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Sammanfattning 
Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Växjö, Metod och 
examensarbete ekonomistyrning, 2FE90E, VT 2010 
 
Författare: Lena Brorsson, Linda Börjesson och Therese Nordström 
Handledare: Anders Jerreling 
 
Titel: Intellektuellt kapital: En kvalitativ studie om hur tre banker arbetar med och redovisar det 

Intellektuella kapitalet. 

 

Bakgrund: Det Intellektuella kapitalet må vara en ny teori, men i praktiken har det funnits i många 

år i form av sunt förnuft. Det har alltid dolt sig mellan ett företags marknadsvärde och bokförda 

värde. IC är viktigt för företagen men det är svårt att få fram det verkliga värdet i redovisningen. 

Genom att hitta ett verktyg för att hantera IC och immateriella tillgångar skulle även ett företags 

konkurrensförmåga och framtida potential som göms i IC tas med i bedömningen. Detta skulle ge 

en mer rättvisande bild för alla inblandade parter, såväl företag som intressenter.  

 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva och förklara hur man i några svenska banker arbetar med 

IC. Författarna ämnar undersöka hur och i vilken utsträckning som IC används i bankerna i 

dagsläget.  

 
Metod: Studien är en fallstudie av kvalitativ karaktär och innefattar semistrukturerade intervjuer 

vilka utfördes via telefon med de utvalda bankerna, Danske Bank, Handelsbanken och Ikano 

Banken. Intervjuerna utgör primärdatan och vi har också gjort en kartläggning av bankernas 

årsredovisningar från år 2006-2008. Vidare har vi även använt oss av sekundärdata i form av 

litteratur, rapporter och artiklar.  

 
Resultat/Slutsats: Studien har kommit fram till att begreppet IC inte används i någon bank, vare 

sig i årsredovisningen eller inom organisationen. Det som enligt teorin innefattar IC berörs dock 

inom företagen och i årsredovisningarna, om än i olika grad. Vår slutsats är att stora börsnoterade 

banker känner både ett internt och externt krav att jobba med IC medan små privata banker jobbar 

med IC men har inget behov av att redovisa arbetet.  

 
Förslag till fortsatt forskning:  

Det vore intressant att genomföra en liknande studie men istället undersöka hur andra 

kunskapsintensiva branscher arbetar med och redovisar IC.  

 

Nyckelord: Intellektuellt kapital, humankapital, strukturkapital, relationskapital
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1. Inledning 
I kapitlet presenteras bakgrunden till valt ämne. Vidare diskuteras problemet som därefter mynnar 

ut i frågeställningar och syftet med studien.  

 

1.1Bakgrund 
Det Intellektuella kapitalet må vara en ny teori, men i praktiken har det funnits i många år i form av 

sunt förnuft. Det har alltid dolt sig mellan ett företags marknadsvärde och bokförda värde 

(Edvinsson & Malone 1997, s. 29). Intellektuellt kapital (Intellectual Capital, hädanefter benämnt 

IC) är viktigt för företagen men det är svårt att få fram det verkliga värdet i redovisningen. Leif 

Edvinsson förklarar i artikeln ”Developing Intellectual Capital at Skandia” varför Skandia började 

mäta IC, i form av en metafor om ett träd med rötter såväl som frukter. För en långsiktig varaktighet 

hos ett företag är det viktigare att fokusera på att ge näring till rötterna än att plocka frukterna. 

Fokusering på IC blir med samma logik ett effektivt sätt att driva och utveckla företaget. Edvinsson 

menar vidare att en sådan fokusering kommer att fungera som ett verktyg för att mäta mjuka 

tillgångar och stimulera förnyelse, och att IC därmed är minst lika viktigt som finansiellt kapital för 

varaktig lönsamhet. Som Walter Wriston skrev i sin framstående bok The Twilight of Sovereignty. 

”Den nya källan till rikedom är verkligen inte materiell, den består av information, kunskap omsatt 

i arbete i syfte att skapa värde.” (Edvinsson & Malone 1997, s. 19). 

 

Tillgångsdefinition i ekonomisk teori bygger på nuvärden av framtida kassaflöden. Tillgång är 

företagets resurser, alltså det egna kapitalet och skulderna tillsammans som visas i en balansbudget. 

