hade varit rätt personer för studien 

eller att de inte hade haft tillräckligt med kunskap om värdering av immateriella tillgångar.  

De semistrukturerade intervjuerna kan också ha en viss vinkling. I och med att samtliga 

intervjuer skedde utifrån bekvämlighet med svenska företagsmäklare, kan empirin vara mer 

vinklad än önskat. Det bästa skulle vara om semistrukturerade intervjuer med också 

amerikanska företagsmäklare hade skett.    

Chi-tvåtestet som gjordes i studien grundar sig i att ju större ett urval är desto större är 

sannolikhet att den uträknade faktorn är signifikant, vilket kan bli ett problem då denna studie 

hade ett lågt antal respondenter. Risken blir då att nollhypotesen kan ha förkastats felaktigt. 

3.12 Källkritik 

 
De vetenskapliga artiklar som undersökningen har beaktat har kommit från fyra olika 

tidskrifter, Journal of the Academy of Marketing Science, The Journal of Corporate 

Accounting & Finance, SAGE Publications, Inc och Journal of Business Research. Alla dessa 

tidskrifter är vetenskapliga där alla artiklar som publiceras är utgivna av aktiva forskare samt 

att varje artikel även är granskad av oberoende personer för att informationen som 

tidskrifterna ger ut ska vara tillförlitliga och relevanta. Vissa av forskningarna är från 1970-

1990 vilket gör att informationen och modellerna kan ha blivit uppdaterade sedan dess. 

Däremot har flera moderna studier tagits med vilket gör att denna studie inte enbart grundar 

sig i forskning som anses vara “gammal”. Böcker som även har använts i undersökningen är 

skrivna av forskare eller experter på området för att även dessa ska vara tillförlitliga för 

undersökningen. 
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4. Empiri 
 
I empiriavsnittet kommer en presentation av intervjurespondenter och deras respektive 

företag att göras. Vidare görs en översiktlig sammanställning av intervjupersonernas svar 

följt av respondenternas svar från enkätundersökningen innan erhållen data analyseras under 

analysavsnittet. 

4.1 Presentation av företag 

4.1.1 Deloitte 

 
Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) är ett internationellt revisions- och konsultbolag med 

över 200 000 anställda över hela världen och levererar tjänster inom revision och redovisning 

samt finansiell rapportering, skatterådgivning, riskhantering och företagsvärdering (Deloitte, 

2014). Deloitte är en av “the big four”, det vill säga en av de största internationella 

revisionsorgansiationerna tillsammans med konkurrenterna PwC, EY och KPMG. På 

Deloittes Financial Advisory- avdelning erbjuds tjänster inom corporate finance där 

företagsvärderingar ingår. 

 

Författarna till denna studie har haft en personlig intervju med Mats Lindqvist, partner och 

verksam på Deloittes värderingsavdelning. Mats har en examen från Handelshögskolan i 

Stockholm och har lite drygt 22 års erfarenhet av företagsvärdering. Han har även under en 

period jobbat på Deloittes kontor i London. 

4.1.2 KPMG 

 
KPMG är ett internationellt revisions- och rådgivningsföretag. Liksom Deloitte är KPMG en 

av de största revisionsorganisationerna och tillhör också de “the big four”. Idag är KPMG 

verksamt i 155 länder med cirka 174 000 medarbetare. Förutom tjänster inom revision, 

erbjuder KPMG ett brett utbud av tjänster inom redovisning, rådgivning och skatt. På deras 

rådgivningsavdelning erbjuder KPMG även tjänster inom företagsvärdering vid exempelvis 

företagsförvärv (KPMG, 2016).  

 

Författarna till denna studie har haft en personlig intervju med Bo Xu, Senior Associate på 

KPMG och expert på värdering av immateriella tillgångar. Bo har många års erfarenhet av 

företagsvärderingar från USA och har en examen från Boston University. Bo spenderade 

sammanlagt fyra år på KPMG i USA, innan han flyttade till Sverige för att fortsätta sin karriär 

inom samma företag. 

4.1.3 UC AB 

 
UC är Sveriges ledande affärs och kreditupplysningsföretag och ägs av huvudägarna; Nordea, 

SEB, Handelsbanken och Swedbank. UC har kontor i Stockholm, Göteborg samt Malmö och 

har över 300 medarbetare. UC’s tjänster används som beslutsunderlag vid olika typer av 

affärsbeslut och omfattar exempelvis aktieadministration, bostadsvärdering, affärsoptimering, 

kreditinformation samt marknadsinformation. UC erbjuder även företagsvärderingar i 

samband med exempelvis förvärv, fusion, att följa upp värdeförändringar samt vid jämförelse 

av ett företags värdeutveckling med andra företag inom samma bransch (UC, 2016). 

 

Författarna till denna studie har haft en personlig intervju med Ulf Linderoth som arbetat på 

UC i närmare 6-7 år och har tidigare varit verksam inom banksektorn samt olika finansbolag.  
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4.2 Intervjusvar 

4.2.1 Inställning till kundkapitalet i värderingsprocessen 

 
Mats är tydlig med att kundkapitalet samt de övriga “osynliga” tillgångarna är viktiga i 

värderingssammanhang. Han styrker detta med en sammanställning av en undersökning som 

visar vikten av de immateriella tillgångarna i ett företags värde. År 1978 var fördelningen i 

företag 80 procent materiella tillgångar gentemot 20 procent immateriella tillgångar medan 

det år 2005 såg tvärtom ut. Mats säger att kundkapitalet har blivit allt viktigare när moderna 

ekonomier har gått från industribaserat- till relationsbaserat. 

