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Sammanfattning 
 

Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 

ekonomistyrning, FE 3073, VT 2009 

 

Författare: Sofia Nordmark, My Ong och Markus Sandin 

Handledare: Andreas Jansson 

 

Titel: Intellektuellt kapital – en detaljstudie av tre branschers frivilliga redovisning 

 

Bakgrund: Det finns exempel på företag som är värderade till mångdubbelt högre än 

deras bokförda värde. Hur ska företag redovisa sina dolda värden, då redovisningsregler 

gör det omöjligt att visa detta på balansräkningen? Detta kan sägas vara ett problem för 

företag, särskilt de som har stora dolda tillgångar. En heltäckande redovisning kan visa en 

mer rättvisande bild av företaget och stärka dess rykte.   

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ge en bred beskrivning av företags IC-redovisning 

inom läkemedelsbranschen, bemannings/konsultbranschen och byggbranschen.  Vår 

uppsats syftar till att visa vad för IC-information som framhävs och vilka delar av det 

intellektuella kapitalet som betonas av företag inom dessa branscher. Vi ämnar komma 

fram till om det finns ett mönster inom branscherna, skillnader mellan branscherna och 

om redovisningen följer ett mönster som kan förklaras av branschernas olikheter.   

 

Metod: En innehållsanalys av 12 företags frivilliga redovisning har genomförts. Vi har 

utformat en kategoriseringsmall efter genomgång av teori på området. Den består av tre 

huvudkategorier; externkapital, internkapital och humankapital, samt den fristående 

kategorin; forskning & utveckling. Dessa kategorier representeras av olika element, som 

varit utgångspunkt vid sökningen i PDF-filerna av årsredovisningarna.  

 

Resultat, slutsatser: IC-informationen är till stor del av allmän karaktär, men företagen 

visar även exempel på vad de gör för att tillgodose intressenternas behov. Det finns ett 

företag som sticker ut med en IC-redovisning som är detaljerad och den visar bland annat 

vilket värde som de anställda bidrar med. Syftet med redovisningen tycks för alla vara att 

få acceptans och gillande för sina ageranden, och inte nödvändigtvis att lyfta fram det 

dolda värdet.  Vi har kommit fram till att redovisningen av det interna strukturkapitalet 

utgör en liten del av den totala intellektuella kapitalredovisningen. Det som 

läkemedelsföretagen och tjänsteföretagen betonar är externkapitalet, medan 

byggföretagen betonar humankapitalet mest.  

 

Förslag till fortsatt forskning: En annan intressant studie, som skulle kunna göras, är att 

undersöka om företag verkligen härmar varandra. För att uppnå detta behövs enligt oss en 

longitudinell undersökning.    
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Förord 
 

Efter flera veckors slit har vi äntligen en färdig produkt att visa upp. Arbetet 

med denna uppsats har varit mycket lärorikt och vårt intresse för ämnet har 

stimulerats under arbetets gång.  

 

Vi skulle vilja tacka vår handledare, Andreas Jansson, för att han tagit sig tid 

att hjälpa oss. Hans synpunkter har varit mycket värdefulla i vårt arbete med 

att utveckla och förbättra uppsatsen. Hans engagemang för ämnet har 

verkligen inspirerat oss.  

 

Växjö, den 29 maj 2009 

 

 

 

_________________ _________________ ________________ 

    Sofia Nordmark My Ong  Markus Sandin 
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1. Inledning 

I detta kapitel tar vi upp bakgrunden till vår uppsats, vilka praktiska problem som lett 

fram till vår frågeställning och vårt syfte. 

1.1 Bakgrund 

Industriföretagen har länge dominerat i Europa och deras marknad blomstrade efter andra 

världskriget, när Europa låg i spillror, men idag ser det annorlunda ut. Cirka två 

tredjedelar av alla i arbetsför ålder i västvärlden arbetar inom tjänstesektorn. En snabbt 

växande undergrupp inom tjänstesektorn är kunskapsföretagen. De har som affärsidé att 

sälja sin kunskap och några exempel på dessa företag är: managementkonsultföretag, 

rådgivningsföretag, utbildningsföretag, och personaluthyrningsföretag.
1
 Alla företag har 

en kombination av finanskapital, individkapital och strukturkapital. Ett rent 

kunskapsföretag är inte beroende av finanskapital, utan vilar på individkapitalet, det vill 

säga personalens kompetens.
2

 Kunskapsföretagen har få traditionella materiella 

tillgångar, som syns på företagens balansräkningar, men det finns flera exempel på 

sådana företag som är betydligt högre värderade än bokfört värde. Varför värderar 

marknaden ett företag mångdubbelt högre än det bokförda värdet? Denna fråga har gjort 

att forskare intresserat sig för det intellektuella kapitalet. Det har konstaterats att något 

”mentalt” eller ogripbart bidrar till de höga värderingarna, och inte bara det värde som 

visas på balansräkningen. Det intellektuella kapitalet kan beskrivas som personalens 

kompetens, varumärken och upparbetade kund- och leverantörsrelationer.
3
 

Företagsvärderingarna syns i priset på aktierna eller i samband med företagsöverlåtelser.
4
  

Dagens kunskapsbaserade ekonomi tycks således göra att företags ekonomiska framtid 

finns i styrkan hos det intellektuella kapitalet och inte i själva produktionsprocessen.
5
  

 

                                                
1 Sveiby, Karl-Erik (1995) Kunskapsflödet – organisationens immateriella tillgångar 
2 Arbetsgruppen Konrad (1990) Den osynliga balansräkningen 
3 Edvinsson och Malone (1997) Intellectual Capital 
4 Sveiby, Karl-Erik (1995) Kunskapsflödet – organisationens immateriella tillgångar 
5
 Brüggen et al (2009) Determinants of intellectual capital disclosure: evidence from Australia 
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Den externa redovisningen styrs av lagar, regler och praxis och det dokument som 

slutligen visas upp för intressenterna ger en historisk beskrivning av vad företaget har 

åstadkommit. Den svenska lagstadgade årsredovisningen ska bestå av en balansräkning, 

en resultaträkning, en förvaltningsberättelse, noter och för större företag även en 

finansieringsanalys.
6
 Målet med redovisning är enligt IASB (paragraf 12) ”att förse ett 

stort antal intressenter med information om en enhets finansiella position, prestation och 

förändringar i den finansiella positionen, som är användbar vid fattande av ekonomiska 

beslut
7
.” De lagar, regler och praxis som finns anger bland annat att en resurs bara får tas 

upp som en tillgång om företag har kontroll över resursen, det kommer att genereras 

framtida ekonomiska överskott tack vare resursen och om resursen kan mätas på ett 

tillförlitligt sätt. Försiktighetsprincipen har därmed en framträdande roll inom den 

svenska externredovisningen och trovärdighet är ett nyckelord vid bedömning av företags 

prestationer.
8
  

 

Mot denna bakgrund är det inte så konstigt att till exempel personalen saknas på 

balansräkningen, för hur mäts värdet av personalen? Trots dessa hinder finns det flera 

anledningar till att företag redovisar information om intellektuellt kapital frivilligt. I vissa 

företag, såsom Microsoft och Intel, är det bokförda värdet mycket lägre än 

marknadsvärdet. Det finns ett dolt värde som företag kan lyfta fram genom publicering av 

frivillig redovisning. Dessa företags verkliga värdeskapande syns och det kan stärka deras 

rykte. Informationen ger även potentiella finansiärer och långivare ökad möjlighet till 

riskbedömning, vilket gör att företag får det enklare att attrahera kapital. 
9
  

 

                                                
6 ÅRL 2:1 i Samlingsvolymen 2008 Del I 
7 Deegan och Unerman (2008) Financial Accounting Theory, s 179 
8 Smith (2006) Redovisningens språk 
9
 Brüggen et al (2009) Determinants of intellectual capital disclosure: evidence from Australia 



 
7 

 

1.2 Problemdiskussion 

Den lagstadgade redovisningen ger inte företag utrymme att uppvisa det värde som finns 

i upparbetade kundrelationer och personalens kompetens med mera.
10

 Företag kan istället 

använda den frivilliga delen av årsredovisningen för att kommunicera med sina 

intressenter. För den frivilliga redovisningen finns det inga lagar eller regler, vilket gör 

att företagen själva måste avgöra vad de ska redovisa och hur det ska presenteras. Detta 

är således något som företagen måste ta itu med och kan sägas vara ett problem för dem.    

Ett forskningsproblem är då följande; hur kan olika företag på ett rättvisande sätt redovisa 

sitt intellektuella kapital trots att personal inte är en handelsvara och redovisningsregler 

gör det omöjligt att ta upp intellektuellt kapital på balansräkningen?    

 

Forskare har utvecklat olika modeller för att åstadkomma ett mått på de delar som de 

anser ingår i det intellektuella kapitalet. Edvinsson och Malone är två av dem och år 1997 

publicerade de boken Intellectual Capital där de diskuterar problematiken med 

redovisning av intellektuellt kapital. Edvinsson var den första direktören för intellektuellt 

kapital i världen, och han arbetade åt Skandia AB som var först med att publicera en 

redovisning som grundade sig på det intellektuella kapitalet. Publiceringen skedde externt 

år 1995. Enligt Edvinsson har dagens företag ett marknadsvärde som i många fall är fem 

gånger så stort som det bokförda värdet. Skandia har utarbetat en modell för att få fram 

det dolda värdet, vilket är företagets intellektuella kapital.
11

  

 

Trots att personalen och upparbetade nätverk med mera är viktiga resurser för företag, 

och trots att det finns etablerade modeller, redovisar inte alla företag lika mycket 

information eller samma information kring detta. Det finns inget gemensamt ramverk för 

denna redovisning. Olika forskare har försökt utreda vilka faktorer som påverkar 

mängden frivilligt redovisad intellektuellt kapitalinformation (IC-information) i 

årsredovisningar.
12

 Bozzolan et al kommer i sin studie fram till att företagsstorlek och 

                                                
10 Smith (2006) Redovisningens språk 
11 Edvinsson och Malone (1997) Intellectual Capital 
12

 Brüggen et al (2009) Determinants of intellectual capital disclosure: evidence from Australia 
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bransch påverkar mängden IC-information i italienska företag
13

. Williams kommer också 

fram till att branschen är en viktig orsak till att vissa företag redovisar mer än andra.
14

 

Brüggen et al drar slutsatsen att det är så eftersom det intellektuella kapitalet har större 

betydelse i vissa branscher. Brüggen et al gjorde ett urval av företag inom olika branscher 

som var noterade på den australiensiska börsen. Forskarna ställde upp olika hypoteser 

såsom: ”branschen som ett företag verkar inom påverkar mängden frivilligt redovisad IC-

information” och ”det finns inget samband mellan företagsstorlek och nivån av frivilligt 

redovisad IC-information.” De mätte mängden IC-informationen genom att använda 38 

termer som utformats av forskare på ”The World Congress on Intellectual Capital”. 

Dessa termer hade klassificerats i de tre kategorierna: humankapital, strukturkapital och 

relationskapital och exempel på termer är ”employee know-how” och ”intellectual 

property”. De använde sig även av en fjärde generell kategori och tittade igenom hela 

årsredovisningarna, räknade ord och aggregerade detta till de olika branscherna. Deras 

resultat bygger på regressionsanalyser och utfallet blev att branschen har en stark 

påverkan på mängden frivilligt redovisad IC-information. Denna variabel visar upp en 

statistisk signifikans gentemot den beroende variabeln, det vill säga mängden IC-

information. När de tittade på de olika branscherna så såg de att högteknologiföretag, 

såsom hälsoföretag eller företag inom informationsteknologibranschen, var ”aggressiva” i 

sin frivilliga redovisning av det intellektuella kapitalet.
15

     

 

Det tycks vara så att i företag där personalen är en betydande dold tillgång, så redovisas 

mycket frivillig IC-information. I dessa företag finns en mängd resurser som inte erkänns 

som tillgångar. Detta medför att en majoritet av företagets resurser, som genererar värde, 

inte får tas upp på balansräkningen, vilket i sin tur leder till att intressenterna kan få en 

missvisande bild av företaget. Enligt intressentteorin ligger det i företags intresse att 

tillfredsställa sina intressenter, eftersom intressenterna är nyckeln till framgång. Ett 

viktigt kommunikationsverktyg är den frivilliga delen av årsredovisningen. Den publika 

information som ges ut av företagen bör uppfylla viktiga intressenters behov och vara 

                                                
13 Bozzolan et al (2003) Italian annual intellectual capital disclosure 
14 Williams (2001) Is intellectual capital performance and disclosure practices related? 
15

 Brüggen et al (2009) Determinants of intellectual capital disclosure: evidence from Australia 
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relevanta för dem.
16

 Vi kan se att branscher med betydande dolda tillgångar har 

incitament att ha en intellektuell kapitalredovisning. Vad är det då som olika branscher 

med betydande dolda tillgångar redovisar? Hittills har forskare endast studerat mängden 

IC-information, men inte vad som framkommer i redovisningarna. Är det så att mönstret 

av IC-information skiljer sig åt beroende på vilken bransch som studeras? Vi vill 

undersöka IC-redovisningen, därför att vi anser att det behövs ökad kunskap om vilken 

IC-information som olika branscher ger, och vår förhoppning är att hjälpa företag att 

redovisa IC-information bättre.   

 

Vi kommer att studera ett urval av publika svenska företag som verkar inom 

läkemedelsbranschen, bemannings/konsultbranschen och byggbranschen. Vi motiverar 

urvalet av branscher i punkt 2.4.  

 

Genom att studera de olika branschernas redovisning blir det även möjligt att undersöka 

om samma redovisningsteorier kan förklara varför företagen har tagit upp informationen i 

fråga. Finns samma motiv till redovisningen? Olika redovisningsteorier, såsom 

legitimitetsteorin och den institutionella teorin, kan hjälpa oss att förstå att samhällets 

förväntningar påverkar företag att redovisa specifik information. Påverkan kan också 

komma från andra aktörer i en bransch, normer eller standards och komma till uttryck 

genom att företag härmar varandra.
17

 Är detta något som kan ses i den undersökta 

redovisningen?  

1.3 Problemställning 

 Vad för IC-information lyfts fram, och vilka delar av det intellektuella kapitalet 

lyfts fram, av företag inom läkemedelsbranschen, bemannings/konsultbranschen 

och byggbranschen? Kan de olika branschernas förutsättningar förklara 

skillnaderna i redovisningen? 