Tillgång är i ekonomisk mening summan av värdet på hela förmögenheten, vilken kan bestå av 

egendom, immateriella rättigheter, banktillgodohavanden eller andra fordringar (Thomasson & 

Arvidson 2006, s. 36). Vidare utgör balans och resultatrapporter ett betydande verktyg vid 

värdering av företag. Dessa rapporter ger svar på var företaget ur ett ekonomiskt perspektiv befinner 

sig idag och vad som presterat bakåt i tiden. Det kan liknas med att den traditionella bokföringen 

och redovisningen egentligen bara visar toppen av ett isberg. Den del av berget som gömmer sig 

under vattenytan kan mycket väl utgöras av det intellektuella kapitalet vilket är svårt att mäta, 

presentera i siffror och värdera (Thomasson & Arvidson 2006, s. 37). 

 

Genom att hitta ett verktyg för att hantera IC och immateriella tillgångar skulle även ett företags 

konkurrensförmåga och framtida potential som göms i det Intellektuella kapitalet tas med i 
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bedömningen. Detta skulle ge en mer rättvisande bild för alla inblandade parter, såväl företag som 

intressenter. Edvinsson poängterar att den traditionella redovisningen inte på något sätt ska 

nedvärderas, och att det kommer att ta lång tid innan en fulländad modell för att mäta IC kan 

presenteras. Skandias Navigator är ett steg på vägen men inget fullgott instrument. (Edvinsson & 

Malone 1998, s. 61) 

 

IC består av tillgångar som är viktiga för företagen, men som inte syns i vare sig balans- eller 

resultaträkning. Det finns ingen självklar definition av IC i litteraturen men vilken definition som än 

används är det uppenbart att IC värdet i företag är av enorm betydelse. Olika författare har olika 

definitioner vilka kan vara abstrakta och därmed svåra att använda i praktiken. De flesta författare 

är dock ense om att kunskap i någon form bör ingå samt att definitionen bör innefatta att IC ger 

framtida fördelar. Stewart (1997, s. 13) föreslår en definition av IC som summan av alla kunskaper 

som ryms inom företaget och som ger en konkurrensfördel. Han gör en uppdelning i humankapital, 

strukturkapital samt kundkapital. Humankapitalet ägs enligt Stewart av företaget tillsammans med 

sina medarbetare, medan kundkapitalet ägs tillsammans med kunder och leverantörer.  

 

Strukturkapitalet är den enda delen som ägs förbehållslöst av företaget. Stewart menar vidare att 

human- struktur- och kundkapital är delsystem som ska integreras till en helhet. Edvinsson och 

Malone definierar IC som strukturellt kapital plus mänskligt kapital. Det strukturella kapitalet består 

enligt dem av all organisationell kapacitet som stödjer de anställdas produktivitet; databaser, patent, 

hårdvara, mjukvara och allt annat som blir kvar när medarbetarna går hem för dagen (1997, s. 11). 

Edvinsson och Malone inkluderar även kundkapital i strukturellt kapital. Humankapitalet utgörs av 

de kombinerade kunskaperna, kompetensen och innovationsförmågan hos medarbetarna. De menar 

vidare att de olika faktorerna inte tillför något värde för företaget var för sig, utan värdet uppstår 

istället i interaktionen mellan alla de olika faktorerna (1997, s. 145). 

 

1.2 Definition av Intellektuellt kapital 
För att ens kunna påbörja diskussionen om hur IC används bör man först enas om en definition av 

vad IC innebär. Enkelt kan IC förklaras vara skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda 

värdet. Stewart menar att värdet av ett kunskapsföretag beror mer på immateriella tillgångar, så som 

medarbetarnas talanger, ledningens effektivitet och kvaliteten på kundrelationerna, än dess fasta 

tillgångar så som maskiner och finansiellt kapital (1997, s. 87). Han föreslår en definition av IC som 

”summan av alla kunskaper som ryms inom företaget och som ger en konkurrensfördel”. För 



Metod och examensarbete 15 hp 
Ekonomihögskolan 
vid Linnéuniversitetet 

 
 

3

praktiskt bruk menar Stewart (1997, s. 98) att det inte räcker att definiera IC, man måste också veta 

hur man ska förvalta och använda sig av det. Han hävdar att det är förpackad användbar kunskap 

som kan användas som en hävstång för att skapa en tillgång av större värde. Edvinsson och Malone 

(1997, s. 11) definierar IC som ”strukturellt kapital plus mänskligt kapital”. Roos (2006, s. 9) ger 

definitionen; ”alla IC-resurser, eller transformationer av dessa resurser, som helt eller delvis 

kontrolleras av företaget och som bidrar till företagets värdeskapande”. Fortsättningsvis i studien 

har författarna valt att använda sig av Stewarts definition. Detta för att författarna anser att bankerna 

lägger stor vikt av sitt arbete för att skapa just värde åt sina kunder, och att det ytterst handlar om att 

skapa konkurrensfördelar. 