 

Mats fortsätter med att kundrelationer kan vara viktigare i vissa branscher som exempelvis 

telekom eller bredbandsbranschen. Vid sådana branscher där företagen ofta aktivt mäter 

kunder och där det finns en tydlig kundstock, används olika mätningsmetoder för att hålla koll 

på hur många nya samt förlorade kunder företaget har men även tillväxten i kundstocken. Där 

säger Mats att det är viktigare med kundmätningar i form av multiplar som är baserade på 

kundbasen. Där mäts exempelvis kundvärde per abonnent. I sådana företag utgår man från 

kundvärdet och använder dessa multiplar som en tumregel vid värdering av företaget. 

 

Bo håller med Mats om att kundkapital är viktigt och belyser att kundrelationer utgör en stor 

del av ett företags värde, speciellt i relationsbaserade företag. Vidare fortsätter Bo med att 

anledningen till att kundkapitalet blivit så viktigt är för att det har en stark koppling med 

andra immateriella tillgångar som tillsammans skapar kassaflöden. Det kan exempelvis 

handla om teknologi. Värdet i kundkapitalet ligger i den relation som företaget har med sina 

kunder, det vill säga hur sannolikt det är att kunden stannar kvar som företagets kund och inte 

byter till ett annat företag. 

 

Ulf erkänner även han att det ligger ett viktigt värde i ett företags kunder och att många stora 

företag som H&M använder olika matriser och information om deras kunder i sin 

årsredovisning. Vidare fortsätter Ulf med att anledningen till att man inte sett så många 

företag redovisa sina kunder är för att det kan finnas försiktighetsförklaringar. Det kan kanske 

vara så att företag är rädda att redovisa information om sina kunder i konkurrensavseenden. 

4.2.2 Beaktning av kundkapitalet i värderingsprocessen 

 
Mats säger att Deloitte inte värderar kundkapitalet explicit utan att kundvärde och 

kundrelationer är en delmängd i helheten. Han fortsätter dock med att poängtera att 

kundkapitalet kan vara en viktig parameter i sig vid analysering av vad som egentligen är 

värdedrivaren i ett företag. För att göra en företagsvärdering måste dessa värdedrivare 

identifieras. Mats säger att en företagsmäklare alltid måste ställa sig frågan: vad är det som 

egentligen genererar intäkter, är det för att företaget har ett starkt varumärke, en överlägsen 

teknologi eller är det kundrelationerna som är de största värdedrivarna? 

 

Bo värderar heller inte kundkapital explicit som det ser ut idag. Han är inne på samma spår 

som Mats, det vill säga att kundkapitalet tillsammans med andra immateriella tillgångar 

skapar kassaflöden och därmed bidrar till företagsvärde. Inte heller Ulf värderar kunder 

explicit utan menar på att de beaktar kunder i form av att räkna fram olika nyckeltal som 

sedan jämförs med andra företag. Han menar på att det då framgår exempelvis ett värde på 

avkastningen. 



26 
 

4.2.3 Användning av kundvärderingsmodeller 

 
Vid värderingar av kundbaserade företag använder Mats MPEEM. Mats menar på att 

kundkapital är kopplat till andra immateriella tillgångar som kan skapa värde, och att detta är 

anledningen till att metoden används. Ett företag skulle inte ha någon kundrelation om det 

inte fanns ett starkt varumärke och en stark kundrelation hade heller inte funnits om företaget 

inte hade haft teknologi. För att inte dubbelräkna värden av olika tillgångar används MPEEM 

för att skala bort kassaflöden som inte är hänförliga med kundrelationer, vilket lämnar kvar 

det residuala värdet på kundrelationernas kassaflöden. 

 

Bo använder liksom Mats, MPEEM och förklarar att kundkapitalet är en tillgång där det 

egentligen inte finns något val än att använda metoden. Detta eftersom kundkapitalet ofta går 

hand i hand med andra immateriella tillgångar. Bo tar här Spotify som exempel. Spotify har 

värden i exempelvis själva varumärket och teknologin och för att närma sig enbart värdet på 

kundkapitalet, används modellen för att få fram det residuala värdet på kunderna. 

 

Ulf använder däremot inte MPEEM modellen som Mats och Bo gör utan menar istället på att 

han jämför liknande företag med varandra i samma bransch. Vid värdering av 

relationsbaserade företag som till exempel IT-företag tittar han på möjliga nyckeltal som vinst 

per kund med mera för att bilda sig en uppfattning om hur mycket företaget i fråga är värt. 

4.2.4 Konsekvenser av en explicit redovisning av kundkapitalet 

 
Mats är i dagsläget skeptisk till en explicit redovisning av kundkapital och menar på att en 

mätning och redovisning av kundkapital skulle vara kostsamt och tidskrävande. Han erkänner 

dock att det däremot skulle finnas intressenter som investerare, kreditgivare och leverantörer 

som skulle gynnas av en explicit redovisning av kundkapitalet. 

 

Bo börjar med att svara på denna fråga från ett helt annat perspektiv och menar på att för 

företagsvärderingen som bransch skulle det innebära en ”boost”, det vill säga en positiv 

utveckling. Om IFRS skulle komma med restriktioner om att redovisa kundkapital explicit, 

skulle fler kontakta firmor som KPMG för att få rätt värdering. En möjlig negativ aspekt 

skulle däremot vara att företag skulle försöka lära sig värderingsmetoder för att göra det själva 

för att kostnadsminimera. Bo menar även på att det idag enbart finns några enstaka stora 

företag som har egna värderingsavdelningar men vid en hypotetisk lagändring skulle detta 

öka. Bo avslutar med att han inte ser detta hända inom den närmsta framtiden på grund av 

kostnadsaspekten. 