                                                
16 Deegan och Unerman (2008) Financial Accounting Theory 
17

 Ibid. 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge en bred beskrivning av företags IC-redovisning inom 

läkemedelsbranschen, bemannings/konsultbranschen och byggbranschen.  Vår uppsats 

syftar till att visa vad för IC-information som framhävs och vilka delar av det 

intellektuella kapitalet som betonas av företag inom dessa branscher. Vi ämnar komma 

fram till om det finns ett mönster inom branscherna, skillnader mellan branscherna och 

om redovisningen följer ett mönster som kan förklaras av branschernas olikheter.   
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2. Metod 

I detta kapitel behandlar vi vilket tillvägagångssätt vi har använt oss av. Delar vi tar upp 

är vår metodansats, valet av innehållsanalys som undersökningsmetod, hur vi gjort vårt 

urval, vår datainsamling och undersökningskvalitet. 

2.1 Kort beskrivning av vårt tillvägagångssätt 

I denna uppsats har vi studerat tre branschers redovisning av det intellektuella kapitalet. 

Informationen hämtas från den frivilliga delen av årsredovisningen.
18

 Vi har studerat fyra 

företag i respektive bransch för att få en så heltäckande bild som möjligt av IC-

redovisningen. Tidsbegränsningen gör dock att vi inte hinner studera olika publikationer 

från företagen eller göra en jämförelse mellan fler branscher och företag.  

2.2 Metodansats 

Det finns två förhållningssätt inom den företagsekonomiska forskningen, kvalitativ och 

kvantitativ metod. Kvalitativa forskare har ett tolkande synsätt och vill få en förståelse för 

hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Metoden har vanligen ett 

induktivt förhållningssätt, vilket innebär att fokus ligger på att generera nya teorier och 

hitta det unika. Ett vanligt tillvägagångssätt är att använda sig av intervjuer vid 

datainsamlingen.
19

 Vår ambition är att mäta det som företagen redovisar, och presentera 

resultaten i form av numeriska data, vilket gör att det inte passar att använda en kvalitativ 

metod. Den kvantitativa metoden inriktar sig på insamling av numeriska data som sedan 

analyseras med hjälp av statiska analysmetoder. Den innehåller oftast ett deduktivt 

synsätt, vilket innebär att forskaren ska härleda hypoteser från teorin och genom 

undersökningen bekräfta eller förkasta dem. Det finns dock exempel på forskare som har 

använt den kvantitativa metoden utan att ha specificerat några hypoteser. De har istället 

använt teorin som en inte alltför strikt formulerad intresseinriktning.
20

 Vi har inte 

                                                
18 Vi definierar detta som den information som finns kvar när den lagstadgade delen samt 

bolagsstyrningsrapporten tagits bort.   
19 Bryman och Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
20

 Ibid. 
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utformat några hypoteser, eftersom vårt huvudsakliga syfte med uppsatsen är att studera 

innehållet i årsredovisningar, och till detta behövs inte hypoteser. Vårt empiriska 

underlag utgörs av årsredovisningar och dessa lämpar sig väl för en kvantitativ metod, 

med möjlighet att göra statistiska analyser. Guthrie och Petty menar att årsredovisningar 

är mycket användbara datakällor, eftersom ledningen vanligtvis signalerar vad som är 

viktigt för dem genom rapporterna
21

.  

 

Vi har använt forskares kategoriseringar och element/variabler för att fånga innehållet i 

IC-redovisningen men vissa ändringar har behövt göras. Detta användande av teorin är av 

ett deduktivt förhållningssätt. Det hade varit skillnad om vi gått igenom den frivilliga 

redovisningen och själva utformat en lista efter hur ofta något redovisats.  

2.2.1 Undersökningsdesign 

Vi har använt oss av en tvärsnittsdesign för att jämföra 2008 års årsredovisningar för tre 

olika branscher. Tvärsnittsdesign innebär att data samlas in från mer än ett fall vid en viss 

tidpunkt med syfte att komma fram till en uppsättning kvantitativa data för att kunna visa 

ett mönster för olika slags samband
22

. 

 

2.3 Innehållsanalys 

Vi har utfört en innehållsanalys och anger nedan vad som kännetecknar denna 

undersökningsmetod.  

  

Innehållsanalysen har blivit den mest populära metoden för insamling av data bland 

forskare för att förstå IC-redovisning.
23

 Innehållsanalysen är en kvantitativ metod. 

Innehållsanalyser kan beskrivas som en metod som går ut på att analysera dokument och 

texter, för att på ett systematiskt och replikerbart sätt kvantifiera innehållet utifrån 

kategorier som utformats i förväg.
24

 Forskaren försöker genom kodningen upptäcka 

mönster i det sätt som informationen rapporteras och presenteras.
25

   

                                                
21 Guthrie och Petty (2000) Intellectual capital: Australian annual reporting practices 
22 Bryman och Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder  
23 Guthrie et al (2004) Using content analysis as a research method to inquire into IC reporting 
24 Ibid. 
25

 Guthrie och Petty (2000) Intellectual capital: Australian annual reporting practices 
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Objektivitet och systematik är två viktiga begrepp i den här metoden. Med objektivitet 

menas att tidigt specificera hur olika delar av ett råmaterial ska hänföras till olika 

kategorier. Systematik innebär att de regler som sätts upp för analysen ska följas 

konsekvent. Med dessa två egenskaper undviker vi att personliga värderingar ska påverka 

processen och att varje form av felaktighet eller felkälla blir så liten som möjligt. Syftet 

är att alla som gör en analys av samma material ska komma fram till samma resultat, det 

vill säga att våra personliga värderingar inte ska påverka hur analysprocessen genomförs. 

Om detta uppnås så får undersökningen hög reliabilitet.
 26

 

 

Innehållsanalyser kräver val av analysenhet. Det handlar om att innehållet ska föras till en 

viss kategori, till exempel humankapital. För att mäta IC måste en klassificering göras, 

vilket innebär att olika element representerar kategorierna. Inom redovisningsforskningen 

har olika ståndpunkter uppkommit när det gäller användande av ord, meningar, eller antal 

sidor. De forskare som använder sig av innehållsanalyser på social- och miljöredovisning 

studerar oftast meningar. Användande av meningar för både kodning och mätning gör att 

datan som fås fram är komplett, pålitlig och meningsfull för vidare analys. Mängden 

frivillig redovisning studeras oftast genom att forskarna räknar frekvensen på både 

kategori- och elementnivå.  Varje ”item” måste överföras till ett kodningsschema, och 

kan kodas under olika avsnitt beroende på var i årsredovisningen som de hittas. De 

avsnitt som kan användas är: VD:ns ord, verksamhetsberättelse, finansiellt avsnitt och 

återstående avsnitt.
27

  

 

Eftersom vårt underlag utgörs av årsredovisningar så faller det sig naturligt att använda 

metoden innehållsanalys. Vi har valt att utforma en kategoriseringsmall med hjälp av vår 

teoretiska referensram. Kategoriseringsmallen består av nyckelord och fraser som ska 

vara till hjälp vid arbetet att finna meningar med relevant innehåll. Vi har sökt på 

nyckelorden, till exempel kunder, och fått fram ett visst antal träffar. Vi har sedan gått 

                                                
26 Bryman och Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
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igenom dessa träffar och plockat ut relevanta meningar. Se avsnitt 2.6.1 för vad som 

betraktas som relevant.  

2.4 Urval 

Vi har valt att se på företag som är noterade på Stockholmsbörsen, därför att det faktum 

att de är börsnoterade och deras storlek kan förklara att de har en mer omfattande frivillig 

redovisning än vad onoterade bolag har. Flera forskare har bland annat tittat på dessa 

aspekter, till exempel T E Cooke. Han har gjort en studie av både onoterade och noterade 

svenska företag. Studien visar att det främst är ”börsnoteringsvariabeln” som förklarar 

mängden frivillig redovisning, samt att en storleksvariabel kan ge en ytterligare 

förklaring. Cooke definierade storlek efter tillgångarnas storlek, försäljningsstorlek och 

antal intressenter. De olika storleksvariablerna prövades var för sig, för att komma runt 

problemet med multikollinearitet, och resultatet blev att storleksvariablerna i stort sett 

förklarar samma sak.
28

  

 

Vi kan även se att noterade företag har en mängd intressenter, med höga förväntningar på 

företaget och behov av att veta hur företaget lever upp till dessa förväntningar. Den 

frivilliga delen av årsredovisningen kan bli de börsnoterade företagens 

kommunikationsverktyg och användas för att informera intressenterna om deras 

agerande. Detta resonemang bygger på legitimitetsteorin. Enligt legitimitetsteorin finns 

det ett socialt kontrakt mellan företaget och omgivningen, som företag måste uppfylla för 

att nå framgångar. Företag måste leva upp till omgivningens krav och förväntningar och 

agera ansvarsfullt. Om företag inte visar att de åtar sig att genomföra de förväntade 

aktiviteterna kan det leda till att de mister sin legitimitet. Detta kan få mycket negativa 

konsekvenser; omgivningen kan svara med att bojkotta företagets produkter och införa 

rättsliga sanktioner. Det kan även bli svårt för företaget att attrahera finansiellt och 

mänskligt kapital. När samhällets stöd försvinner får företaget svårt att överleva. 
29

  

 

                                                
28 Cooke (1989) Voluntary corporate disclosure by Swedish companies 
29
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I vår problematisering tog vi även upp aspekten med värdering av aktier, och detta är 

endast applicerbart på just börsföretag. Aktieaspekten gör att det finns incitament för 

börsföretag att ha en IC-redovisning.  

 

Vi har inriktat oss på läkemedelsbranschen, bemannings/konsultbranschen och 

byggbranschen, eftersom de har stora dolda tillgångar och därmed anledning att redovisa 

information om det intellektuella kapitalet. Vi kan se att läkemedelsindustrin är 

forskningsintensiv och att det krävs specialistkompetens för att utveckla läkemedel. 

Fackförbundet Unionen ger ut en rapport inom läkemedelsindustrin, som påpekar att 

läkemedelsindustrin är forskningsintensiv. Det stora samarbetet mellan industrier, 

universitet och vårdsektorn gör att läkemedelsindustrin har stor inverkan inom 

sjukvården.  Samarbetet får en positiv inverkan på innovationssystemet genom att de kan 

skapa och ta fram nya produkter, tjänster, processer eller marknader. Exempel på svenska 

innovationer är strålkniven, pacemakern och dialysen. 
30

  

 

Vi tycker att bemannings, och konsultföretagen är de mest naturliga företagen att 

undersöka, då de inte har någon egen produktion utan måste förlita sig helt till sin 

personal.  Det är personalen som utgör hela deras kunderbjudande.  

 

Byggföretagen tycker vi är en kombination av de andra branscherna. De bedriver viss 

forskning och utveckling och de anställda är verkligen företagens ansikte utåt. De arbetar 

nära kunderna och deras prestation speglas på ett direkt sätt i slutresultatet, det vill säga i 

de färdigställda byggprojekten. Byggbranschen har en organisation vid namn Sveriges 

byggindustrier, som satsar på forskning och utveckling genom att skapa förutsättningar 

för kompetensutveckling och lyfta fram byggbranschens status. De har utvecklingsprojekt 

inom angelägna områden med bred förankring och branschnytta.
31

 

 

Genom att välja dessa branscher blir det möjligt att få fram skillnader i redovisningen, 

eftersom företagen inom dessa branscher bedriver olikartade verksamheter.    

                                                
30https://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Best%C3%A4ll%20och%20ladda%20n

er/Om%20Unionen/Omlakemedelsindustrin.pdf, 2009-04-14, klockan 10.45 
31
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De svenska börsnoterade bolagen inom läkemedelsindustrin vi valt att studera är 

Aerocrine, Biovitrum, Karo Bio och Medivir. Inom bemanningsbranschen är det Poolia 

och Proffice, och inom konsultbranschen är det Sigma samt HiQ. Vi har valt att 

klassificera bemanningsföretagen och konsultföretagen under det gemensamma namnet 

tjänsteföretag, då vi anser att de bedriver samma typ av verksamhet. Inom byggindustrin 

är det NCC, Skanska, JM och PEAB. Bland byggföretagen är det endast dessa som är 

noterade på Stockholmsbörsen, vilket gör att detta urval speglar hela branschen. 

Detsamma gäller bemanningsbranschen. De läkemedelsföretag som vi valt att studera har 

alla gemensamt att de utvecklar läkemedel och har en stor forskningsverksamhet. Vi har 

valt bort ett läkemedelsbolag, då deras frivilliga redovisning till största delen bestod av 

intervjuer med chefer. Deras frivilliga redovisning har ett tidningsupplägg. Vi har valt 

bort ett annat läkemedelsbolag på grund av dess storlek i jämförelse med de övriga i 

branschen.  

2.5 Datainsamling 

Vår datainsamling består dels av teoretisk data och dels av empirisk data. Den teoretiska 

datan har vi samlat in från litteraturböcker, uppsatser, vetenskapliga artiklar och från 

Internet. Den empiriska datan har vi erhållit i form av årsredovisningar i PDF-format.  

2.5.1 Teoretisk datainsamling 

För att kunna sätta in oss i ämnet gav vår handledare oss en litteraturbok, Intellectual 

Capital av Edvinsson och Malone, som återger Skandias syn på det intellektuella 

kapitalet. Vidare har vi sökt ytterligare litteraturböcker med hjälp av skrivna uppsatser 

som hänvisat till relevant litteratur. Vi har också sökt vetenskapliga artiklar i databaserna 

ELIN (Electronic Library Information Navigator), BSP (Business Source Premier) och 

Google Scholar på universitetsbiblioteket i Växjö. När vi fått upp en intressant artikel har 

vi tittat igenom den här författarens referenser för att få förslag på nya uppslag att 

använda i uppsatsen. Den teoretiska referensramen ligger till grund för vilka sökord som 

använts till vår empiriska undersökning.  
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2.5.2 Empirisk datainsamling 

Vi har gjort en detaljstudie av de utvalda svenska företagens frivilliga redovisning av det 

intellektuella kapitalet. Vi har laddat ned årsredovisningarna från 2008 i PDF-format och 

genom Adobe Reader sökt på flera olika nyckelord. Vi har haft för avsikt att täcka 

företagens IC-redovisning och förmedla en så heltäckande bild av det intellektuella 

kapitalet som möjligt. Det blev aktuellt att utgå från en kategoriseringsmall. Vår 

kategoriseringsmall bygger på ett ramverk som forskaren Karl-Erik Sveiby har utformat.  

