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Abditum® - vår modell

Fyra tydliga resurser,
kända såväl som okända,

som tillsammans påverkar
lönsamheten...

Det Dolda Kapitalet visar företagets Gooodwill 
– effekten blir ett hållbart företag
Abditums modell Det Dolda kapitalet är en spegel 
för att belysa kundlöftet - vad vi lovar våra kunder. 
Modellen beskriver även de resurser, såväl kända 
som okända, som tillsammans påverkar lönsam-
heten. Det Dolda Kapitalet visar var företagets 
Goodwill finns och belyser de risker och hot som 
kan skapa Badwill. Visst blir du nyfiken på att hitta 
just er Goodwill?

Operativa möten sker varje dag, dygnet runt
Varje dag sker det operativa mötet mellan företa-
gets kunder och personal, det mänskliga mötet. 
Flera andra kanaler möter våra kunder - sker det 
alltid optimalt och är alla lönsamma?
Och ställ er även frågan; är alla processer i 
vardagen dokumenterade?
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Hur bygger vi strategiska värden i företagandet?
Genom vår modell Det Dolda kapitalet tydliggörs 
de verktyg som behövs för att uppfylla kundlöftet. 
Har ni kontroll på de verktyg ni som företag äger?

Alla företag har en roll i samhället
Ingen kan stå på sidan och se på när omvärlden 
förändras. Hållbara mål måste uppnås, krav från 
medarbetare och kunder speglar dig oavsett om du 
vill eller inte. Och bidrar vårt engagemang i samhäl-
let även till att uppfylla kundlöftet?

Vi vill göra det svåra till något alla förstår
Företag väljer att utvecklas genom vår modell. 
Modellen ger en pedagogisk bild att samlas kring, 
lätt att kommunicera med personal och att 
använda i ledningsarbetet. Låt Det Dolda Kapitalet 
bli ert gemensamma språk och pedagogik.

Vi lever i en snabb och föränderlig värld
Kunders förändrade köpmönster och krav, personal som efterfrågar tydligare spelregler 
och en omvärld som utvecklas i en allt snabbare takt. Företagande förändras, både ägare 
och ledning måste spegla sig själv och företaget mot både konkurrens, anställnings-
villkor och värdegrund för att vara attraktivt och hållbart även i framtiden. 
Och framtiden kommer väldigt snabbt - eller hur?

Välkommen till Abditums värld, 
hitta skatten i företagandet - er Goodwill

®



Effekten - lönsamt och hållbart

... fram träder den 
sanna balansräkningen.

Delaktighet skapar den verkliga effekten
Vissa företag väljer att inleda ett utvecklingsarbe-
tet i ledningsgrupp eller styrelse, för att därefter 
överföra både synsätt och pedagogik till samtliga 
medarbetare. Andra har valt att ta med samtliga 
i processen redan från start. Båda alternativen 
fungerar, det har vi själva upplevt. Målet med våra 
utvecklingsprocesser är alltid tydligt - effekten att 
skapa ett hållbart företag.

Målbilden är “Den sanna balansräkningen” 
- där tydliggörs var goodwill finns
Det ekonomiska kretsloppet, dvs. hur verksam-
heten utvecklas ser vi i resultat- och balansräk-
ningen. Men vilka är de resurser, kända såväl som 
okända, som tillsammans påverkar lönsamheten. 
Vi fyller på balansräkningen med de fyra kapitalen: 
Kundkapital, Humankapital, Strukturkapital och 
Samhällskapital, dvs Det Dolda Kapitalet i företa-
get, fram träder den sanna balansräkningen och 
Goodwill blir tydligt.

Tillgångar Eget kapital + Skulder
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Möjligheterna är många - låt Abditum visa
Effekten skapas när vi upptäcker vilka tillgångar, 
vilka resurser och verktyg som företaget äger och 
som effektivt samverkar för att uppfylla kundlöftet. 
Effekten blir ett hållbart och mer lönsamt företag. 
Är du beredd att säga emot eller vill du testa 
Abditum?