 

Ulf har en mer negativ syn på en explicit redovisning av kundkapitalet och menar på att 

kunder är så pass kontroversiellt, vilket i och för sig immateriella tillgångar i allmänhet också 

är. Företag vill självfallet ha så högt värde som möjligt och kan överskatta sitt kundkapital 

och genom att manipulera data, få det att se ut som att företaget har ett större värde i sitt 

kundkapital än vad det egentligen har. Ulf avslutar med att detta problem dock redan finns 

med goodwill och hur mycket man får skriva av posten med. 

4.3 Enkätundersökning 
 
Sammanlagt deltog 39 företagsmäklare i undersökningen, 27 från Sverige och 12 från USA. 

Av samtliga respondenter var det 72 procent som ansåg att kundkapital är viktigt att värdera, 

medan resterande 28 procent ansåg att kundkapitalet inte är viktigt att värdera.   
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4.3.1 Inställning och beaktning av kundkapital  
 

Figur 7: Företagsmäklarnas intresse och beaktning av kundkapitalet 

Av de 27 svenska företagsmäklarna svarade 24 stycken (88 procent) att det är viktigt att 

värdera kundkapitalet. Samtidigt svarade hälften av dessa (44 procent) att de beaktar 

kundkapitalet vid värdering av kund- och relationsbaserade företag. Av de 12 amerikanska 

företagsmäklarna svarade 4 stycken (33 procent) att det är viktigt att värdera kundkapitalet 

medan 3 av dessa sade att de beaktar kundkapitalet vid värdering av kund- och 

relationsbaserade företag. Det var således 56 procent av de tillfrågade svenska- samt 75 

procent av de amerikanska respondenterna som svarade att de inte beaktar kundkapitalet. 

4.3.2 Igenkänning av CLV, CE, CP och MPEEM 

 
Totalt var CP den modell som företagsmäklarna kände igen. Mellan nationaliteterna skiljde 

det sig dock något. Bland de svenska företagsmäklarna var CP mest bekant (20 av 27) följt av 

CE (17 av 27), MPEEM (10 av 27) och CLV (5 av 27). Bland de amerikanska 

företagsmäklarna kände samtliga deltagande respondenter igen MPEEM, följt av CP (8 av 12) 

och CE (3 av 12). CLV var det ingen av de amerikanska företagsmäklarna som kände igen. 

4.3.3 Användning av kundvärderingsmodeller 

Figur 15: Företagsmäklarnas användning av kundvärderingsmodellerna  



28 
 

På frågan i vilken utsträckning som företagsmäklarna använde modellerna, var det CP och 

MPEEM som användes oftast, följt av CE och CLV användes minst. Gällande CLV svarade 

tre svenska företagsmäklare att de använder modellen vid 50 procent av alla värderingar av 

kund-och relationsbaserade företag, två svarade att de använder modellen vid mindre än 50 

procent av alla värderingstillfällen och 22 svarade att de aldrig använt modellen. Bland de 

amerikanska företagsmäklarna svarade samtliga 12 att de aldrig använt CLV. 

 

Gällande CE var det ingen av varken de svenska eller amerikanska företagsmäklarna som 

svarade att de alltid använder modellen. Bland de svenska företagsmäklarna var det däremot 

tre som svarade att de använder modellen i mer än 50 procent av värdering av kund- och 

relationsbaserade företag, två svarade att de använder modellen vid hälften av alla 

värderingstillfällen, nio svarade att de använder modellen i mindre än 50 procent av alla 

värderingstillfällen och 13 svarade att de aldrig använt modellen. Bland de amerikanska 

företagsmäklarna svarade en person att CE används vid hälften av alla värderingar av kund- 

och relationsbaserade företag, två svarade att de använder modellen i mindre än 50 procent av 

alla värderingstillfällen och nio att de aldrig använt modellen.  

 

Vid CP var det två av 27 svenska företagsmäklare som svarade att de alltid använde modellen, 

fyra använder modellen i mer än 50 procent av värdering av kund- och relationsbaserade 

företag. tio svenska företagsmäklare svarade att de använde modellen i 50 procent av alla 

värderingstillfällen, tre svarade att de använder modellen i mindre än 50 procent av 

värderingstillfällena och åtta svarade att de aldrig använt modellen. Bland de amerikanska 

företagsmäklarna var två som svarade att de alltid använder CP vid värdering av kund- och 

relationsbaserade företag. En person svarade att modellen används i 50 procent av alla 

värderingstillfällen, tre svarade att modellen används i mindre än 50 procent av alla 

värderingstillfällen och sex stycken svarade att de aldrig använt modellen. 

MPEEM var det tre av 27 svenska företagsmäklare som svarade att de alltid använder vid 

värdering av kund-och relationsbaserade företag. Vidare svarade 1 person att MPEEM 

används vid mer än 50 procent av alla värderingar, fyra svarade att de använder modellen i 

cirka 50 procent av värderingarna, två svarade att de använder metoden i mindre än 50 

procent och 17 svarade att de aldrig använder metoden. Bland de amerikanska 

företagsmäklarna svarade två att de alltid använder metoden vid värdering av kund- och 

relationsbaserade företag, sex svarade att de använder metoden i mer än 50 procent av 

värderingstillfällena, tre svarade att de använder metoden vid 50 procent av värderingarna och 

en person svarade att metoden används i mindre än 50 procent av värderingarna.   