Vi har dock funnit att hans indelning behöver kompletteras, vilket har gjort att vi tittat på 

andra forskares kategoriseringar och själva gjort ändringar. I vår teorigenomgång 

beskrivs hur denna kategoriseringsmall växt fram. Anledningen till att vi har valt Karl-

Erik Sveibys ramverk och hans element är att vi tycker att de är klara och tydliga. Detta 

ramverk har även använts av flera andra forskare, såsom Guthrie och Petty.
32

  

 

Hur har vi gått tillväga vid arbetet med årsredovisningarna? Först har vi utformat 

generella riktlinjer för hur vi ska bedöma innehållet och vad som ska tas med. Därefter 

har var och en koncentrerat sig på en bransch. Vi har sökt på de ord och fraser som vi 

utformat i vår kategoriseringsmall, se punkt 3.4.1. Detta har resulterat i ett visst antal 

träffar, som vi kontrollerat i termer av vilka av dessa som hör till den frivilliga delen av 

årsredovisningen. Därefter har vi gått igenom all den frivilliga redovisningen noggrant 

och sorterat ut irrelevanta påståenden, upprepningar av sökordet i samma mening, och 

önsketänkanden. Vi har bokfört såväl totalt antal träffar, de som tillhör den frivilliga 

redovisningen samt till slut de relevanta meningarna i Excel. Vårt krav för att ta med en 

mening om till exempel kunderna har bland annat varit att det ska vara en verklig 

beskrivning av deras relation med kunderna. Beskrivningar av typen ”vår målsättning är 

att tillfredställa kunderna” och ”vi hoppas att kunderna finner våra produkter bättre än 

konkurrenternas” har inte tagits med. När vi har genomfört sökningen har det även 

uppkommit frågeställningar som vi omöjligt kunnat förutse. Vi har därför fått göra nya 

ställningstaganden under arbetets gång. De meningar som undkommit granskningen har 

vi skrivit upp i Word och visat för varandra. Vi har tittat på varandras listor för att 

undvika att subjektivitet uppstått. Till sist har vi sökt igenom varandras branscher för att 
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inte missa något och kunna uppvisa en konsekvent genomförd studie. Sammanlagt har vi 

fått ut cirka 70 sidor med meningar, och dessa har numrerats.  Resultatet presenteras i 

avsnitt 4 i form av frekvenstabeller och i textform. Detta ger läsaren möjlighet att se antal 

träffar samt få en uppfattning om vilken information som företagen gett ut.  

2.6 Undersökningskvalitet 

En kvantitativ studie ska uppnå en hög reliabilitet och validitet för att den ska kunna 

bedömas vara av god och hög kvalitet. Vi har försökt uppnå detta genom att visa att vårt 

tillvägagångssätt är tydligt och genomtänkt, så att läsaren litar på de resultat vi förmedlar. 

Vi har därför valt att ta upp reliabilitets-, och validitetsbegreppen i relation till vår 

undersökning. 

2.6.1 Reliabilitet  

”Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir 

desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om de påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser.”
33

 ”Reliabilitet handlar om följdriktigheten, 

överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp.”
34

 Resultatet ska bli 

detsamma vid upprepade mätningar och bli detsamma oavsett vem som utför testet. Det 

kritiska för innehållsanalysens reliabilitet är om den kodade datan samt kodningsmallen 

som tagits fram är pålitlig. Om flera kodare har genomfört undersökningen, och det inte 

förekommer några skillnader i deras sätt att koda materialet, så är undersökningen 

reliabel. Det krävs väldefinierade begrepp för att kodningsmallen ska vara pålitlig.
35

 

Teoretiskt beskrivs innehållsanalysen som en kvantitativ metod, som lägger tonvikt på 

mätning och förspecificerade regler, och detta ger reliabilitet.
36

 Reliabiliteten för en 

innehållsanalys som rör intellektuellt kapital kan stärkas genom användandet av 

begreppsdefinitioner från välkända forskare, och att begreppen blivit tydligt definierade. 

Ett pålitligt kodningsinstrument bör utformas, med beslutsregler för forskarna 

inblandade.
37

    

 

                                                
33 Bryman och Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 48 
34 Ibid., s 94 
35 Guthrie et al (2004) Using content analysis as a research method to inquire into IC reporting 
36 Bryman och Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
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För att få en ökad reliabilitet har vi tagit fram en mall som vi har följt när vi gått igenom 

årsredovisningarna.  

 

Mall vid sökning på nyckelord/fraser: 

1. Notera alla träffar på sökordet 

2. Sortera ut de träffar som tillhör den frivilliga delen av årsredovisningen. 

3. Sortera ut de träffar som är relevanta för den tillhörande kategorin. 

3.1. Krav på vad som är relevant: 

3.1.1. Måste kunna hänföras till kategorin (och inte till specifik person 

etcetera.)  

3.1.2. Måste kunna hänföras till företaget (inte generellt om till exempel 

branschen.) 

3.1.3. Beskrivningarna måste vara konkreta och göra att vi som läsare blir 

informerade. Exempel; företagets företagskultur, ett påstående om att 

”vi har lyckats integrera nyförvärv i vår framgångsrika företagskultur” 

gör oss inte mycket klokare om vilken framgångsrik företagskultur de 

menar eller hur de har gått tillväga vid integreringsarbetet.  

3.1.4. Beskrivningar som hör hemma både när det gäller till exempel 

medarbetare och utbildning tas upp i båda kategorierna. 

3.1.5. Önsketänkanden, i form av vi hoppas, vi antar, vi tror att detta kommer 

leda till i framtiden etcetera tas inte upp. 

3.1.6. Information i tabeller och diagram tas med. Om företaget till exempel 

har ett diagram med information över de anställda och anger intäkter 

per anställd för 2007 och 2008 så räknas det som en träff.  

3.1.7. Om exempelvis ordet kunder står överst i en ruta så måste innehållet 

studeras. I fall något relevant hittas tas det upp som en eller flera 

träffar beroende på om det är ny information som uppkommer.  

Information som står ihop och handlar om samma sak särskiljs inte 

som flera träffar.  
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3.1.8. Ord som hittas i rubriker, innehållsförteckning, 

bolagsstyrningsrapporter, eller i beskrivningen av styrelseledamöter 

etcetera tas inte upp. 

3.1.9. Upprepningar av sökordet i samma mening tas inte upp 

3.1.10. Upprepningar i övrigt tar vi med då vi anser att det är något företagen 

vill lyfta fram och betona som viktigt. 

Exempel på tre meningar, sökordet var samarbete som hör till externkapitalet. 

1. ”Det är vår bedömning att ett ökat samarbete inom Öresundsregionen kommer att 

påverka verksamheten positivt under 2009.”  

2. ”Vid en expansion finns också möjligheten att inleda någon form av strategiskt 

samarbete med en internationellt etablerad vårdgivare för att stabilisera och öka 

tempot i processen.” 

3. ”Vårt långvariga samarbete med det amerikanska läkemedelsbolaget Wyeth är en 

tydlig bekräftelse på denna förmåga.” 

  

Den första beskrivningen är alltför osäker och dessutom handlar den om ett internt 

samarbete. Detta är intressant, men kan inte sorteras under externkapitalet. 

Externkapitalet handlar om relationer till kunder och leverantörer.
38

 Den andra 

beskrivningen, att de har ”möjlighet att”, ser vi inte som en relevant beskrivning av 

existerande kund/leverantörsrelationer. Den tredje beskrivningen har resulterat i en träff, 

eftersom det är en etablerad samarbetsrelation som beskrivs.  

2.6.2 Validitet 

”Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta 

ett begrepp verkligen mäter just det begreppet.”
39

 Med andra ord hur väl forskaren mäter 

det han vill undersöka. Vi vill i denna uppsats ”mäta” rapporteringen av det intellektuella 

kapitalet och till vår hjälp har vi 64 indikatorer utformade av forskare. Begreppen är 

många och både allmänna och specifika. De har även en tydlig anknytning till forskarnas 

syn på det intellektuella kapitalet. Om vi hade använt alltför specifika IC-kategorier så 

hade vi inte fått ett lika uttömmande resultat.  Vi hade inte fått några träffar på 

                                                
38 Bontis (2001) Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital 
39
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”kompetensutveckling per anställd” och ”andel utbildningstimmar”. Dessa är två exempel 

på indikatorer som Edvinsson och Malone har utarbetat.
40

 Dessa kategorier sätter ett 

direkt värde på det intellektuella kapitalet. När vi istället har sökt på anställda och 

utbildning, så har vi fått fram företagens syn på det intellektuella kapitalet. Detta har gett 

både kvantitativ information och information av mer allmän karaktär.   

2.7 Källkritik 

En innehållsanalys är bara så bra som de dokument som den bygger på. 

Bedömningskriterier för att granska dokumenten är till exempel; autenticitet: är 

dokumentet vad det utger sig för att vara?, trovärdighet: finns det grund för åsikten att 

dokumenten inte förfalskats eller liknande? och representativitet: är de dokument som 

studeras representativa för alla andra relevanta dokument? Årsredovisningar är dokument 

från företagen och är därmed autentiska. Trovärdigheten kan bedömas efter vilka 

perspektiv som framkommer i årsredovisningen, och ifrågasättas genom att forskaren 

använder sig av andra informationskällor (såsom intervjuer).
41

Vi har studerat vad 

företagen har redovisat om sitt intellektuella kapital, vilket gör att det inte blir relevant att 

diskutera årsredovisningarnas relevans och trovärdighet. Vi har dock varit kritiska till 

innehållet i det som tagits upp för att vi anser att inte vad som helst kan ses som en 

beskrivning av det intellektuella kapitalet.  

                                                
40 Edvinsson och Malone (1997) Intellectual Capital 
41
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör vi för vilka beståndsdelar som olika forskare anser att det 

intellektuella kapitalet består av. Framförallt tre forskares indelningar ligger till grund 

för utformningen av vår kategoriseringsmall, vilken vi använder för att fånga innehållet i 

de årsredovisningar som vi granskat. Vi tar även upp standards såsom Navigatorn. Det 

är en modell över hur IC-redovisning kan se ut.  

 

3.1 Vad är immateriella tillgångar? 

Immateriella tillgångar skiljer sig från materiella tillgångar genom att de inte har någon 

fysisk existens, men de har fortfarande ett värde för företaget.  De är typiskt långsiktiga 

till sin natur och kan inte mätas exakt förrän företaget har sålts.
42

   

 

IAS 38 ”Immateriella tillgångar” definierar en immateriell tillgång som ”en identifierbar 

icke-monetär tillgång utan fysisk form”
43

. En väsentlig aspekt är att tillgången ska vara 

identifierbar. Standarden anger att en tillgång är identifierbar om någon av följande två 

villkor är uppfyllda:
44

 

 Tillgången är avskiljbar 

 Tillgången har uppkommit som en följd av kontrakt eller andra legala rättigheter 

 

Rättigheter som patent, licenser och copyrights med mera är ofta avskiljbara. Om 

tillgången har uppkommit som en följd av kontrakt eller andra legala rättigheter betraktas 

den också som identifierbar (även om den inte är avskiljbar). Flygrättigheter samt 

tillstånd till radio- och TV- sändningar är exempel på immateriella tillgångar, även om de 

inte är möjliga att överlåta till andra företag.
45

 

 

                                                
42 Smith (2006) Redovisningens språk   
43 Ibid., s 200  
44 Ibid.  
45

 Ibid.  
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Smith anger att det ”kunskapskapital” som de anställda bidrar med, eller som skapas 

genom internutbildningar, inte kan betraktas som en immateriell tillgång. Anledningen är 

att företaget inte kontrollerar de anställda i den mån att företaget inte kan bestämma hur 

länge individerna ska stanna i företaget. Detta har formulerats som det så kallade 

kontrollkriteriet.
46

 Detta för oss in på de kriterier som avgör när en resurs blir en tillgång i 

företagets balansräkning. 

3.1.1 Definitionen av en tillgång 

Definitionen av en tillgång är en resurs som:
47

 

 Förväntas innebära framtida ekonomiska fördelar 

 Kontrolleras av företaget 

 Har uppkommit som en följd av inträffade händelser 

 

För att tillgången ska tas upp i redovisningen ska följande erkännandekriterier uppnås:
48

 

 Det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillföras företaget  

 Tillgångens kostnad eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt  

 

Om det råder osäkerhet kring de framtida kassaflödenas storlek så är inte detta ett faktum 

som hindrar en resurs från att betraktas som en tillgång. Däremot så medför osäkerheten 

att dessa tillgångar vanligtvis inte tas upp i redovisningen. Den princip som tillämpas är 

försiktighetsprincipen.
49

   

 

Eftersom företags humankapital inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt, samt att personalen 

inte kan kontrolleras, får det inte tas upp i den traditionella redovisningen. Borde forskare 

då redovisa IC i den frivilliga redovisningen? Forskare har kommit fram till att det både 

finns för- och nackdelar med denna externa redovisning. Nackdelar är bland annat att 

känslig information avslöjas till konkurrenterna, och utgivande av framtidsorienterad 
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information, som inte kan bekräftas, gör att ansvarsrisker skapas.
50

 Flera forskare menar 

att det finns goda anledningar att redovisa detta, framförallt för att ge intressenterna en 

bra bild av företaget och lyfta fram dess dolda värde. Skillnaden mellan marknadsvärdet 

och det bokförda värdet är dolt och betecknas av Edvinsson och Malone som företagets 

intellektuella kapital. Genom att ge ut information om det intellektuella kapitalet blir det 

möjligt att minska gapet mellan marknadens uppfattning om företags verklighet och 

redovisningens verklighet. Om den information som presenteras endast är finansiell så 

uppstår det ett gap mellan den information som presenteras på balansräkningen och den 

historia som utspelar sig i verkligheten.
51

 Misslyckande med att förse intressenter med 

relevant information om intellektuellt kapital kan leda till att företagets finansiella 

position försämras och att konkurrenterna når en starkare position på marknaden. 

Utgivandet kan även ses som ett marknadsföringsredskap.
52

 För kunskapsföretagens 

intressenter är informationen mycket betydelsefull: ”kunskapsföretagens intressenter får 

många gånger fel signaler med de traditionella redovisningsprinciperna. Investering i 

utbildning eller rekryteringsarbete syns till exempel bara som en kostnad i 

resultaträkningen, inte som en tillgång i balansräkningen. Samtidigt syns 

personalavgångar som en positiv post i resultaträkningen när i själva verket 

kunskapskapitalet kanske minskat.”
53

 

3.2 Vad är intellektuellt kapital och varför är det viktigt?  

På senare tid har vissa noterade bolag blivit värderade till tio gånger bokföringsvärdet, 

vilket innebär att 90 procent av värdet inte finns på balansräkningen. Det har blivit tydligt 

att ett företags verkliga värde inte kan bestämmas utifrån dess fysiska tillgångar, utan att 

det finns något ”mentalt” eller ogripbart som gör att människor vill betala skyhöga 

belopp för att komma över ett företag som enligt bokföringen bara är värt en bråkdel. 
54

 

Aktiepriset anger marknadsvärdet på företag. Priset på aktierna kan delas in i två delar; 

värdet av företagets befintliga tillgångar och värdet av företagets tillväxtpotential. 