Metoden vi på Abditum utvecklat är effektiv att 
genomföra och våra handledare är trygga i sin roll 
att vägleda er genom materialet. Det bygger på att 
skapa självinsikt, att genom självstudier upptäcka 
de resurser, såväl kända som okända, som tillsam-
mans påverkar lönsamheten.

Jämför oss gärna med alternativa kostnader för att 
affärsutveckla er verksamhet. Jakten på Goodwill – 
Det Dolda Kapitalet är utvecklat för att skapa verk-
lig effekt - och detta med nya metoder och synsätt. 

       Låt oss göra det svåra till något alla förstår!

Lönsamt och hållbart företagande – effekten av Det Dolda Kapitalet
Att utveckla ett företag klokt och strategiskt är mer en ett enmansarbete. Målet är att få med 
alla inom företaget i utvecklingsarbetet och att få alla att känna delaktighet. Detta är utgångs-
punkten i vår modell Det Dolda Kapitalet, men även i Abditums pedagogik. Motiverande samtal, 
kombinerat med självstudier och utvecklande diskussioner tydliggör de hörnstenar som 
tillsammans med ert kundlöftet beskriver er verksamhet. 



Abditum® - hur vi lyckas tillsammans

 

 

Det Dolda Kapitalet

Goodwill
Jakten på 

Vilka processer leder fram 
till ett köpbeslut hos kunden.
Visst är kundlöftet motorn
i er verksamhet?

I mötet mellan er kund och er 
personal, pågår processer som 
inte alltid är dokumenterade.
Vilka skapar lönsamhet och 
vilka hot kan vi upptäcka?

Här startar vi
jakten på er Goodwill
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Personliga reflektioner och självstudie-
arbete växlas med gruppdiskussioner.
Vår handledare guidar er genom 
utvecklingsprocessen och de olika stegen.



Hitta skatten - hitta er Goodwill

 

 

Det Dolda Kapitalet

Goodwill
Jakten på 

Låt oss betrakta människan 
bakom era intäkter. 
Vem är er kund egentligen?

Ett hållbart företagande ställer krav. 
FN´s globala mål sätter målbilden.

5 av FN´s delmål för att uppfylla Agenda 2030,
den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar 
utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

Personerna på ditt företag 
som levererar ert kundlöfte. 

Vad engagerar och har de 
rätt förutsättningar?

I mötet mellan er kund och er 
personal, pågår processer som 
inte alltid är dokumenterade.
Vilka skapar lönsamhet och 
vilka hot kan vi upptäcka?

Verktygen för att uppfylla ert kundlöfte. 
Allt ska identifieras och värderas, synliga 
som dolda. Har vi rätt sammansättning av 
verktyg för att uppfylla kundlöftet?

Alla företag har en roll i samhället. 
Missköter vi oss slutar det ofta med badwill. 
Bidrar vårt engagemang i samhället även till 

att uppfylla vårt kundlöfte?

Målet - hitta er skatt - er Goodwill.
Det Dolda Kapitalet i ert företag.
Bli ett företag fyllt av Goodwillhjältar!

Här startar vi
jakten på er Goodwill
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Utvecklingsprocesser för olika behov

Abditums utvecklingsprocesser har ett tydligt mål - ett lönsamt och hållbart företag.
Målet är att få med alla i företaget i utvecklingsarbetet. Och få alla att känna delaktighet.

LEDNINGSGRUPP
Ledningsgrupp, driver verksamheten tillsammans med VD

Ledningsgruppen genomför utvecklingsarbetet i sex tydliga 
steg där processen bygger på självstudier under handledar-
stöd.

Ledningsgruppens arbete är att identifiera kundlöftet och 
de resurser, såväl kända som okända, som tillsammans 
påverkar lönsamheten, dvs. Goodwill. Processen tar 
ca. 3 månader att genomföra.

Handledare från Abditum.
 

ÄGARLEDARE
Ägarna är operativa, utvecklad för ägarledda mindre företag 

Tillsammans med en handledare genomförs utvecklings-
arbetet med syfte att hitta ett tydligt kundlöfte och de 
resurser, såväl kända som okända, som tillsammans 
påverkar lönsamheten, dvs. Goodwill.