4.3.4 Konsekvenser av en explicit redovisning av kundkapitalet 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Konsekvenser av en explicit redovisning av kundkapitalet 
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På frågan vilka konsekvenser företagsmäklare ser med en explicit redovisning av 

kundkapitalet svarade totalt sätt flest att de största konsekvenserna blir ökat konkurrenstryck, 

att det skulle bli tidskrävande och att det skulle bli kostsamt för företagen. Bland de svenska 

företagsmäklarna var det “kostsamt för företagen” som var den konsekvens som flest såg (11 

av 27) följt av “ökat konkurrenstryck” (7 av 27), då redovisning av kundkapital skulle 

innebära att känslig information skulle offentliggöras. “Tidskrävande för företagen” var det 

sex av 27 som trodde, “lättare att värdera företagen” (2 av 27) och “en boom för 

företagsmäklarnas verksamhet” (1 av 27) då det skulle innebära fler uppdrag. Bland de 

amerikanska företagsmäklarna var det lika många som svarade att en explicit redovisning av 

kundkapitalet skulle innebära ökad konkurrens som också svarade att det skulle vara 

tidskrävande (4 av 12), “Kostsamt för företagen” var det två som trodde medan resterande två 

svarade något annat. I kategorin ”övrigt” handlade det om ofullständiga svar eller svar som 

inte var relevanta och behandlades därför som interna bortfall. 

5. Analys 
 
I analyskapitlet analyseras studiens genererade data med bland annat 

kundvärderingsmodellernas karaktär samt Hofstedes teori om nationella dimensioner. Data 

angående de svenska och amerikanska företagsmäklarnas inställning till kundkapitalet, 

användning av kundvärderingsmodellerna samt konsekvenser av en explicit redovisning av 

kundkapitalet återkopplas även till tidigare forskning för att analysera eventuella skillnader 

och likheter. 

5.1 Inställning och beaktning av kundkapitalet 
 
Resultatet visar på att samtliga intervjupersoner från Deloitte, KPMG och UC samt 72 procent 

av de deltagande respondenterna anser att kundkapitalet är viktigt, vilket stödjer den 

förvandling som skett och som fortfarande sker bland företag. Företag går från 

industribaserade till kunskaps- och relationsbaserade vilket även speglar vikten av de 

immateriella tillgångarna som ökat väsentligt (Luthy, 1990). Mats Lindqvist, partner på 

Deloitte, bekräftar detta och menar på att andelen materiella tillgångar hos företag idag har 

ersatts av de immateriella tillgångarna som ökat från 20 procent till 80 procent mellan åren 

1978 till 2005 och att denna andel fortsätter att öka. Dessa siffor är även väldigt nära de siffor 

som presenterades av det globala certifieringsinitiativet CGMA’s (2015) studie. Där framgick 

det att andelen materiella tillgångar har ersatts av de immateriella tillgångarna, som ökat från 

17 procent till 84 procent mellan åren 1975 till 2015. Bo Xu från KPMG säger att 

kundkapitalet är extra viktigt bland de immateriella tillgångarna eftersom kundrelationer utgör 

en stor del av ett modernt företags värde. Vidare anser forskning som exempelvis Duffy, 

(2000) att kunder anses vara drivkraften till företagens tillväxt då ett företag som inte har 

kunder, heller inte har chans till ökad tillväxt. 

 

Trots att en tydlig majoritet av respondenterna ansåg att kundkapitalet var viktigt, var det 

endast 38 procent av de deltagande företagsmäklarna i enkätundersökningen som beaktade 

kundkapitalet vid värdering av kund- och relationsbaserade företag. Bland de svenska 

deltagande företagsmäklarna till exempel svarade 24 av 27 att det är viktigt att värdera 

kundkapitalet. Ändå visade det sig att endast hälften av dessa beaktar kundkapitalet vid 

företagsvärderingar. Mats Lindqvist på Deloitte menar på att kundvärdet i form av exempelvis 

kundrelationer är något som redan är en delmängd i helhetsvärdet och som i normala fall inte 

behöver värderas separat. Han menar att det kan vara svårt att veta vad som är den egentliga 
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värdedrivaren i ett företag då kundrelationer ofta samverkar med andra immateriella tillgångar 

vilket således skapar en separationssvårighet. Bo Xu från KPMG delar denna åsikt och säger 

att anledningen till att kundkapitalet anses viktigt är att det har en stark koppling till andra 

immateriella tillgångar som exempelvis teknologi. Spotify är ett sådant exempel. Visst är 

kundbasen enormt viktig men det skulle inte finnas ett lika stort värde i denna kundbas om det 

inte vore för den teknologi som ligger bakom tjänsten. Det blir därför problem att enbart 

värdera kundkapitalet då det har starka kopplingar till andra ”osynliga” tillgångar. 