Aktieägarnas, och de potentiella aktieägarnas, förväntningar på företagets värdeskapande 
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förmåga påverkar således aktiepriset. Det är därför viktigt för företagsledningar att 

tillfredställa aktieägarna. Om företagsledningen inför åtgärder som kan generera tillväxt 

skapas positiva reaktioner. På så sätt skapar intellektuellt kapital värde i företag.
55

  

 

Vilka är forskarnas syn på det intellektuella kapitalet? Nu ska vi redogöra för några 

forskares syn på detta.  

 Roos et al beskriver det som; ”alla IC-resurser, eller transformationer av dessa 

resurser, som helt eller delvis kontrolleras av företaget och som bidrar till 

företagets värdeskapande.”
56

 Roos et al anger att IC-resurser måste styras på ett 

helt annat sätt än fysiska resurser. Fysiska resurser kännetecknas av att de följer 

lagen om avtagande avkastning, medan mänskliga resurser följer lagen om 

ökande avkastning. De pengar som företag investerar i utbildning av de anställda 

kan de mångfaldigt få tillbaka. När människor blir duktigare genererar de mer 

värde. I praktiken kommer IC-resurser att uppvisa både avtagande och ökande 

avkastning under sin livstid. Ett annat sätt att se på anställdas IC-resurser är att 

dessa resurser, som kunskap och handlingsskicklighet, ökar i och med att de 

används.
57

  

 Enligt SEC-ledamoten Steven Wallman kan IC ses som mer än mänsklig 

intelligens, nämligen varumärken och andra kännetecken samt till och med 

tillgångar som har tagits upp till historiska kostnader och blivit förädlade över tid 

till något med högre värde. Allt kan ses som tillgångar som för närvarande 

värderas till noll på balansräkningen.
58

  

 Andra forskare tillämpar en bredare definition och inkluderar tekniskt ledarskap, 

pågående utbildning av personalen och till och med hur snabbt som kunder får 

svar på servicefrågor.
59

  

 H. Thomas Johnson, professor vid Portland State University, menar att det finns 

dolt i begreppet goodwill. Skillnaden skulle vara att goodwill traditionellt betonar 
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ovanliga, men verkliga, tillgångar såsom varumärken, medan intellektuellt kapital 

hamnar bortanför detta och tittar på obeskrivliga tillgångar, såsom möjligheter för 

företag att lära sig något och anpassa sig till omgivningen.
60

 

 Enligt Sveiby består det intellektuella kapitalet av intern struktur, extern struktur 

och personalens kompetens. Sveiby har utformat en modell, vid namn ”The 

Intangible Asset Monitor”, som bygger på denna indelning.
61

    

 Edvinsson och Malone anger att humankapital och strukturkapital utgör det 

intellektuella kapitalet. De har utformat en styrkortsmodell, vid namn ”The 

Navigator”.
62

  

 

Edvinsson och Malone har även tagit fram en modell som visar deras syn på ett företags 

marknadsvärde. Detta utgörs av finansiellt kapital och intellektuellt kapital.
63

 

Intellektuellt kapital definieras genom modellen som skillnaden mellan marknadsvärdet 

och det finansiella kapitalet. Det finansiella kapitalet är det bokförda värdet.
64
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Vi kan konstatera att det inte finns någon klar definition av det intellektuella kapitalet. Vi 

kan ändå se att forskarna är inne på samma linje, med betoning av humankapital och 

osynliga resurser.  

 

För att ge en bild av två beståndsdelar av det intellektuella kapitalet kommer vi att 

redogöra för några forskares modeller och teorier om humankapital och strukturkapital.  

3.2.1 Humankapital 

Stewart anger att humankapital är innovationens ursprungskälla och insiktens hemsida, 

som utmynnar i skapandet av nya varor och tjänster eller förbättringar av processerna. 

Humankapitalet utvecklas och sprids när medarbetarnas tid och begåvning kommer till 

nytta och leder till innovationer. Humankapitalet utvecklas enligt Stewart på två sätt: 

genom att organisationen använder mer av människors kunskaper och kreativitet och 

genom att fler anställda får tillgång till de kunskaper som organisationen behöver för sina 

innovationer. Många företag befinner sig i den situationen att de behöver hitta och öka 

den begåvning som verkligen tillför något för företaget.
65

  

 

Stewart har tagit fram ovanstående matris, som visar fyra typer av anställda som bidrar 

med olika förmågor. De medarbetare som är svåra att ersätta och medför ett högt 

förädlingsvärde utgör företagets humankapital. Dessa individer besitter de kunskaper, 

erfarenheter och den kreativitet som behövs för att skapa varor och tjänster. De gör att 

kunderna väljer ett specifikt företag och inte en konkurrent. De utgör en tillgång för 

företaget, medan de andra rutorna i diagrammet representerar individer som innebär 
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kostnader för företaget. Detta innebär att när företagsledningen yttrar sig om att 

medarbetarna är deras viktigare resurs så talar de om den övre högra rutan.
66

   

 

Även Sveiby menar att det finns intäktsgenererande personer i ett företag och det är 

endast dessa som kan knytas till kategorin humankapital/personalens kompetens.
67

  

 

Vi förstår dessa författares resonemang, eftersom det troligtvis finns anställda som bidrar 

med ett högre positivt netto än andra. Däremot ifrågasätter vi påståendet att vissa 

individer endast utgör kostnader för företaget, då de borde bidra med något värde. Annars 

hade det inte varit någon idé att anställa dem.  

 

Enligt Edvinsson och Malone består humankapitalet av den sammanlagda kunskap, 

skicklighet, innovationsförmåga och kompetens som de anställda besitter och som hjälper 

dem att klara av sina uppgifter. Det inkluderar även värderingar, dess kultur och 

filosofier. Grundstenen är att humankapitalet ska fånga den intelligenta organisationens 

dynamik i en föränderlig värld, genom att till exempel låta de anställda kontinuerligt 

utbilda sig. De kunskaper och idéer som personalen får måste tas till vara i 

organisationen. Det är viktigt att implementera goda ideér och följa upp resultatet. 

Humankapital kan inte ägas av företag.
68

 

 

Nedanstående modell visar ett exempel på humankapitalets beståndsdelar.
69
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Humankapital mäts genom beståndsdelarna kompetens, attityder och kvicktänkthet.
70

  

 

Kompetens genererar värde genom kunskaper, färdigheter, talanger och kunnande som de 

anställda besitter. Kompetens kan sägas utgöra den tyngsta delen av humankapitalet. 

Exempel på indikatorer som mäter kompetens är enligt Roos et al medelsanställningen, 

utbildningstimmar per anställd, IT-kunskaper och hur många av de företagsanställda som 

håller en avancerad nivå.
71

  

 

Företag behöver anställda som är dugliga och villiga att använda sina färdigheter och sin 

förmåga för företags vinning, och som kan motivera hela företaget för att nå samma mål. 

Attityder är den lätta delen av intellektuellt kapital, då företag har väldigt liten inverkan 

på dessa. Attityder beror mestadels på personliga karaktärer. Exempel på indikatorer som 

mäter attityder är enligt Roos et al: timmar spenderade på avrapportering, timmar 

spenderade genom att ledningsgruppen förklarar strategi och handlingar, ledarskapsindex 

och motivationsindex.
72

  

 

I den ständiga föränderliga världen som vi lever i är förmågan att applicera kunskap i 

olika situationer och förmågan att förändra och omvandla idéer till produkter avgörande 

för företagets framgång. Exempel på indikatorer som mäter intellektuell kvicktänkthet är 

enligt Roos et al: nya föreslagna lösningar/produkter/processer, sparande från 
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implementerade förslag från anställda, bakgrunds-variations-index och företags-

avvikelse-index.
73

  

 

Vi kan se ett problem med synsättet att värde skapas genom utbildning, eftersom 

forskarna som skrivit detta inte har presenterat några empiriska bevis. Företag har själva 

en chans att experimentera kring att visa detta. Att ge vilken tillgång som helst ett värde 

innebär att nuvärdet av framtida kassaflöden beräknas. Professorn Baruch Lev vid New 

Yorks universitet anger att det är en lätt väg att ange hur mycket pengar som lagts ned på 

utbildning, men detta innebär ingen värdering. Det är det däremot om 

utbildningsinvesteringar kopplas till de anställdas avkastning. Då blir det möjligt att se 

om avkastningen minskar/produktiviteten ökar i och med att antal utbildningstimmar 

ökar.
74

    

 

Vi kan se att forskarna beskriver humankapitalets beståndsdelar, istället för att ge en 

definition av begreppet. Humankapitalet definieras således inte på ett direkt sätt.  

3.2.2 Strukturkapital 

Enligt flera forskare så är den andra delen av det intellektuella kapitalet strukturkapitalet. 

Enligt Roos et al inkluderar detta databaser, organisationsjournaler, processhandböcker 

och immateriell rätt och allt annat som bringar värde för företaget och som är högre än 

det materiella värdet. Det som ska klargöras är att strukturkapital kan ägas och det ägs 

vanligtvis av själva företaget till skillnad från humankapitalet. Strukturkapital är skyddad 

genom äganderätt och kan inte förnyas av sig självt utan behöver uppdateras av de 

anställda. Företag måste därför balansera sitt strukturkapital med humankapital.
75

  

Nedanstående modell visar strukturkapitalets komponenter enligt Roos et al. Dessa 

komponenter är relationer, organisation samt förnyelse och utveckling.
76
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Det som utgör det betydelsefulla i relationer med leverantörer och kunder är att tvinga 

företag att förlänga deras tidsperiod, eftersom relationer inte är byggda genom 

platsöverföring utan genom långvariga utbyten av information och varor. Företag 

minskar sina kostnader när de bygger upp långsiktiga, istället för kortsiktiga, relationer. 

Exempel på indikatorer som mäter relationer är procentandelen av leverantörs-, och 

kundaffärer som företaget har, relationernas varaktighet, tillfredsställelse-index och 

kundbevarande.
77

  

 

Organisationens värde inkluderar enligt Roos et al databaser, processhandböcker, 

osynliga tillgångar, kultur och ledarskapsstil. Organisationens värde är vanligtvis 

resultatet av ett företags insats genom att omvandla humankapital till 

äganderättsinformation och att dela informationen mellan anställda. Exempel på 

indikatorer som speglar kategorin organisation är administrativa utgifter/ totala intäkter, 

intäkter från patent, fullständiga processer utan fel och cykel/process tid.
78

  

Förnyelse och utveckling är den sista delen av strukturkapitalet och det är allt som kan 

generera värde i framtiden genom en förbättring av finansiellt och intellektuellt kapital. 

Förnyelse och utveckling inkluderar allt som har byggts eller skapats och som kommer 

att ha en inverkan på det framtida värdet men som inte har fått verkan än. Exempel på 

indikatorer som mäter förnyelse och utveckling är procentandelen av affärer från nya 
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produkter, utbildningsinsatser, förnyelseutgifter/verksamhetsutgifter och nya insända 

patent.
79

 

Enligt Edvinsson och Malone består strukturkapitalet bland annat av databaser, 

organisationsstruktur, patent och varumärken, och är allt som finns kvar på kontoret efter 

att de anställda har gått hem. Dessa fungerar som stödjande komponenter till 

humankapitalet. I strukturkapitalet ingår även kundkapitalet, vilket kan förklaras med de 

relationer som företag har utvecklat gentemot sina kunder. Även dessa forskare anger att 

företag kan äga strukturkapital och därmed handla med det.
80

 

 

Edvinsson och Malone anger även att strukturkapitalet kan organiseras efter tre andra 

typer av kapital: organisations-, innovations-, och processkapital.
81

  

Organisationskapitalet innehåller företags investeringar i system och hjälpmedel som 

underlättar flödet av kunskap mellan organisationers medlemmar, men även utåt sett till 

leverantörer.
82

  

 

Innovationskapitalet definieras som förmågan att förnya sig och resultatet är skyddade 

kommersiella rättigheter, intellektuell egendom, och andra immateriella tillgångar och 

färdigheter som personalen har nytta av när de skapar nya produkter och får ut dem på 

marknaden.
83

  

 

Processkapitalet är rutiner och tekniker (såsom ISO 9000).
84

  

 

Vi tycker oss se en mer klargörande definition av strukturkapitalet än av humankapitalet, 

nämligen att strukturkapitalet är allt som finns kvar på kontoret efter att de anställda har 

gått hem.
85

 

                                                
79 Roos et al (1997) Intellectual Capital 
80 Edvinsson och Malone (1997) Intellectual Capital 
81 Ibid. 
82 Ibid.  
83 Ibid.  
84 Ibid. 
85

 Ibid.  



 
33 

 

3.3 Två modeller som berör det intellektuella kapitalet 

Nedan kommer vi att redogöra för Edvinsson och Malones samt Sveibys beskrivningar 

och mätningar av det intellektuella kapitalet. Anledningen till valet av dessa forskare är 

att deras beskrivningar är bra och detaljerade. Därför har vi valt att deras mallar ska ligga 

till grund för utformandet av vår kategoriseringsmall.  

3.3.1 The Navigator 

I september 1991 skapade Skandia AFS sin första bolagsfunktion som utredde begreppet 

intellektuellt kapital och de rekryterade Leif Edvinsson. Deras förståelse för begreppet 

intellektuellt kapital kan sammanfattas i tre punkter:
86

 

1. Information som rör intellektuellt kapital är ett tillägg till den finansiella 

informationen, men den information som de båda områdena ger är lika viktig. 

2. Intellektuellt kapital är ickefinansiellt kapital, och representerar det dolda gap som 

finns mellan marknadsvärdet och bokföringsvärdet. 

3. Intellektuellt kapital handlar om skuldfrågor, inte tillgångsfrågor. Intellektuellt kapital 

är en skuld som är lånad från intressenter, som till exempel kunder och anställda.  