 

1.3 Problemdiskussion 
Den senaste tiden har intresset för IC ökat, vilket bland annat har tagit uttrycket att det skrivs en 

större mängd litteratur inom ämnesområdet. Att mängden litteratur ökar bidrar till att 

begreppsapparatens omfattning tilltar. Utmärkande drag för ämnesområdet är att många företag 

intresserar sig för, och arbetar med, IC på ett eller annat sätt. Det stora användarantalet till trots är 

det ett jämförelsevis litet antal forskare som är verksamma inom disciplinen. Till detta kan läggas 

till att ämnet i sig har vinklats på ett flertal sätt och det är ett ”mjukt värde” och svårt att överblicka.  

 

Det som är den stora utmaningen enligt Edvinsson och Malone (1998, s. 60) är att se till att IC blir 

uppmärksammat om hur betydelsefullt och viktigt det är för företag att fånga det verkliga värdet. 

För att göra detta måste rapporteringen av IC utgöras av dynamiska, mänskliga och levande 

dokument. Det måste kunna gå att kommunicera måtten på ett sätt som är begripligt och möjligt att 

tillämpa och göra jämförelse mellan olika företag och inte bara ha relevanta indikatorer på detta. 

Således resonerar de att en sådan rapportering framför allt måste vara användbar i verkliga 

tillämpningar. 

 

Edvinsson och Malone (1998, s. 29) diskuterar att det är lätt att inse varför begreppet IC inte passar 

in i traditionella redovisningsmodeller då IC värderar aktiviteter som satsning på kundlojalitet, 

personalens kompetensutveckling, företagets filosofi och dess traditioner. Detta påverkar kanske 

inte företagets resultat förrän flera år framåt. I kunskapsintensiva företag där banker ingår, fångar 

redovisningssystemet inte något verkligt värde utan mer var företaget har befunnit sig någonstans. 

Den säger inte heller någonting om vad företaget är värt eller larmar när de går förlorade genom 

ledningsbeslut eller personalminskningar (Edvinsson, Malone 1998, s. 26ff). 
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Vi utgår från följande frågeställningar: 

- Redovisar de utvalda bankerna IC och i så fall hur? 

- Om de redovisar IC, vad vill de uppnå? 

- Vilket arbetssätt använder de sig i så fall av för att belysa och mäta det IC och hur skiljer det sig åt 

mellan bankerna?  

 

Om IC mäts, hur mäts det då? Stewart hävdar (1997, s. 277) att det finns flera metoder för att 

mätning av IC och grupperar upp metoderna i fyra områden; metoder för att mäta det totala värdet 

av de immateriella tillgångarna, mått på humankapital, mått på strukturkapital samt mått på 

kundkapital. Edvinsson och Malone (1997, s. 178) hävdar å andra sidan att det troligtvis är omöjligt 

att uppfinna en universell modell, och menar istället att varje företag måste utarbeta en specifik 

modell som passar deras verksamhet. 

 

Kärnan i kunskapsekonomin utgörs av enorma investeringar i både mänskligt kapital och 

informationsteknologi. Det som är häpnadsväckande är att ingen av dessa framstår som positiva 

värden i traditionell redovisning enligt Edvinsson och Malone. Snarare gäller oftast motsatsen och 

ändå utgör dessa investeringar nyckelområden i det nya värdeskapandet av företaget (1997, s. 30). 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och förklara hur man i några svenska banker arbetar med IC. 

Författarna ämnar undersöka hur och i vilken utsträckning som IC används i bankerna i dagsläget. 
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2. Metod och material 
I det andra kapitlet redogörs för de metodval som studien bygger på. Avsikten med kapitlet är att ge 

utomstående läsare en bättre förståelse för, och en möjlighet att ta ställning till, studiens 

tillvägagångssätt, trovärdighet och resultat. 

 

2.1 Urval 
Ett icke sannolikhetsurval i form av lämplighetsurval gjordes. Vi har inte möjlighet att undersöka 

alla banker på den svenska marknaden utan har valt banker utifrån kriteriet att de ska representera 

olika segment inom bankmarknaden. De olika segmenten utgörs av svensk storbank, utländsk bank 

med filial i Sverige samt nischbank. Vi valde Handelsbanken som representant för 

storbanksegmentet, Danske Bank representerar den utländska banken och Ikano Banken 

representerar nischbanken. Författarna valde att endast genomföra en intervju per företag, totalt tre 

intervjuer, eftersom det är svårt att få till stånd flera intervjuer både av tidsskäl men också eftersom 

det är få positioner inom företagen som har djup kunskap om ämnet enligt vår bedömning. Vidare 

var det viktigt att gå på djupet i intervjuerna snarare än att genomföra flera övergripande intervjuer. 