 

I belysning av Hofstedes forskning om nationella dimensioner kan skillnaden i svenska- och 

amerikanska företagsmäklares inställning till kundkapitalet få en djupare förklaring. USA 

klassas enligt Hofstede som ett land med högt osäkerhetsundvikande till skillnad från Sverige 

som anses ha lågt osäkerhetsundvikande. Hofstede et al., (2010, s233) menar på att ett land 

som USA med ett högt osäkerhetsundvikande tenderar att undvika tvetydiga situationer i 

större grad än vad ett land som Sverige med ett lågt osäkerhetsundvikande gör. Eftersom 

kundkapitalet inte fått lika mycket uppmärksamhet inom det intellektuella kapitalet som 

exempelvis humankapitalet (Villanueva & Hanssens, 2007) kan kundkapitalet därför ses som 

ett exempel på en tvetydlig tillgång, vilket skulle förklara varför en större andel av de 

amerikanska företagsmäklarna väljer att inte beakta det. Den mer pessimistiska synen på 

kundkapitalet hos de amerikanska företagsmäklarna har dock inte bara påträffats i denna 

studie. Gupta et al., (2004) identifierar en jargong i den traditionella finansvärlden “Wall 

Street” där kundmått och kundkapital fått stor kritik för att vara icke-finansiella, irrelevanta 

och i viss mån missvisande. Det är därför inte konstigt att en större del av de amerikanska 

företagsmäklarna inte beaktar kundkapitalet i värderingsprocessen. Här är det dock viktigt att 

poängtera att andelen svenska respondenter var mycket högre än de amerikanska, vilket ger 

en viss snedvridning. 

 

Vidare klassas USA som individualistiskt och mer maskulint än Sverige. USA är mer 

ekonomiskt orienterat med fokus på ekonomiskt välstånd och strävar i högre utsträckning 

efter prestation (Hofstede, 2010, s212). Det är därför möjligt att amerikanska företagsmäklare 

ser på finansiering som ”hård” och att årsrapporter ska bestå av sådan “hård” data som tydligt 

ska vara mätbara och gärna traditionella för att få acceptans. Däremot i kollektivistiska och 

mindre maskulina länder som Sverige, är inte”hård” finansiella data lika viktig i årsrapporter 

utan företag kan i dessa ge ledtrådar om hur företaget mår i form av “mjuk” data. Det svenska 

samhället är heller inte lika fokuserat på ekonomiskt välstånd utan mer på ekonomisk välfärd 

(Hofstede, 2010 s212), vilket skulle kunna motivera varför andelen svenska företagsmäklare i 

högre grad svarade att de beaktade kundkapitalet vid värdering av kund- och 

relationsbaserade företag. 

 

Som tidigare nämnts har dock Hofstedes forskning fått en del kritik, vilket är viktigt att beakta 

även vid analys av denna studies empiriska data. McSweeney (2002) ifrågasätter reliabiliteten 

i Hofstedes teori om nationella kulturer. Han menar att eftersom det är svårt att utifrån 

respondentsvar från ett enda företag, generalisera hela nationer, samt att nationer är 

föränderliga, är det obefogat av Hofstede att dra nationella slutsatser. Utifrån McSweeney 

(2002) skulle därför även denna studie kunna ha reliabilitetsproblem genom att hävda att 

svenska företagsmäklare är mer öppna till- och i större utsträckning använder 

kundvärderingsmodellerna medan de amerikanska företagsmäklarna har en mer pessimistisk 

syn till kundkapitalet och i högre utsträckning använder mer konservativa värderingsmetoder 

vid värdering av kundkapitalet. 
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McSweeney (2002) tar även upp problematiken med att se de nationella dimensionerna som 

bipolära, det vill säga att nationer ofta har två motsatta poler. Nationer behöver enligt 

McSweeney (2002) exempelvis inte vara helt individualistiska eller kollektivistiska utan 

menar på att dessa kan ha inslag av båda dimensionerna. Detta är något som visas även i 

denna studie då det exempelvis inte var så att samtliga svenska respondenterna svarade ur ren 

kollektivistisk anda utan att vissa personer hade åsikter som egentligen skulle ”passa bättre” 

bland det individualistiska amerikanska svaren och vice versa. 

 

Författarna av denna studie har dock med hjälp av ett chi-tvåtest kunnat gå emot eventuell 

kritik mot Hofstede och istället stödja hans teori. Nollhypotesen; det finns inget samband 

mellan nationalitet och inställning till att värdera kundkapitalet kunde med en 

signifikansnivå på 0,05 förkastas, vilket visar på ett visst samband mellan företagsmäklares 

nationalitet och deras inställning till att värdera kundkapitalet. Detta går i linje med det 

Hofstede säger om att de svenska och amerikanska nationella dimensionerna skiljer sig, vilket 

avspeglas i både synsätt och värderingar. 

5.2 Igenkänning och användning av kundvärderingsmodellerna 
 
Inte oväntat var inställningen till kundkapitalet korrelerat med igenkännandet och 

användningen av dess värderingsmodeller. Rent generellt kände de svenska företagsmäklarna 

till de ”nya” kundkapitalsmodellerna i större grad än vad de amerikanska företagsmäklarna 

gjorde.  

 

Det gemensamma för de svenska och amerikanska företagsmäklarna var att CLV var minst 

känd och därför inte användes samt att CP var mer känd bland företagsmäklarna än vad CE 

var. Att CLV var minst uppmärksammad kan tyckas vara märkligt då det finns ett flertal 

forskningar som försökt föra in modellen i finansiella sammanhang (Gupta et al., 2004, 

Reinartz et al., 2005 och Hammerschmidt 2005). En förklaring kan vara att CLV utgår från 

värdet per individuell kund och inte primärt ser till helheten av kundbasen, vilket CE gör. Det 

tordes i värderingssammanhang vara mer användbart att genom CE få ut ett nuvärde på 

företagets totala befintliga och framtida kundbas än att titta på värdet som en enskild kund 

bidrar med under dennes livstid.  Enligt Hofstede betraktas USA som ett maskulint land, 

vilket avspeglar sig i synen, intresset och öppenheten för de nya värderingsmodellerna. Att de 

amerikanska företagsmäklarna inte känner igen CLV och CE kan förklaras med att dessa 

modeller härstammar från marknadsföringens som metoder för att främst identifiera 

lönsamma kunder och för att skapa lönsamma marknadsföringssegment (McDougall et al, 

1997). Modellerna har därför inte setts som finansiellt godtagbara modeller, utan något som är 

irrelevant som bör stanna kvar inom marknadsföringens ramverk (Gupta et al, 2004). 