Processen tar ca. 3 månader att genomföra och utgår från 
företagsägarens vardag.

Handledare från Abditum.

MEDARBETARE
Utvecklingsprocessens nästa steg - hela verksamheten

Syftet är medarbetarens roll i Kundlöftet och förståelse
för vad i företag som bygger ett starkt Goodwill och att 
implementera Det Dolda Kapitalet i hela organisationen.

Genomförs gruppvis under handledning och stor del som 
självstudiearbete. Processen tar ca. 3 månader att genom-
föra och utgår från verksamhetens vardag.

Handledare från Abditum. 
Under utveckling.

HELA FÖRETAGET
Ägare/Ledning väljer att genomföra utvecklingsarbetet med 
syfte att involvera samtliga medarbetare

Målet är gemensamt definiera ett tydligt kundlöfte och de 
resurser, såväl kända som okända, som tillsammans påverkar 
lönsamheten, dvs. Goodwill. Arbetet genomförs i grupper om 
ca 5 personer per grupp under handledning.

Processen tar ca. 3 månader att genomföra och utgår från 
verksamhetens vardag.

Handledare från Abditum.
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Handledaren är er guide
- en facilitator för utveckling

Nya företag bildas, ägarkonstellationer förändras, 
generationsskiften inom företag och försäljning av ett 
befintligt företag sk. exit, är alla situationer som de 
flesta företag någon gång genomgår under sin livsresa.

Hur lyckosam en utvecklingsfas blir är helt beroende 
av hur väl förberedda inblandade parter är. 
Det Dolda Kapitalet och vår metodik ger många 
möjligheter att tydliggöra de faktorer som är värde-
fulla för att lyckas på ett effektivt och hållbart sätt. 

Inga pekpinnar eller direkta råd som - ”gör så här... osv.”
Våra handledare guidar er i utvecklingsprocessen där ni 
äger era frågor. Materialets pedagogik bygger på en agil
utvecklingsprocess under handledning.

Att vara handledare i ”Jakten på Goodwill - Det Dolda 
KapitaletTM” är att vara facilitator. Handledaren är inte 
branschexpert och neutraliteten är en fördel.
Våra handledares roll är att hjälpa gruppen, med stöd av
utvecklingsmaterialet, mot ett gemensamt resultat och
tydlig effekt. Abditums handledare koncentrerar sig på
processen, inspirerar alla inblandade för att ge rum för de 
krafter som leder gruppen till tydliga och gemensamma 
insikter.

Abditum utbildar och utvecklar handledare - fråga oss så 
berättar vi mer.

STORA FÖRÄNDRING - NYA UTMANINGAR

A�ärshändelser
i företaget
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   FÖRETAGSFÖRSÄLJNING/EXIT     GENERATIONSSKIFTE

   STARTUP-BOLAG      REKONSTRUKTION

   POST CORONA

 



Vår vision 
”Göra det svåra till något alla förstår” 

Undvik krångliga modeller och analysredskap. Låt hela företaget involveras 
i utvecklingsprocessen och låt alla förstå - då skapas verklig delaktighet och 
lönsamheten påverkas redan från Dag ett. 

Abditums kundlöfte är effekten - ett lönsamt och hållbart företag. 
Att uppnå effekten sker via vår tydliga modell ”Det Dolda Kapitalet”, som 
med sin pedagogik belyser de ingående värden som tillsammans med ett 
tydligt kundlöfte påvisar Goodwill.

Utvecklingsprocessen ”Jakten på Goodwill - Det Dolda KapitaletTM” 
- är framtaget för att hjälpa företag att tänka nytt och annorlunda. 

Så ställ er frågan; – Hur gör jag bäst för att hitta min goodwill och hur 
kan jag upptäcka risker som kan skapa badwill?

Läs mer på abditum.se. Ibland blir det svåra enkelt.
Bli ett företag fyllt av Goodwillhjältar!

?
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