Det finns således ett dolt eget kapital som inte syns på balansräkningen. Dessa värden är 

dolda, eftersom de inte får tas upp i redovisningen.  Det blir intressant att tala om de 

dolda tillgångarna vid företagsvärderingar. Skandia AFS liknade organisationen vid ett 

träd. Det som beskrivs i organisationsscheman, kvartalsrapporter och årsredovisningar är 

det påtagliga (stammen och bladen på trädet), men att bara bedöma ett träds tillstånd med 

hjälp av detta är fel, lika stor del finns under jorden i form av rötterna. Om investerare 

vill förstå ett företags långsiktiga framgång räcker det inte att titta på dagens synliga 

tecken på framgång utan de måste undersöka vad som finns dolt under ytan. Skandia ville 

utveckla en modell som skulle återge kärnan bakom ett företags värde.
87
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I Skandias intellektuella kapitalmodell har framgångsfaktorer delats in i fem grupper efter 

olika fokus:
88

 

 Finansiering  

 Kunder 

 Process 

 Förnyelse- och utveckling 

 Människor/Human 

 

De fem faktorerna skapar ovanstående modell, som Skandia kallar för ”the Navigator” 

(Navigatorn).
89

 Navigatorn är en styrkortsmodell
90

. Inom dessa grupper finns 

nyckelindikatorer som mäter prestationer. Med hjälp av Navigatorn ges intressenter en 

balanserad redovisning som resulterar i en mer systematisk beskrivning av företags 

möjligheter och potential att omvandla intellektuellt kapital till finansiellt kapital. Den 

lagstadgade redovisningen visar en bild över det förgångna. Edvinsson och Malone frågar 
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sig varför intressenter ska veta hur mycket mark som företaget äger om dess teknologi 

inte kommer att accepteras av marknaden. Skandias ”the Navigator” tar hänsyn till 

tidsperspektivet och ser det finansiella fokuset som en beskrivning av det förflutna; kund-

, human-, och processfokuset inriktar sig mot nuet och förnyelse och utvecklingsfokuset 

handlar om framtiden. Redovisningen visar således en bild över hur det har varit 

(oberoende del) och samtidigt så föreslås finansiella dokument ingå i en större 

intellektuell kapitalrapport, hur hänger det ihop? Edvinsson och Malone menar att 

synsättet kan vara att förnyelse och utveckling, kundrelationer och processer leder till 

högre vinster. Synsättet kan även vara omvänt, det vill säga att det finansiella systemet 

ger feedback till de andra fokusområdena och gör det möjligt att pröva deras 

effektivitet.
91

  

 

Förutom den traditionella redovisningen, och dess dokumentation, ansåg Edvinsson att 

nya finansiella mått skulle tas fram, så att hela företagets värde kunde fångas. Det 

skapades olika indikatorer för detta ändamål. Exempel på det finansiella fokusets 

indikatorer är; intäkter per anställd ($) och adderat värde per anställd ($).
92

  

 

Den kundorienterade utvecklingen har gjort att företag måste tänka långsiktigt och inte ha 

kunderna som ett en-gångs-mål. Tekniken har kommit att spela en stor roll för 

möjligheten att göra affärer med kunderna och komma i kontakt dem. Tekniken har 

medfört nya typer av varor och tjänster, nya typer av kunder (som efterfrågar 

skräddarsydda produkter) och nya typer av relationer. Kunden känner inte nödvändigtvis 

till vad de vill ha, så företag måste lista ut det åt dem. Företag finns numera på flera 

marknader och kunder ställer höga krav på service och därmed behövs nya sätt att 

kommunicera med kunderna. Exempel på kundfokusets indikatorer är; marknadsandel 

(%), tillgänglighet över telefon (%) och kundranking, med enkätundersökning (%).
93

 

 

Även i processfokuset har tekniken en framträdande roll; företag har spenderat flera 

miljarder dollar på elektronisk utrustning för att förbättra effektiviteten och 
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produktiviteten. Det kan dock begås många fel när ny teknik ska implementeras. Om ett 

företag har satsat på ny teknik som sedan inte accepteras av marknaden, så hamnar det på 

efterkälken gentemot konkurrenterna och pengar har investerats i onödan. Företag kan 

också köpa ny teknik av fel anledningar. Det förekommer att tekniken ses som lösningar 

på alla problem, men så är inte fallet. Det är ingen god idé att ha flera tekniskt avancerade 

funktioner som inte kommer till daglig användning i företaget. Skandia betonade att en 

intellektuell kapitalmodell inte kan byggas upp efter storleken på datornätverk och 

liknande. Ingen modell kommer att fungera om man kan nå förbättringar, och öka 

mängden IC-tillgångar, genom att köpa fler datorer än konkurrenterna. Skandias 

indikatorer för processfokuset är bland annat: administrativa utgifter/totala inkomster (#), 

kostnader för administrativa fel/ledningens intäkter (%), kontrakt skrivna utan fel (#), 

datorer per anställd (#) och förändring i IT-systemet ($).
94

 

 

Förnyelse- och utvecklingsfokuset berör de möjligheter som finns och att företags framtid 

finns i kundrelationerna, de anställda, att vara attraktiva på marknaden, framställning av 

nya varor och tjänster, att ha ett fungerande samarbete med strategiska partners och en 

god infrastruktur. Alla dessa inriktningar kräver olika indikatorer och det finns en mängd 

tänkbara, nämligen: utgifter för kompetensutveckling per anställd ($), index över hur 

tillfredsställd personalen är (#), försäljningsutgifter per kund ($), genomsnittlig kunds 

köp per år ($), direktkommunikation med kunder per år (#), andel utbildningstimmar (%), 

andel produktutvcklingstimmar (%), nya produkter som för närvarande håller på att 

utvecklas (#), F&U investerat i basforskning och F&U investerat i produktdesign.
95

       

 

Sist innehåller modellen det mänskliga fokuset. Enligt Edvinsson och Malone är det av 

största vikt att företag har en framgångsrik personalstyrka, då det är den mänskliga 

dimensionen som hanterar de andra värdeskapande aktiviteterna. Indikatorer inom det 

mänskliga fokuset är bland annat: motivationsindex (%), deltagandeindex (#) – Skandia 

tog hjälp av SIFO för att de skulle undersöka de anställdas känslor över mängden kontroll 

de hade över sitt dagliga arbete, antal anställda (#), personalomsättning (%), 

                                                
94 Edvinsson och Malone (1997) Intellectual Capital 
95

 Ibid.  



 
37 

 

genomsnittsålder för de anställda (#) och antal dagar per år som de anställda ägnar sig åt 

utbildning (#).
96

  

 

Skandias modell ”the Navigator” har inte fast bestämda indikatorer, utan företags-

representanter kan själva modifiera dem för att de ska passa deras branscher. Även ”non-

profit organizations” såsom stater och militärer kan därmed använda modellen.
97

 

3.3.2 The Intangible Asset Monitor 

The Intangible Asset Monitor är en styrkortsmodell, som Karl-Erik Sveiby har 

utvecklat.
98

 Modellen är baserad på tre familjer av immateriella tillgångar:
99

 

 Extern struktur, vilket består av varumärken, kund- och leverantörsrelationer. 

 Intern struktur, vilken uppbyggs av organisationen och dess direktörer, 

rättstruktur, manuella system, attityder, forskning & utveckling och mjukvara. 

 Individuell kompetens, det vill säga personalens utbildning och erfarenhet.  

 

Sveiby menar, i sin publikation från 1997, att den interna strukturens effektivitet har 

blivit undersökt, i form av den traditionella redovisningens mått, men att de båda andra 

immateriella tillgångarna inte har undersökts. Sveiby har utvecklat ett kunskapsbaserat 

ramverk, som mäter företagets marknadsvärde efter tre delar; det egna kapitalet 

(materiella tillgångar minus synliga skulder) och de immateriella tillgångarna; extern 

struktur, intern struktur och personalens kompetens.
100

 Sveiby menar att finansiella mått 

borde användas för att mäta synligt eget kapital, och att ickefinansiella mått borde 

användas för att mäta immateriella tillgångar.
101

 Såväl internt som externt finns det 

fördelar med mätningen. Syftet med externredovisningen är att visa upp företaget för 

externa kunder, kreditgivare eller aktieägare, så att de får ökade möjligheter att avgöra 

om företaget är en säker leverantör, om det är tillräckligt säkert att låna ut pengar till 

företaget eller om företagsledningen har gjort ett bra arbete. Den interna mätningen syftar 
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till att styra eller kontrollera verksamheten så att företaget kan se avvikelser och göra 

korrigeringar.
102

       

 

Vid utformande av en måttstock är det avgörande att bestämma om mätningen ska visa 

tillstånd eller rörelser. Tillståndet visar nivån på tillgångarna och rörelsen visar 

förändringen av dem. Sveiby menar att den interna mätningen måste inrikta sig på flöden 

och förändringen i verksamheten. Han menar vidare att externa intressenter har större 

intresse av att se tillstånd, eftersom externredovisningen sker med ganska långa 

mellanrum. Externa intressenter vill bilda sig en uppfattning om företagsrisken som finns 

förknippad med verksamheten. Sveiby kommer fram till att fokus bör ligga på nyckeltal 

och förklarande text vid framställning till externa intressenter. I internredovisningen bör 

fokus ligga på kunskapsflöden och styrtal.
103

  

 

Indikatorerna eller nyckeltalen bör bestämmas efter företagets strategi och kan 

kategoriseras efter tillväxt/förnyelse, effektivitet och stabilitet. Innan företagen kan inleda 

mätningsprocessen, så måste de klassificera sina anställda i två grupper, experter 

(intäktspersoner) och stödpersonal. Experterna planerar, producerar och presenterar 

produkter eller lösningar och arbetar direkt mot kunderna. Deras kompetens gör att de 

hamnar inom den tredje kategorin över immateriella tillgångar, nämligen individuell 

kompetens. Stödpersonalen tillhör inte denna kategori, de tjänar organisationens interna 

struktur då de försöker underhålla eller utveckla strukturen. Stödpersonalens 

arbetsuppgifter inriktar sig mot redovisning, administration och reception etcetera.
104

 

Stödpersonalen är på intet sätt mindre värdefulla än experterna, men deras roll är att hålla 

ihop organisationen (en strukturfråga) och inte att bidra med den individuella kompetens 

som i slutänden genererar kundintäkter.
105
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Exempel på mått på immateriella tillgångar             

Den externa strukturen, vilket består av varumärken, kund- och leverantörsrelationer, kan 

mätas på följande sätt: 

Tillväxt/förnyelse Organisk tillväxt, som är ett mått på hur väl företagets 

affärsidé mottas på marknaden.
106

 Det beräknas genom att den 

del av omsättningsökningen som härstammar från företagsköp 

tas bort. Om verksamheten går bra så behöver företag inte ge 

sig in på nya marknader.
107

 

Ökad marknadsandel
108

 

Effektivitet  Nöjd-kund-index 

Fakturerad försäljning per kund, en uppställning över 

företagets kundstruktur kan tas fram. Vilka är lönsamma? 

Vilka är kompetensutvecklande? Etcetera.
109

  

Stabilitet  Andel storkunder
110

 

Återköpsbenägenhet; stabila och trogna kunder ger långsiktig 

lönsamhet och bidrar till att företaget kan hålla nere sina 

försäljnings- och marknadsföringskostnader. 

Kundernas åldersstruktur, vilket mäter kundrelationens 

längd.
111
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Den interna strukturen, vilken uppbyggs av organisationen och dess direktörer, 

rättsstruktur, manuella system och forskning & utveckling mm, kan mätas på följande 

sätt:
112

 

Tillväxt/förnyelse Investeringar i IT 

  Tid nedlagd på forskning & utveckling 

  Index över personalens attityd 

Effektivitet  Andel stödpersonal 

  Försäljningsstatistik per stödpersonal 

Stabilitet  Organisationens ålder 

  Stödpersonalens personalomsättning 

   

Den individuella kompetensen, det vill säga experternas (intäktspersonernas) utbildning 

och erfarenhet, kan mätas på följande sätt:
113

 

Tillväxt/förnyelse Genomsnittligt antal år i yrket 

  Utbildningsnivå 

  Personalomsättning 

Effektivitet  Andel experter i företaget 

  Adderat värde per expert    

Stabilitet  Genomsnittsålder 

  Antal seniorer 
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3.4 Utformning av kategoriseringsmall 

Vi har tagit fram denna mall, för att det ska bli tydligt hur teorin har legat till grund för 

utformningen av vår kategoriseringsmall. Sveibys modell ser vi som en finkategorisering 

av Edvinssons och Malones.  

 

Intellektuellt kapital 

Strukturkapital 

- Databaser 

- Organisations-

struktur 

- Patent 

- Varumärken 

- Kundrelationer 

 

Humankapital 

 De anställdas: 

- Kunskap 

- Kompetens 

- Skicklighet 

- Innovations-

förmåga 

 

Edvinsson 

& Malone 

Sveiby 

Intern struktur 

 Organisationens 

- Manuella 

system 

- Företagskultur 

- Forskning & 

utveckling 

- Mjukvara 

Extern struktur 

- Varumärken 

- Kundrelationer 

- Leverantörs-

relationer 

Individuell 

kompetens 

- Personalens 

utbildning 

- Personalens 

erfarenhet 

Intellektuellt kapital 

Utformning av element 
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Guthrie och Pettys mall med 24 element bygger på Sveibys klassificering av IC och hans 

element. Guthrie och Petty har dock själva lagt till något element för att de bättre skulle 

fånga dagens redovisning.
114

  

 

Dessa element har vi använt oss av, men för att förmedla mer av företagens IC-

rapportering har vi även använt Olsson och Larssons element. Olsson och Larsson har 

skrivit en uppsats i ämnet och deras mall bygger på forskares indelningar med viss 

modifiering.
115
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 Larsson och Olsson (2008) 

Internkapital 

◦Intellectual property 

◦Patents  

◦Copyrights 

◦Trademarks 

◦Infrastructure assets 

◦Management philosophy 

◦Corporate culture 

◦Management processes 

◦Information Systems 

◦Networking Systems 

◦Financial Relations  

 

 

 

  

Externkapital 

◦Brands 

◦Customers 

◦Customer loyalty 

◦Company names 

◦Distribution channels 

◦Business collaborations 

◦Licensing agreements 

◦Favourable contracts 

◦Franchising agreements 

Individuell kompetens  

◦Know-how 

◦Education 

◦Vocational qualification 

◦Work-related knowledge 

◦Entrepreneurial spirit 

◦Work-related competencies            
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3.4.1 Kategorisering av intellektuellt kapital 

Nedanstående mall har vi utgått ifrån när vi sökt igenom årsredovisningarna.  