 

CP härstammar även den från marknadsföringen. Den relativt höga kännedomen och 

användandet bland så väl svenska- som amerikanska företagsmäklare skulle dock kunna 

förklaras av modellens enkelhet. Genom att subtrahera kostnader som är hänförliga till 

kundrelationen från de intäkter som kundrelationen ger, kan ett nyckeltal fås fram, det vill 

säga vinst per kund, vilket lätt kan användas vid jämförelse av andra liknande företag för att 

estimera ett värde på företaget. Modellen har även en historisk utgångspunkt då den beaktar 

det som redan har hänt och den vinst som redan har tjänats av relationen mellan företaget och 

kunden (Miller, 2008). Det blir därför en minskad osäkerhet då förväntade kassaflöden av 

framtida kundbaser inte behöver uppskattas, vilket skulle kunna förklara främst de 

amerikanska företagsmäklarnas kännedom och användning av modellen. 
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MPEEM, skiljer sig från de andra modellerna såtillvida att den sedan tidigare är känd som en 

värderingsmetod som används vid beräkning av immateriella tillgångars värde (Financial 

Accounting Standards Board, 2016). Modellen grundar sig i den traditionella DCF modellen 

och beräknar det residuala värdet på en tillgång genom att ”skala” bort värden som inte är 

kopplade till den specifika tillgången i fråga. MPEEM var den modell som användes mest 

bland de amerikanska företagsmäklarna. Att en sådan ”traditionell” värderingsmetod i högre 

grad anammas i USA kan återigen vara förankrat i osäkerhetsundvikandet och den mer 

konservativa synen på värderingsmetoder som råder i USA. Utöver detta går det inte att 

förneka att CLV, CE och CP förhållandevis nyligen introducerats i den finansiella sfären 

medan MPEEM är mer etablerad som metod. Eftersom värderingsmodeller kräver precision, 

tillförlitlighet samt exakta komponenter, är amerikanska företagsmäklares pessimism mot 

dessa “nya” modeller därför inte konstig. 

5.3 Konsekvenser av en explicit redovisning av kundkapitalet 
 
De tre största konsekvenserna som de deltagande företagsmäklarna såg med en explicit 

redovisning av kundkapitalet var ökat konkurrenstryck, att det skulle vara tidskrävande och 

att det skulle vara kostsamt för företagen. Detta tordes märkligt eftersom majoriteten av 

intervjupersonerna i teorin var positiva till en explicit redovisning av kundkapitalet i 

balansräkningen om standards som IFRS och GAAP tillät detta. Både Bo och Mats menade 

att en sådan redovisning mycket möjligt skulle underlätta värderingsprocessen. Bo sade även 

att det skulle innebära en “boost” för hans yrke om IFRS skulle komma med restriktioner om 

att kundkapitalet skulle redovisas explicit eftersom företag då skulle vilja göra en så korrekt 

värdesättning av kundkapitalet som möjligt.  

 

Mats menar på att vissa intressenter som kreditgivare, leverantörer och investerare skulle 

gynnas av en explicit redovisning av kundkapitalet för att få hjälp att fatta rationella beslut, 

vilket även Wiesel et al., (2006) argumenterar för när de i sin studie vill få in CE i 

årsrapporterna. Wiesel et al., (2006) menar att investerare skulle gynnas av ett redovisat CE 

då detta visar värdet i den nuvarande kundbasen men också utvecklingen av kundbasen över 

tid, vilket även gynnar företagsmäklare då det blir lättare att förutspå framtida kassaflöden. 

Dock menar samtliga intervjupersoner att det skulle vara svårt att i praktiken redovisa 

kundkapitalet, vilket kan vara orsaken till att endast 38 procent av de deltagande 

företagsmäklarna svarade att de beaktar kundkapitalet, trots att cirka 72 procent av samtliga 

respondenter ansåg att kundkapitalet var viktigt.  

 

Varken GAAP’s ASC 350 eller IFRS’s IAS 38 accepterar för tillfället kundbaser och 

kundlistor som internt uppbyggda tillgångar då det krävs att ekonomisk nytta och kostnad kan 

mätas på ett tillförlitligt sätt och det går därför inte att explicit redovisa kundkapitalet som 

post i balansräkningen (Knivsflå et al., 2000). Däremot hindrar de inte att kundkapitalet 

redovisas i andra delar av årsredovisningen, vilket Wiesel et al., (2006) förespråkar i sin 

studie. Att ha med kundkapitalet i MD&A- avsnittet i en bolagsrapport skulle fungera lika bra 

och därför kunna ge intressenter en godare inblick i företaget men också ge företagsmäklare 

säkrare instrument för att förutspå framtida kassaflöden. Det är i detta anseende som Sverige 

rent generellt är mer öppna till rapportering av kundkapital då IFRS (som är mer 

principbaserat) tillåter mer utrymme för tolkningar och diskussioner om tillgångar än vad 

amerikanska GAAP (som är mer regelbaserat) gör (Knivsflå et al., 2000). 
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I USA är maktdistansen högre än i Sverige, vilket resulterar i lägre förtroenden för företag 

och organisationer samt tillämpning av kontrollprocesser av dessa. I Sverige finns inte samma 

förtroendebrist för företagen och därför inte lika många kontrollprocesser. Den mer 

tolkningsfria möjligheten som svenska företag har ger visserligen upphov till mer osäkerhet 

men eftersom Sverige har ett mindre osäkerhetsundvikandeindex, finns det en möjlighet att 

det råder mer utrymme för tolkning och idéer samt en högre tolerans mot dessa i övriga delar 

av bolagsrapporterna medan det i amerikanska företags bolagsrapporter ska finnas hård 

finansiell data på det mer traditionella sättet. Knivsflå et al., (2000) menar även på att 

skandinaviska länder är mindre motvilliga att ha med immateriella tillgångar i 

balansräkningen än vad USA är.  

 

Kostnadsaspekten var det 11 av 27 svenska- samt 2 av 12 amerikanska företagsmäklare som 

såg. Mats Lindqvist på Deloitte menar på att processen att ta fram data om kunder och 

kundrelationer skulle innebära extra arbete för företagets ekonomiavdelningar som skulle 

behöva värdera kundkapitalet löpande. En intressant frågeställning blir då om inte de 

kostnader som skulle uppstå vid en värdering av kundkapitalet skulle vara värt de positiva 

effekter som denna mätning har på företagets finansiella prestation och företagets värde? 

Andersson et al., (1997) och Reinartz et al., (2005) visade exempelvis på att en ökning av 

kundnöjdhet med endast en procent, har en positiv korrelation med företagets ROI som visade 

sig öka med 2,37 procent, samt att en 68,3 procentig minskning av marknadsföringskostnader 

(som är en av komponenterna i CLV och CE), ökar företagsvärdet med 41,5 procent. Vidare, 

har forskning av Gupta et al., (2004) visat att en förbättring med endast en procent i andelen 

kvarhållna kunder (som beaktas i CLV och CE), ökar företagsvärdet med hela fem procent. 

Gupta et al., (2004) visar även på att denna förändring i andelen kvarhållande kunder, har en 

starkare påverkan på företagsvärdet än en lika stor förändring i diskonteringsränta eller 

kapitalkostnad. 

 

Ulf Linderoth spekulerar, tillsammans med 7 av 27 svenska- samt 4 av 12 amerikanska 

företagsmäklare i konkurrensaspekten, då en rapportering av kundkapital kan vara sårbart för 

företag.  Det skulle också bli ett fall där precisionen ifrågasätts. Precisionen i mätning av 

kundvärde är dock något som Wiesel et al., (2006) inte ser som ett problem. I deras studie 

argumenterar de för att bara företagen får fram de intäkter (obundna intäkter som reklam, 

merförsäljning och försäljning kopplat till word of mouth) samt de olika kostnader 

(marknadsföringskostnader, retentionskostnader och förlustkostnader) som är kopplat till 

kunden i fråga, så kan CE för hela företagets kundbas räknas fram. Mycket av detta är redan 

något som företagens marknadsföringsavdelningar får fram vilket ytterligare möjliggör en 

beaktning av kundkapitalet. 

6. Slutsats 
 
I slutsatsen kommer en kortare redogörelse för vad som framkommit i analyskapitlet. 

Undersökningssvaren kommer att knytas ihop med studiens forskningsfrågor och syfte för att 

därefter mynna ut i författarnas egna självkritiska diskussion. Kapitlet avslutas med 

författarnas förslag på fortsatta studier.  

6.1 Studiens slutsats 
 
Det har observerats ett skifte i dagens ekonomier där företag går från att vara industribaserade 

till kunskaps- och relationsbaserade. I takt med att företagens tillgångsandelar allt mer består 
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av immateriella tillgångar krävs därför också ett skifte i värderingsmetoder och 

värderingsmodeller för att på ett mer korrekt sätt värdera dessa företag och därmed minska på 

gapet mellan företagens bokföra värden och deras marknadsvärden. Kundkapitalet har 

uppmärksammats för att kunna bidra med just detta. Kundvärderingsmodeller som 

exempelvis Customer Lifetime Value, Customer Equity och Customer Profitability har inom 

marknadsföringen tidigare använts till att beräkna kundvärde samt till att göra strategiska 

kundsegment men har av ett antal forskare försökts introduceras till finansiering och 

företagsvärdering. Inom den traditionella finansvärldens ramar har värderingsmodellerna 

dock setts som irrelevanta och i viss mån missvisande, detta trots att forskning visar på att 

företag kan dra nytta av dem.  

 

Den pessimistiska synen på kundkapital inom finansvärlden å ena sidan och det ofrånkomliga 

att kundkapitalet blir allt viktigare när ekonomier blir mer kunskaps- och relationsbaserade å 

andra sidan, har gjort kundkapitalet till ett intressant forskningsområde. Viljan att 

implementera kundkapitalet i företagsvärdering finns i forskning men än så länge har det inte 

funnits någon tidigare studie som undersökt intresset och öppenheten för kundkapitalet bland 

företagsmäklare, det vill säga den profession som skulle komma i kontakt med dess 

värderingsmodeller i praktiken. 

 

Syftet med denna studie har därför varit att undersöka svenska och amerikanska 

företagsmäklares inställning till kundkapitalet och dess värderingsmodeller. Studien har också 

syftat till att finna eventuella konsekvenser som en explicit redovisning av kundkapitalet 

skulle ha på företagsvärderingar.  