 

 

Internkapital – 

strukturkapital 

◦Immaterialrättigheter 

◦Patent 

◦Copyrights/Upphovsrätt 

◦Varumärke 

◦Infrastruktur  

◦Ledningsfilosofi 

◦Företagskultur   

◦Ledningsprocess 

◦Informationssystem 

◦Nätverkssystem 

◦Finansiella relationer 

 

Forskning och 

Utveckling 

◦Anställdas 

innovationsförmåga 

◦Organisationens 

innovationsförmåga 

◦Organisationens 

innovationssatsningar 

◦Forsknings- och 

kunskapscenter 

◦Forskningssamarbeten 

och projekt 

◦Innovationsmöjlighet 

 

Externkapital – 

kund/relationskapital 

◦Kunder  

◦Kundlojalitet 

◦Företagsnamn 

◦Distributionskanaler 

◦Samarbete 

◦Licensavtal 

◦Positiva kontrakt 

◦Franchiseavtal 

◦Befintliga kunder 

◦Image 

◦Intressenter 

◦Konkurrenter 

◦Konkurrensförmåga 

◦Kundaktiviteter 

◦Kunden i fokus 

◦Kundkännedom 

◦Kundprofil 

◦Kundrelation 

◦Marknadskanaler 

◦Potentiella kunder 

◦Strategiska kunder 

◦Tillväxt 

◦Avtal 

◦Leverantörsaktiviteter 

◦Leverantörskännedom 

Humankapital – 

personalens kompetens 

◦Know-how 

◦Utbildning 

◦Yrkesexamen 

◦Arbetsrelaterade 

kunskaper 

◦Arbetsrelaterad 

kompetens 

◦Entreprenöranda  

◦Flexibilitet 

◦Anställda/Medarbetare 

◦Anställdas profil 

◦Attityd 

◦Erfarenhet 

◦Frisk och Hälsovård 

◦Frånvaro 

◦Hängivelse 

◦Jämställdhet  

◦Kreativitet 

◦Lyhördhet 

◦Motivation 

◦Personalomsättning 

◦Produktivitet 

◦Rekrytering/Rekrytera 

◦Samarbetsförmåga 
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3.5 Varför redovisar företag IC-information?  

Redovisningsteorier, såsom legitimitetsteorin och den institutionella teorin, försöker 

besvara frågor som; varför väljer företag att redovisa information frivilligt? och; Till vem 

riktar sig informationen?
116

 Vi har valt ut dessa två teorier, eftersom de är de vanligaste 

teorierna. De kan hjälpa oss att förstå dagens redovisning och anledningen till att företag 

har med viss frivillig redovisning.  

3.5.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin kan förklara varför företag väljer att ha en socialredovisning eller en 

miljöredovisning. Grunden till denna förklaring ligger i uppfattningen om det sociala 

kontraktet. När samhällets förväntningar ändras måste även organisationen anpassa sig 

till de nya förväntningarna och ändra sitt beteende, alternativt ange varför de inte har 

genomfört någon förändring, för att nå legitimitet.
117

  Även när det gäller det 

intellektuella kapitalet kan legitimitetsteorin förklara varför företag väljer att ge ut denna 

information frivilligt. Företag behöver se att det finns ett behov av att redovisa IC-

information för att de ska ge ut den. Enligt Guthrie et al förutspår legitimitetsteorin att 

företag ser frivillig redovisning som ett sätt att legitimera sin status, i samband med att 

den traditionella redovisningen ses som oförmögen att göra detta. De materiella 

tillgångarna ger hårda fakta, och kanske inte tillräcklig information om företags framtida 

framgångspotential. Detta kan företag istället visa intressenterna med hjälp av IC-

information.
118

   

 

När det gäller den sociala redovisningen eller miljöredovisning kan företag inrikta sig på 

olika strategier när de tror att legitimiteten ifrågasätts. De kan utbilda och informera 

relevanta aktörer om vilka förändringar som genomförts i organisationen, de kan försöka 

ändra uppfattningen som relevanta aktörer har när det gäller organisationens verkliga 

agerande, de kan leda uppmärksamheten från den kritiska frågan till något annat, eller 

försöka förändra de externa förväntningarna med motiveringen att de är orimliga. Företag 
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kan använda årsredovisningarna för att implementera alla dessa strategier. Företag kan 

informera allmänheten om något som tidigare var okänt, de kan rikta uppmärksamheten 

mot styrkor och vunna priser, eller redogöra för mer negativa frågor, såsom den påverkan 

som företaget har på miljön.
119

  

 

Om ett företags syfte med IC-redovisning är att legitimera sin status så borde denna 

redovisning vara mycket rättfram och rakt på sak. Det kan bli svårt för företag att 

legitimera sin status genom att leda uppmärksamheten mot någon mindre kritisk aspekt. 

Här kan vi se att standards såsom Navigatorn lyfter fram ett tankesätt att redovisa IC. Det 

är en legitim form av IC-redovisning att använda.    

3.5.2 Institutionell teori 

Den institutionella teorin kompletterar legitimitetsteorin när det gäller förståelsen för hur 

organisationer agerar när samhället ändrar sina förväntningar och den institutionella 

pressen ändras. Teorin förutspår att företagsledningar kommer att utveckla eller införa ny 

praxis (såsom social-, och miljöredovisning) på grund av institutionell press. Denna 

institutionella press kan komma från olika håll; t.ex. att andra organisationer presenterar 

ny redovisningsinformation.
120

  

 

Ett viktigt begrepp inom den institutionella teorin är isomorfism. Detta är en process som 

innebär att organisationen anpassar sig till institutionen. Marknaden är en institution som 

innehar handlingsregler. Den finns tre typer av isomorfism; tvingande, härmande och 

normgivande. Tvingande isomorfism syftar till att företag endast kommer att ändra sig 

om de intressenter, som företag är beroende av, kräver det. Härmande isomorfism kan 

beskrivas som tendensen att organisationer inom en bransch anammar den ledande 

aktörens policys och procedurer. Normgivande isomorfism uppkommer genom 

gruppnormer och åsikten att företag ska införa olika institutionella procedurer. 

Arbetsplatsens kultur och vanor kan influera procedurerna; såsom viljan att förse en bred 

intressentgrupp med social-, och miljöredovisning.
121
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4. Undersökningens resultat med analys 

I detta kapitel analyserar vi resultatet av vår undersökning. Vi har haft många träffar att 

gå igenom för att få fram de slutgiltiga träffarna, och många har sorterats bort då de inte 

uppfyllt kraven i vår sökningsmall, se punkt 2.6.1. Vi presenterar resultaten i tabellform, 

och ger exempel på det innehåll vi fått fram. Vi gör även jämförelser mellan branscherna 

och inom branscherna.   

4.1 Internkapital – Strukturkapital 

 

 Läkemedel Tjänsteföretag Bygg 

    

◦Immaterialrättigheter 3 0 0 

◦Patent 35 0 0 

◦Varumärke 8 18 14 

◦Infrastruktur  2 0 0 

◦Ledningsfilosofi 1 0 0 

◦Företagskultur   1 4 2 

 50 22 16 

 

Vi fick inga relevanta träffar på sökorden copyright/upphovsrätt, ledningsprocess, 

informationssystem, nätverkssystem och finansiella relationer.  

 

Tabellen ovan visar tydligt att läkemedelsbolagen lyfter fram sitt internkapital. Detta 

märks främst i form av träffar på ordet patent, där vi fått fram 35 relevanta meningar. Det 

som framkommer är hur många patent och patentfamiljer som läkemedelsbolagen har, 

och det konstateras att patenten är en viktig tillgång för dem, eftersom de får ensamrätt på 

läkemedlet och det kan generera intäkter. De försvarar sina patent tillsammans med andra 

aktörer och väcker talan mot företag för patentintrång. Detta i kontrast till 

tjänsteföretagen och byggföretagen som har noll relevanta träffar på patent, och i övrigt 

betonar båda branscherna bara varumärket och företagskulturen.  

 

I alla branscherna finns det representanter som lyfter fram något om deras företagskultur. 

Ett av läkemedelsföretagen anger att de har en innovativ och högpresterande 
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företagskultur. Ett av byggföretagen anger att arbetsmiljön är en mycket viktig del av 

deras företagskultur och att de har en nollvision gällande olyckor. Alla tjänsteföretag som 

har redovisat något om företagskultur anger att deras företagskultur bygger på 

engagerade medarbetare.  

 

I alla branscherna finns det företag som lyfter fram sina varumärken. Tjänsteföretagen 

betonar det mest av de studerade branscherna. Det finns en skillnad när det gäller 

läkemedelsföretagens redovisning av varumärken och de två andra studerade 

branscherna. Läkemedelsföretagen anger sina produkters varumärken, medan de övriga 

branscherna istället skriver om företagets varumärke samt dotterbolagens. Det som 

framkommer i alla branscher är även arbetet med att bygga långsiktigt hållbara 

varumärken.  

 

När vi ser resultatet av patentredovisningen blir det uppenbart att 

branschförutsättningarna speglar denna redovisning. Eftersom patentansökningar är en så 

naturlig del av läkemedelsbolagens vardag har de stor anledning att lyfta fram patenten. 

Har inte de andra branscherna patent? Ett byggföretag redovisar i en not att det har 

förvärvade patent som en immateriell tillgång, och ett annat visar i en not vilka 

avskrivningar de gör på patent. Ett tjänsteföretag har också patent som en immateriell 

tillgång och noten visar avskrivningar som gjorts. Vi kan konstatera att tjänsteföretagen 

och byggföretagen inte vill lyfta fram patenten, eftersom de inte har tagit upp dessa i den 

frivilliga redovisningen. Troligtvis beror detta på att patenten inte utgör en stor del av 

deras verksamhet.  När det gäller den andra stora delen av internkapitalet, varumärken, 

kan vi inte se att branschförutsättningen spelar någon roll. Detta eftersom alla lyfter fram 

det, även om det till viss del är på olika sätt.  Byggföretagen och tjänsteföretagen erbjuder 

inte produkter som är varumärkesskyddade, utan tillhandahåller projekt och tjänster som 

de har namngivit.   

4.1.1 Jämförelse inom branscherna 

Det är ett av läkemedelsföretagen som inte representerar någon relevant träff 

överhuvudtaget inom internkapitalet. De andra tre läkemedelsföretagen har en ungefär 
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likvärdig redovisning av det interna kapitalet, och de fokuserar på patentredovisningen. 

Det är ett av tjänsteföretagen som lyfter fram sitt varumärke extra mycket, medan de 

andras redovisning bara ger någon relevant träff. Tre av fyra byggföretag betonar sitt 

varumärke när det gäller internkapitalet, medan ett företags redovisning inte ger någon 

relevant träff.   

 

4.2 Externkapital – Kund/relationskapital 
 

 Läkemedel Tjänsteföretag Bygg 

    

◦Kunder 5 122 100 

◦Samarbete 49 12 30 

◦Intressenter 0 1 10 

◦Konkurrenter 9 11 16 

◦Kundaktiviteter 0 0 1 

◦Kundkännedom 0 0 1 

◦Kundrelation 0 4 3 

◦Tillväxt 4 26 22 

◦Avtal 38 15 21 

 105 191 204 

 

Vi fick inga relevanta träffar på sökorden kundlojalitet, företagsnamn, 

distributionskanaler, licensavtal, positiva kontrakt, franchiseavtal, befintliga kunder, 

image, konkurrensförmåga, kunden i fokus, kundprofil, marknadskanaler, potentiella 

kunder, leverantörsaktiviteter och leverantörskännedom.   

 

I ovanstående tabell kan vi se väldigt tydliga kontraster. Byggföretagen och 

tjänsteföretagen redovisar förhållandevis mycket om sitt externkapital, medan 

läkemedelsföretagen inte redovisar lika mycket. Vi ser störst skillnad när det gäller 

kundredovisningen. Läkemedelsföretagen redovisar i stort sett ingenting om sina kunder 

och sina relationer till dem. Förklaringen kan vi hitta i att branschen inte har en lika 

omfattande kundorientering som tjänstebranschen och byggbranschen. De verkar inte 

arbeta nära kunderna dagligen.  De har inte så många direkta kunder, utan har sjukvården 

och dess personal som en stor kundgrupp. Vi anser ändå att läkemedelsföretagen borde 
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kunna lyfta fram kunderna inom sjukvården, eftersom de är en kundgrupp för dem, och 

på så sätt utveckla sin kundredovisning.    

 

Ett av tjänsteföretagen står ensamt för ca 44 procent av tjänsteföretagens 

kundredovisning. Några exempel på den information som framkommer är att deras 10 

största kunder står för 56 procent av omsättningen, att de har kunder i sju olika branscher, 

att de arbetar nära sina kunder och resultatet av deras genomförda kundundersökningar. 

När deras kunder i 2008 års undersökning fick svara på frågorna om de var nöjda med 

företaget, trygga med företaget och kunde rekommendera företaget fick de 

genomsnittsbetyget 4,46 på en femgradig skala. Detta företag anger även att de inte 

konkurrerar med sina kunder, utan istället tillför 100 procent av sina kunskaper till 

kunderna. Vi märker att alla tjänsteföretagen är starkt kundfokuserade; de utbildar sina 

anställda för att möta kundernas krav och tillgodose deras behov. Alla tjänsteföretagen 

anger vilka deras kunder är och var de finns och de genomför 

attityd/kundundersökningar.  Även byggbolagen anger vilka deras kunder är och på vilka 

marknader de finns. Ett av de mindre byggbolagen sticker ut med att ha tagit fram siffror 

över nöjd-kund-index. Ett av de största byggföretagen anger att de ska ta fram detta 

index. Alla byggföretagen betonar deras gröna arbete i samband med kundredovisningen, 

och att de erbjuder tjänster som kan tillgodose kundernas krav på gröna bostäder/lokaler.  

 

Läkemedelsbolagen rapporterar om olika forskningssamarbeten och att de ofta 

samarbetar med andra aktörer vid utvecklingen av nya produkter. De anger vilka deras 

samarbetspartners är, till exempel andra läkemedelsbolag och mindre bioteknikbolag. 

Tjänsteföretagen har inte lika mycket redovisning om samarbeten. Konsultföretagen 

redovisar om sina framgångsrika kundsamarbeten. Byggbolagen framhäver sina nära 

samarbeten med kunderna, bland annat i samverkansprojektet Partnering. Detta görs för 

att kunna tillgodose kundernas behov och önskemål. Byggbolagen lyfter även fram 

samarbetet med kommunen, då det är en central del av deras verksamhet att de får 

tillträde till mark.   
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När det gäller tillväxt kan vi se att läkemedelsbolagen knappt har någon sådan 

redovisning. Tjänste- och byggföretagen har en ungefär lika omfattande redovisning. Ett 

av tjänstebolagen redovisar mycket tillväxtsiffror; såsom genomsnittlig tillväxt och årlig 

tillväxt. Ett annat anger tillväxt per verksamhetsenhet och vilka regioner som uppvisar 

den starkaste tillväxten. Tjänsteföretagen satsar på organisk tillväxt och i undantagsfall 

förvärv. Ett byggbolag anger att fortsatt volymtillväxt ska genereras såväl organiskt som 

genom förvärv, och ett annat satsar på förvärv, vilket har gett ökad tillväxt och förbättrat 

resultat.   