 

Studien visar att 72 procent av de tillfrågade respondenterna och samtliga intervjupersoner 

anser att kundkapitalet är viktigt att värdera. Ändå visade det sig att endast hälften av de 

svenska företagsmäklarna samt tre av de tillfrågade amerikanska företagsmäklarna beaktar 

kundkapitalet i värderingsprocessen. Studien visar ocks¨att det finns en generellt mer 

öppenhet mot kundkapitalet och dess värderingsmodeller bland de svenska företagsmäklarna 

Svenska företagsmäklare använder främst de ”nya” kundvärderingsmodellerna medan de 

amerikanska företagsmäklarna i högre utsträckning använder en mer traditionell och 

accepterad metod, MPEEM.  

 

Studiens Chi-tvåtest visar på ett samband mellan nationalitet och inställning till att värdera 

kundkapitalet vilket bekräftar Hofstedes forskning om nationella dimensioner. Sverige, som 

ett kollektivistiskt och feminint land med lågt osäkerhetsundvikande, har varit mer öppna att 

anamma vissa av de relativt nya modellerna som exempelvis CE. I motsats har USA setts som 

ett individualistiskt, maskulint land med högt osäkerhetsundvikande vilket har medfört att det 

inte finns en lika stor öppenhet mot dessa tidigare marknadsföringsmodeller, utan att 

traditionella metoder som MPEEM i större utsträckning fortfarande används. Det verkar 

således som att den pessimistiska synen som tidigare funnits inom den traditionella “wall 

street” lever kvar bland de amerikanska företagsmäklarna som fokuserar på ökat värde baserat 

på “hård” finansiell data istället för “mjuk” kompletterande data.  

 

Avslutningsvis är de konsekvenser som samtliga företagsmäklare ser vid en eventuell explicit 

redovisning av kundkapitalet att det skulle innebära mer kostnad och tidskrävning för företag 

som skulle behöva mäta kundkapitalet kontinuerligt. Vidare anses en explicit redovisning av 

kundkapitalet innebära ett ökat konkurrenstryck då företagen lämnar ut värdefull information 

om deras kundbaser. Däremot visar intervjuerna på att det finns positiva aspekter med en 

explicit redovisning av kundkapitalet men att dessa hämmas av redovisningsstandards som 
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amerikanska GAAP och europeiska IASB. Dessa accepterar i dagsläget inte kundkapitalet 

som en internt uppbyggd tillgång eftersom det krävs tydliga och tillförlitliga sätt att mäta 

dennas ekonomiska nytta och kostnad på, vilket tidigare varit problematiskt. 

6.2 Självkritisk diskussion 
 
Ett tydligt problem är det faktum att kundkapitalet är vagt i ren ordabetydelse samt att 

mätningar av kundkapitalet kan bli godtyckligt beroende på vem som uppskattar dessa. Denna 

studie har som utgångspunkt haft Edvinsson och Malones (1997) definition och synsätt vilket 

kan ha gjort att respondenterna inte känner igen definitionerna som enkätundersökningen 

använde. 

Studiens pålitlighet kunde stärkts om fler intervjuer ägt rum. Nu hade studien ett bortfall på 

72 procent vilket är problematiskt och studiens reliabilitet kan därför ifrågasättas. Intervjudata 

kan vidare ses som snedvridet eftersom intervjuer endast skett med företagsmäklare ifrån 

Sverige. För att få en jämnare fördelning skulle även intervjuer skett med företagsmäklare 

som är verksamma i USA. Visserligen är både KPMG och Deloitte multiglobala företag och 

KPMG’s representant är från USA så svaren från de intervjuade personerna kan representera 

även de amerikanska synsätten men pålitligheten hade blivit starkare om fler intervjuer med 

amerikanska företagsmäklare hade ägt rum. Avslutningsvis bör det återigen nämnas att även 

antal respondenter blev snedvridet eftersom det endast var 12 amerikanska företagsmäklare 

som deltog medan 27 svenska företagsmäklare deltog i undersökningen. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Utgångspunkten här är att resultatet av denna studie visar en korrekt bild av verkligheten, det 

vill säga att företagsmäklare tycker att kundkapital är viktigt men att problemet ligger i 

förankringen av kostnads- och tidskrävande aspekter och inte minst i lagar och 

redovisningsstandards, som inte godkänner en explicit redovisning av kundkapitalet.  

Med denna utgångspunkt vore ett genomförande av en mer omfattande och djupare studie 

rörande kundkapital och dess viktiga aspekt inom företagsvärdering en intressant fortsättning. 

Detta skulle kunna göras genom att på en mer storskalig nivå undersöka ett större urval som 

på ett mer tillförlitligt sätt representerar populationen. Detta skulle öka generaliserbarhet och 

ge en mer korrekt verklighetsbild. Genom att genomföra större studier, till exempel genom att 

bredda urvalet till företagsmäklare från andra länder, kan ytterligare stöd åt Hofstedes 

forskning göras samt ge insikt till vikten av kundkapitalet, vilket skulle kunna sätta press på 

redovisningsstandards att hitta vägar till korrekta mätningar av kundkapitalet så att detta kan 

redovisas i enlighet med rådande lag.  

Vidare är ett förslag att fortsätta försöka ändra på det traditionella synsättet som 

finansieringsvärlden har på “mjuka” aspekter inom marknadsföringen genom att tydligt trycka 

på de positiva konsekvenserna som kundkapitalet har på företagsvärdering. Detta skulle 

kunna göras genom fler konkreta fallstudier som belyser kundvärderingsmodellernas existens 

och nytta i praktiken för företagens värde. 
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