 

Alla branscherna betonar sina avtalsrelationer, men läkemedelsföretagen har klart flest 

relevanta träffar. Läkemedelsföretagen har distributionsavtal och tillverkningsavtal. De 

har även samarbetsavtal med andra bolag för utveckling av nya läkemedelspreparat. En 

generell tendens bland tjänsteföretagen är att de redovisar kring sina kundavtal. Exempel 

är tecknade ramavtal och namngivande av de kunder som har förlängt sina avtal med 

bolaget. Några av byggbolagen lyfter fram sina tecknade kundavtal och ett exempel på ett 

specifikt kundavtal är ett tioårigt hyresavtal som har tecknats med AGA. Det förekommer 

att de arbetar på uppdrag av någon större aktör och då tecknas avtal. 

   

Branschförutsättningarna påverkar företagens redovisning av kunder och samarbete, 

vilket vi kan se genom det faktum att de betonar dessa delar av externkapitalet på olika 

sätt. Vårt resultat av undersökningen visar att läkemedelsföretagen knappt har någon 

kundredovisning, men att de andra två branscherna har det. Vi ser det som naturligt att 

tjänsteföretagen och byggföretagen har en utbred kundredovisning, eftersom deras 

verksamhet bygger på att arbeta nära kunderna. Vi tycker ändå att läkemedelsföretagen 

borde redovisa mer om sina kunder. Tjänsteföretagen har inte lika omfattande 

redovisning av samarbeten jämfört med de andra. Det ser vi som att läkemedelsbranschen 

har ett större behov av att samarbeta med andra aktörer för att utveckla läkemedel och att 

byggbranschens verksamhet delvis bygger på att samarbeta med andra för utvecklande av 

deras byggprojekt. Läkemedelsföretagen betonar avtalen mest av de undersökta bolagen, 

men i alla branscherna finns det exempel på företag som lyfter fram tecknade avtal. Här 

spelar inte branschförutsättningen någon roll, då det är naturligt att företag tecknar avtal 
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med deras intressenter. Det är tydligt att branschernas dagliga verksamheter, och 

händelser som skett under året, påverkar redovisningen. Redovisningen är naturlig för 

företagens olika situationer. Tendensen är tydlig att det är något positivt, om till exempel 

kunderna, som lyfts fram. 

4.2.1 Jämförelse inom branscherna 

Alla läkemedelsbolagen har en tämligen tunn redovisning av externkapitalet, då de endast 

betonar avtal och samarbeten. Ett läkemedelsföretag redovisar mer än de andra, vilket 

syns när det gäller avtal. Den totala bilden av tjänsteföretagen är att tre, i stort sett, har en 

lika omfattande redovisning av externkapitalet. Däremot så sticker det fjärde ut, och det 

är mycket på grund av en omfattande kundredovisning. Byggföretagen har en bra 

kund/relationsredovisning och det är inget företag som sticker ut på ett negativt sätt, även 

om antalet träffar varierar från företag till företag.  

4.3 Humankapital – Personalens kompetens 

 

 Läkemedel Tjänsteföretag Bygg 

    

◦Utbildning 8 13 28 

◦Flexibilitet 2 3 2 

◦Anställda/Medarbetare 47 84 138 

◦Attityd 0 1 2 

◦Erfarenhet 22 26 24 

◦Frisk och Hälsovård 1 4 3 

◦Frånvaro 4 1 16 

◦Jämställdhet  3 1 2 

◦Kreativitet 0 1 1 

◦Lyhördhet 0 0 4 

◦Motivation 0 0 2 

◦Personalomsättning 0 1 1 

◦Produktivitet 0 0 7 

◦Rekrytering/Rekrytera 3 41 23 

 90 176 253 

 

Vi fick inga relevanta träffar på sökorden yrkesexamen, arbetsrelaterade kunskaper, 

arbetsrelaterad kompetens, entreprenöranda, anställdas profil, hängivelse och know-how. 
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Den totala bilden som vi får är att läkemedelsbolagen redovisar mycket mindre om sitt 

humankapital än vad de andra branscherna i vår undersökning gör. Det tycker vi är lite 

häpnadsväckande, eftersom deras forsknings- och utvecklingsverksamhet kräver mycket 

kunnig personal inom ett specifikt område. Vi måste dock ha i åtanke att flera av 

byggbolagen har mångdubbelt fler anställda än vad läkemedelsbolagen har. 

Läkemedelsbolagens humankapitalredovisning utgör ändå 37 procent av deras totala 

intellektuella kapitalredovisning, se punkt 4.5.  

 

Det är endast ett av läkemedelsbolagen som anger vilken utbildningsnivå som personalen 

besitter, vilket vi tycker är konstigt. Vi anser att personalens kompetens borde vara något 

som de skulle vilja lyfta fram. Istället redovisar företagen om sina miljöutbildningar och 

brandutbildningar etcetera. En förklaring till deras bristande redovisning skulle vara att 

det ses som en självklarhet i branschen. Tjänsteföretagen lyfter fram att deras 

medarbetare är högskoleutbildade eller har en högre examen. Ett av företagen ger en 

mycket detaljerad bild av genomsnittsmedarbetaren, vilket följande citat visar; 

”genomsnittsmedarbetaren har 9 års erfarenhet av sitt yrke och var vid årsskiftet 36 år 

gammal, är till 72 procent civilingenjör, till 21 procent annan akademiker och har till 7 

procent annan utbildning i bagaget.” Tjänsteföretagen framhäver även att deras 

nyanställda genomgår en introduktionsutbildning. Byggföretagen redovisar mest, det som 

de lyfter fram är bland annat miljöutbildningar och ledarskapsutbildningar för att få 

kompetenta framtida ledare. Ett av byggbolagen säger uttalat att de söker framtida 

medarbetare utanför den traditionellt manliga ingenjörskretsen.  

 

Vi ser stora skillnader i redovisningen av de anställda/medarbetarna. Tjänsteföretagen 

redovisar ungefär 43 procent mer om medarbetarna jämfört med läkemedelsbolagen. 

Byggföretagen redovisar i sin tur ungefär 40 procent mer än tjänsteföretagen. Det 

generella för alla branscherna är att de nämner hur många anställda de har och hur 

utvecklingen har varit på detta område. Det som lyfts fram är även anställningsförmåner, 

vilket gör att de anställda lockas att stanna kvar i företaget. Ett läkemedelsbolag anger 

uttryckligen att de anställda är deras viktigaste resurs. Det tjänsteföretag som har en 

omfattande kundredovisning har även tagit fram mycket konkret information om sina 
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anställda och det värde som de bidrar med, bland annat omsättning per anställd, 

förädlingsvärde per anställd och rörelseresultat per anställd. Tjänsteföretagen tar upp allt 

från hur kompetenta deras anställda är och hur stor andel som är seniora medarbetare till 

hur attraktivt det är att arbeta på deras respektive företag. Detta ser vi som att de vill 

locka de befintliga anställda att stanna kvar samt attrahera nya individer som kan bidra 

med ny kompetens.  Några av byggbolagen lyfter fram sina aktiespararprogram och 

optionsprogram i samband med deras redovisning av de anställda. Genom bonus och 

rörliga lönedelar lockas de anställda att stanna kvar i företaget.  

     
Redovisningen av erfarenheten är jämnt fördelad mellan branscherna. Generellt för alla 

branscher är att de lyfter fram företagets och de anställdas personliga erfarenheter. 

Noterbart är att ett av läkemedelsbolagen står för 20 av de 22 träffarna. Det som 

framkommer är bolagets mångåriga erfarenhet inom det specifika området, men 

medarbetarnas erfarenhet lyfts också fram.  Ett byggföretag anger även att de fått 

nyvunna erfarenheter av byggande av passivhus.  

 

När det gäller frånvaron är det byggföretagen som redovisar mest. De har även en 

verksamhet som gör att de anställda utsätts för risker, vilket kan förklara förekomsten av 

frånvaroredovisning. Ett av byggföretagen har en detaljerad beskrivning av frånvaron, 

såsom antalet arbetsolyckor med minst en dags sjukfrånvaro på 1 miljon arbetade timmar.  

 

Läkemedelsföretagen har inte mycket information om sin rekrytering. Däremot har 

tjänsteföretagen det, något som vi ser som naturligt. Framförallt två av företagen 

redovisar mycket, men det är eftersom deras affärsidé handlar om rekrytering åt andra 

företag. De anger hur stor del av deras verksamhet som utgörs av rekrytering respektive 

uthyrning. De är specialister på att rekrytera rätt person till rätt plats. Byggföretagen 

satsar på intern rekrytering av framtida ledare. De betonar lågkonjunkturens intåg, men 

att de fortsättningsvis har behov av att rekrytera långsiktigt. De anger att det är en 

generationsväxling på gång. Ett byggföretag har en uttalad policy att rekrytera människor 

med olika etniska bakgrunder med mera.  
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Branschpåverkan syns här när det gäller de anställda/medarbetarna, frånvaron och 

rekryteringen. Läkemedelsföretagen har inte lyft fram de anställda på samma sätt som 

tjänste/byggföretagen, men deras kompetens ses troligen som en självklarhet. 

Tjänsteföretagens erbjudande utgörs av de anställdas tjänster, vilket gör det viktigt att 

belysa deras skickligheter. Dessutom är kanske utbildningsnivån i denna bransch inte lika 

uppenbar. Att läkemedelsföretagen inte redovisar så mycket om de anställda har också att 

göra med att de har betydligt färre anställda. Att byggbranschen är en utsatt bransch för 

olyckor gör det naturligt att bolag inom denna bransch visar att de har få olyckor och att 

de vidtar åtgärder för att minska dessa. Eftersom bemanningsföretagens koncept består av 

rekrytering åt andra företag har de en utvidgad sådan redovisning.   

4.3.1 Jämförelse inom branscherna 

Ett av läkemedelsbolagen har en humankapitalredovisning som lämnar mycket i övrigt att 

önska, och ett annat sticker ut på ett positivt sätt. Tjänsteföretagen har överlag en bra 

humankapitalredovisning. Byggföretagen genererar de flesta träffarna, men deras 

redovisning består till största delen av diagram över antal anställda och medelantal 

anställda.  

4.4 Forskning & Utveckling 

För denna kategori har vi blivit tvungna att göra en annan uppställning och inte redovisa 

resultaten i tabellform, detta eftersom en sökning på ett byggföretags redovisning av 

projekt ger ungefär 600 träffar.  

 

Vi fick inga relevanta träffar på sökorden anställdas innovationsförmåga, organisationens 

innovationssatsningar, forsknings- och kunskapscenter och innovationsmöjlighet.  

 

Vi sökte även på organisationens innovationsförmåga, forskningscenter/kunskapscenter 

och forskningssamarbeten/projekt och detta fick vi träffar på. Ett läkemedelsföretag 

redovisade något om organisationens innovationsförmåga (en relevant träff), och ett 

byggbolag redovisade något om sitt kunskapscenter (en relevant träff). När det gäller 

projekt syftar vi på forskningsprojekt, men om vi söker på forskningsprojekt får vi knappt 

några träffar. Inom läkemedelsbranschen har vi fått strax över 100 relevanta träffar på 
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projekt, men ett läkemedelsföretag redovisar ingenting om detta. För tjänsteföretagen och 

byggföretagen har vi inte tagit fram någon siffra. Anledningen till detta är att vi får så 

många träffar när vi söker på projekt. Vi kan konstatera att byggföretagen driver sin 

verksamhet i projektform, och använder intäktsmetoden successiv vinstavräkning. Även 

tjänsteföretagen bedriver sin verksamhet i projektform. Detta gör att vi får fram många 

irrelevanta träffar. Tre läkemedelsbolag har omfattande redovisning av sina pågående 

forskningsprojekt och projekt i klinisk fas. De projekt som är i klinisk fas är under 

utveckling.  Det finns tre faser och de beskriver hur långt de olika projekten har kommit. 

De redovisar namnen på projekten och vad de handlar om. Konsultföretagen hjälper sina 

kunder att utveckla deras befintliga system med mera.  Byggföretagen bedriver 

bostadsutvecklingen, det finns exempel på företag som har bostadsutveckling som en 

verksamhetsgren. Ett byggföretag har en rubrik över forskning och utveckling i den 

frivilliga redovisningen. Detta företag anger att de relevanta forskningsämnena finns 

inom miljö- och energiområdena och innefattar forskning om energiprestanda för 

flerbostadshus och industriellt byggande av passivhus.  

 



 
56 

 

4.5 Branschfördelningen 

Fördelningen inom branscherna när det gäller det intellektuella kapitalet framgår i 

nedanstående diagram.
122

 Det som läkemedelsföretagen betonar mest är externkapitalet. 

Det utgör 43 procent av deras IC-redovisning, 37 procent är humankapitalredovisning 

och 20 procent handlar om internkapitalet.  Det som tjänsteföretagen betonar mest är 

också externkapitalet. Det utgör 49 procent av deras IC-redovisning. Motsvarande siffra 

för humankapitalet är 45 procent och för internkapitalet 6 procent. Det som 

byggföretagen betonar mest är humankapitalet. Denna redovisning utgör 54 procent av 

den totala IC-redovisningen. 43 procent av IC-redovisningen handlar om externkapitalet, 

medan 3 procent handlar om internkapitalet. Procentuellt sett utgör således redovisningen 

av externkapitalet en ungefär lika omfattande del av det intellektuella kapitalet oavsett 

bransch.  
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4.6 Applicering av redovisningsteorier 

Vi har tagit upp legitimitetsteorin och att företag ska agera utifrån intressenternas 

förväntningar för att uppfylla det sociala kontraktet. Omgivningen ändrar också sina krav 

och då måste företagen hänga med.
123

 Vi kan genom denna undersökning hitta tydliga 

exempel på information som signalerar att de vill tillmötesgå en intressents förväntningar.  

När det gäller byggföretagen så kan vi se att de lyfter fram hållbarhetsredovisningar och 

sina miljöåtaganden för att styrka påståenden om att de är kundföretag. Det är tydligt att 

de vill visa för kunderna att de arbetar med denna aktuella fråga i sin dagliga verksamhet 

och att de kan erbjuda miljövänliga produkter. De framställer sig själva på ett positivt sätt 

och kan ange att deras miljöerbjudande ger konkurrensfördelar. Vi är inte så förvånade 

över att se byggföretagens miljöredovisning, då deras verksamhet direkt påverkar miljön. 

Det känns som att det är viktigt för dem att lyfta fram att de anpassar sig efter 

allmänhetens önskningar och förväntningar. Allmänheten torde påverkas av media och 

den bild som visas upp där. När de kräver miljöåtaganden kan inte företagen ignorera 

detta. Byggföretagen lyfter även fram sina inställningar till säkerhetsåtaganden, och deras 

insatser för att förebygga olyckor. Vi har exempel på byggbolag som har nollvisioner mot 

olyckor som företagskultur och de arbetar förebyggande med säkerhet. Detta är en 

trygghet för byggarbetarna, vilket vi ser som avgörande för trivseln i företaget och viljan 

att stanna kvar. Byggföretagen kan även attrahera nya medarbetare genom detta 

förhållningssätt. Eftersom byggbranschen är känslig för olyckor, är det naturligt att 

byggbolagen visar att de ser allvarligt på detta.  

 

När det gäller läkemedelsbolagen så har ett bolag valt att lyfta fram deras 

djurhanteringspolicy i samband med utbildningen av personalen. De genomför praktiska 

och teoretiska utbildningar för att verksamheten ska hålla högsta kvalitet. Detta ser vi 

som att de tar hänsyn till allmänhetens krav om humana djurförsök.  

 

Tjänsteföretagen har, enligt oss, inte samma hårt ställda krav från allmänheten på sig. 

Deras affärsidé är att bidra med rätt kompetens till rätt plats. Givetvis måste de visa sig 

seriösa och inte utsätta sig för skandaler för att nå framgångar. De visar genom 
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kundundersökningarna att de har nöjda kunder, och att de jobbar vidare med detta för att 

bli ännu bättre. Tjänsteföretagen riktar sig mer till potentiella kunder och genom sin 

redovisning kan de attrahera dem. Vi har dock sett att det finns tjänsteföretag som har 

miljöredovisningar, vilket även läkemedelsföretagen har. Detta är ett exempel på att de 

vill uppfylla intressenternas förväntningar, men frågan är om de har lika högt ställda krav 

på sig som byggföretagen när det gäller miljöarbetet? Förekomsten av miljöredovisning 

är mer naturligt för byggbolagen, eftersom deras verksamheter leder till utsläpp och 

kunderna efterfrågar miljövänliga bostäder/lokaler. Tjänsteföretagens och 

läkemedelsföretagens miljöredovisningar är inte lika konkreta som byggföretagens, men 

de kan inte koppla samman kunderbjudandet med miljöpolicys på samma sätt som 

byggföretagen kan göra.  

 

Det är tämligen tydligt att de undersökta företagen lyfter fram samma kategorier. Vi har 

svårt att bevisa att de härmar varandra, så kallad isomorfism, men det faktum att inget 

företag har en väldigt säregen redovisning tyder på att de tittar på varandra. Om ett 

företag inte följer konkurrenternas redovisning eller gör en bättre redovisning kan det ge 

dåliga signaler till dess intressenter. Vi har dock, genom granskningarna inom 

branscherna, sett exempel på att vissa företag har en bättre och mer informativ frivillig 

redovisning jämfört med andra företag i branschen.         

4.7 Några avslutande reflektioner om innehåll och kvalitet 

Efter att ha gått igenom alla dessa företag kan vi konstatera att det är ett företag som 

utmärker sig extra och verkar ta IC-redovisningen på största allvar. De andra har en mer 

generell och allmän frivillig redovisning som till stor del handlar om den dagliga 

verksamheten. Det hade varit tydligare med mer konkret kvantitativ information som 

visar vad till exempel kundrelationerna och de anställda bidrar med. Det företag som 

föregår med gott exempel har bland annat tagit fram siffror såsom intäkter per anställd, 

rörelseresultat per anställd och hur stor andel av kunderna som svarar för den största 

delen av omsättningen. Detta är helt i linje med the Navigator och The Intangible Asset 

Monitor. Den konkreta informationen visar vilken stor resurs som de dolda tillgångarna 

är, något som den allmänna informationen inte ger oss. Det finns dock olika bitar inom 

det intellektuella kapitalet där vi tycker att alla de undersökta företagen har något verkligt 
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viktigt att tillföra läsaren. Det är ett av tjänsteföretagen som, enligt oss, är ett föredöme 

när det gäller redovisningen av det intellektuella kapitalet. Detta företag står ensamt för 

cirka 44 procent av tjänsteföretagens kundredovisning. Vi tycker att deras redovisning 

håller mycket hög kvalitet, då den är konkret med framtagande av siffror. Det är det enda 

av de undersökta företagen som har ett eget kapitel om strukturkapitalet.  

 

Ett byggföretag redovisar en siffra över sitt nöjd-kund-index. Vi tycker att det är oväntat 

att detta företag är det minsta av de undersökta byggföretagen. Ett av de största 

byggföretagen anger att de ska ta fram detta index. En siffra över hur nöjda kunderna är 

gör att detta byggföretag urskiljer sig från de andra i branschen.   

 

Hela poängen med IC, som vi ser det efter att gått igenom teori på området, är att lyfta 

fram de dolda tillgångarna. Dessa dolda tillgångar är resurser för företag men de får inte 

redovisas som tillgångar på balansräkningen. Vi anser generellt att de undersökta 

företagens redovisning inte lyckas lyfta fram det värde som de dolda tillgångarna bidrar 

med. Däremot har vi sett exempel på att det går att redovisa de dolda tillgångarna på ett 

bra sätt. Vi anser således att företagen, utom det företag som har en omfattande konkret 

redovisning, har en del att utveckla om de vill lyfta fram det dolda värdet.   
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5. Avslutning  

I detta kapitel redogör vi för vår uppsats i korthet, och vilka slutsatser som vi har kommit 

fram till. Vi ger även förslag på fortsatt forskning.  

5.1 Slutsatser 
Vi har i denna uppsats gjort en detaljstudie av tre branschers frivilliga redovisning av det 

intellektuella kapitalet. Vi valde tre branscher med olika förutsättningar, men som hade 

gemensamt att de hade stora dolda tillgångar.  Vi valde ut fyra representanter för varje 

bransch, och alla var noterade på Stockholmsbörsen. De företag som vi valde är 

verksamma inom byggbranschen, konsult/bemanningsbranschen och läkemedels-

branschen. Vårt syfte var att få fram innehållet i redovisningen, för att se vad de betonade 

mest, och inte bara göra en statistisk undersökning. Vi ville således diskutera en del kring 

innehållet i redovisningarna. Den indelning av det intellektuella kapitalet som vi har 

använt oss av är; internt strukturkapital, externt strukturkapital och humankapital. Denna 

indelning har format vår kategoriseringsmall, och vi har utgått ifrån den när vi sökt 

igenom årsredovisningarna. Det interna strukturkapitalet handlar om organisationen och 

dess manuella system, företagskultur, nätverkssystem och patent. Det externa 

strukturkapitalet handlar främst om relationer till leverantörer och kunder. 

Humankapitalet handlar om personalens kompetens och skickligheter.    

 

Den generella bilden av företagens IC-redovisning är att innehållet är av allmän karaktär. 

Ett exempel är att de kan skriva att de har kundundersökningar, men inte resultatet av 

dem. Vi vet mer om branscherna, företagens dagliga verksamheter, deras styrkor och 

framtida satsningar än om hur kundsammansättningen ser ut eller vilket värde de 

anställda bidrar med. Forskare har tagit fram modeller som kan visa företags dolda värde 

och det är deras syfte med IC-redovisningen att visa detta. Våra undersökta företag har 

säkerligen denna ambition, men för tillfället har de en allmän beskrivning, med vissa 

undantag. De visar vad de gör för positivt gentemot intressenterna, och vilka åtgärder 

som vidtagits för att tillfredställa dem, och detta är bra enligt oss. Detta tyder på att syftet 
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med deras redovisning är att uppfattas som legitima, det vill säga att visa att de agerar på 

ett sätt som är acceptabelt i andras ögon.  

  

Vi har kommit fram till att redovisningen av det interna strukturkapitalet utgör en liten 

del av den totala intellektuella kapitalredovisningen. Läkemedelsföretagen redovisar mest 

av de studerade branscherna och det är patenten som de framhäver mest. Tjänsteföretagen 

och byggföretagen redovisade i sin tur mycket lite om detta. Inom denna kategori var det 

företagskulturen och varumärkena som de lyfte fram. Här kan vi se att branschen har en 

avgörande roll vid förklaringen av skillnaderna i redovisningen.  

 

När det gäller redovisningen av det externa strukturkapitalet kan vi se tydliga skillnader 

mellan branscherna. Byggföretagen och tjänsteföretagen redovisar förhållandevis mycket 

om sina relationer till kunder, medan läkemedelsföretagen inte redovisar lika mycket. 

Speciellt ett tjänsteföretag tycker vi har en mycket bra redovisning generellt, men vi är 

särskilt imponerade över deras kundredovisning. Anledningen är att de har tagit fram 

omfattande konkret information i jämförelse med alla de andra. Genom granskningen av 

läkemedelsföretagens redovisningar av externkapitalet drar vi slutsatsen att det viktigaste 

för dem att lyfta fram är sina samarbeten respektive avtal med andra aktörer. De 

åsidosätter kundredovisningen.  

 

När det gäller humankapitalredovisningen kan vi se att alla branscherna har en utvecklad 

redovisning av detta, men att byggföretagen har den mest uttömmande informationen. Vi 

har dock uppfattningen att tjänsteföretagen har den mest relevanta redovisningen om sina 

anställda, då de ger en bred bild av personalstyrkan och inte bara information om 

medelantal anställda etcetera, vilket byggbolagen till största delen gör. Cirka 86 procent 

av tjänsteföretagens humankapitalredovisning utgörs av redovisning kring de 

anställda/medarbetarna, deras erfarenhet samt företagets rekryteringsarbete. Motsvarande 

siffra för läkemedelsföretagen är cirka 80 procent, och för byggföretagen är det cirka 73 

procent.     
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Vi har kommit fram till att branschen avgör vilken IC-information som tas fram och 

redovisas i den mån att det är den dagliga verksamheten som lyfts fram. I 

läkemedelsindustrin kan personalens kompetens ses som en självklarhet och därför 

redovisar inte företagen att de är kompetenta. Det är viktigare för tjänsteföretagen att ha 

en omfattande redovisning av de anställdas kompetens, för att de behöver visa att 

medarbetarna kan ge ett bra kunderbjudande. Att ha kvalificerade anställda är en 

förutsättning för att tjänsteföretagen ska kunna locka nya kunder och behålla befintliga 

kunder. Till skillnad från läkemedelsföretagen så är tjänste-, och byggföretagen mer 

kundorienterade och arbetar nära sina slutkunder dagligen. Därför är det naturligt att 

tjänste-, och byggföretagen har en utbredd kundredovisning.  

 

Det är stora likheter inom respektive bransch; det är de viktiga kategorierna som betonas, 

såsom kunder och anställda, och det förekommer få träffar på specifika kategorier. Inom 

varje bransch finns det något företag som sticker ut på något sätt, det kan handla om en 

extra utvidgad kundredovisning eller en extra svag avtalsredovisning.   

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi tycker att det skulle vara intressant att göra en undersökning om huruvida företag 

verkligen härmar varandra. Har ett företag infört IC-redovisning efter att andra inom 

samma bransch gjort det? Vi har haft svårt att bevisa om företagen härmar varandra 

genom vår undersökning, och tror att en studie över tid hade behövt göras för att visa 

detta. Vi föreslår därmed att andra gör en longitudinell undersökning. Genom att 

identifiera ett företag som börjat med IC-redovisning kan en studie göras under flera år 

för att se om andra i en bransch följt efter. 
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7. Bilaga 
 

7.1 Internkapital – Strukturkapital 

 

 Läkemedel Tjänsteföretag Bygg 

    

◦Immaterialrättigheter 3 0 0 

◦Patent 35 0 0 

◦Copyright/Upphovsrätt 0 0 0 

◦Varumärke 8 18 14 

◦Infrastruktur  2 0 0 

◦Ledningsfilosofi 1 0 0 

◦Företagskultur   1 4 2 

◦Ledningsprocess 0 0 0 

◦Informationssystem 0 0 0 

◦Nätverkssystem 0 0 0 

◦Finansiella relationer 0 0 0 

 50 22 16 
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7.2 Externkapital – Kund/relationskapital 

 
 Läkemedel Tjänsteföretag Bygg 

    

◦Kunder 5 122 100 

◦Kundlojalitet 0 0 0 

◦Företagsnamn 0 0 0 

◦Distributionskanaler 0 0 0 

◦Samarbete 49 12 30 

◦Licensavtal 0 0 0 

◦Positiva kontrakt 0 0 0 

◦Franchiseavtal 0 0 0 

◦Befintliga kunder 0 0 0 

◦Image 0 0 0 

◦Intressenter 0 1 10 

◦Konkurrenter 9 11 16 

◦Konkurrensförmåga 0 0 0 

◦Kundaktiviteter 0 0 1 

◦Kunden i fokus 0 0 0 

◦Kundkännedom 0 0 1 

◦Kundprofil 0 0 0 

◦Kundrelation 0 4 3 

◦Marknadskanaler 0 0 0 

◦Potentiella kunder 0 0 0 

◦Strategiska kunder 0 0 0 

◦Tillväxt 4 26 22 

◦Avtal 38 15 21 

◦Leverantörsaktiviteter 0 0 0 

◦Leverantörskännedom 0 0 0 

 105 191 204 
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7.3 Humankapital – Personalens kompetens 

 

 Läkemedel Tjänsteföretag Bygg 

    

◦Utbildning 8 13 28 

◦Yrkesexamen 0 0 0 

◦Arbetsrelaterade kunskaper 0 0 0 

◦Arbetsrelaterad kompetens 0 0 0 

◦Entreprenöranda  0 0 0 

◦Flexibilitet 2 3 2 

◦Anställda/Medarbetare 47 84 138 

◦Anställdas profil 0 0 0 

◦Attityd 0 1 2 

◦Erfarenhet 22 26 24 

◦Frisk och Hälsovård 1 4 3 

◦Frånvaro 4 1 16 

◦Hängivelse 0 0 0 

◦Jämställdhet  3 1 2 

◦Kreativitet 0 1 1 

◦Lyhördhet 0 0 4 

◦Motivation 0 0 2 

◦Personalomsättning 0 1 1 

◦Produktivitet 0 0 7 

◦Rekrytering/Rekrytera 3 41 23 

◦Samarbetsförmåga 0 0 0 

◦Know-how 0 0 0 

 90 176 253 

 

 

 

 

 

 

 

 