Respondenter utsågs utifrån deras relevans för ämnet och på Handelsbanken och Danske Bank 

kontaktades respektive Investors Relations-avdelning som valde att medverka i intervjuerna. Ikano 

Banken har ingen s.k. IR-avdelning och därför genomfördes intervjun med bankens HR-chef.  

 

Metoden omfattar ett mindre antal studieobjekt och inriktar sig på de i det här fallet enskilda 

personer som representerar de utvalda bankerna inom sina segment i Sverige. De tre bankernas 

årsredovisningar från åren 2006, 2007 och 2008 undersöktes och vi valde att titta på de senaste 

årsredovisningarna eftersom vi vill få en bild av nuläget och inte göra en studie över tiden. 

Anledningen till att 2009 års årsredovisning inte undersöktes berodde på att när arbetet påbörjades i 

januari-februari 2010 var inte årsredovisningar för 2009 tillgängliga.  

 

2.2 Genomförande av intervjuer 
Intervjupersonerna kontaktades via telefon eller e-post och 3 banker kunde tänka sig att medverka. 

Intervjuerna utfördes via telefon då vi ansåg att det var mest lämpligt i vårt fall eftersom vi bor på 

olika ställen i Sverige. Ett annat alternativ var att få svar på frågorna via mail, men vi tyckte att 

telefonintervjuer skulle ge mer uttömmande svar via dialog med respondenten och det skulle ges 

möjlighet att ställa följdfrågor. Telefonintervjuer används i allt högre grad men ställer även krav på 



Metod och examensarbete 15 hp 
Ekonomihögskolan 
vid Linnéuniversitetet 

 
 

6

oss som intervjuare att bevisa vår legitimitet och värdet av uppsatsens syfte för att få 

respondenterna att svara (Andersen 1998, s. 173f).  

 

Författarna inledde intervjuerna med en kort presentation av ämnet samt syftet med intervjun. 

Under intervjuerna gavs det utrymme för respondenterna att utveckla sina svar samt möjlighet för 

författarna att ställa följdfrågor till de förutbestämda frågorna. Varje intervjutillfälle fick en unik 

utveckling och tiden varierade eftersom respondenterna hade olika kunskap och erfarenheter inom 

ämnet och vissa av respondenterna gav därför mer utförliga och uttömmande svar än andra. 

Intervjuerna spelades in med respondenternas samtycke, det för att få en försäkran och en så rätt 

återgivning av respondenternas svar som möjligt. För att inte riskera att glömma något och på så vis 

förlora viktig information gjordes en omedelbar sammanställning av intervjun.  

 

2.3 Respondenter 
Anne Søgaard Melchiorsen, Group Corporate Responsibility Manager på Danske Bank 

intervjuades den 11 mars 2010 klockan 14.10. Samtalet utvecklades till en öppen och lättsam dialog 

och Anne uppfattades av författarna som mycket kunnig då svaren kom snabbt med en spontan 

vidareutveckling med relevanta exempel.  

 

Fredrik Krüeger, HR-chef Ikanobanken intervjuades den 16 mars 2010 klockan 10.00. Författarna 

uppfattade respondenten som kunnig och mycket engagerad i Ikanobanken. Respondenten var 

lättpratad och utvecklade självmant de frågor som ställdes. 

 

Intervjun med Lars Kenneth Dahlqvist Investor Relations Officer på Handelsbankens IR-

avdelningen genomfördes den 25 mars 2010 klockan 10.30. Respondenten delgav intressant 

information och upplevdes av författarna som professionell och tillmötesgående. 

 

2.4 Undersökningsmetod och utformning 
Den hermeneutiska vetenskapssynen låg i vår studie till grund för valet av den kvalitativa 

forskningsmetoden framför den kvantitativa forskningsmetoden. Kvalitativ forskning karaktäriseras 

av närhet till forskningsobjektet samt att en djupare förståelse skapas för ämnet, händelsen eller 

situationen. En kvalitativ studie har till syfte att se på verkligheten utifrån den undersökta personens 

egen tolkning. När ett fåtal problemformuleringar används lämpar sig den kvalitativa metoden 

eftersom den fokuserar på ett begränsat antal enheter för att få flera olika vinklar av problemet 
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(Holme & Solvang 1997). Genom olika typer av kvalitativ datainsamling vill vi skaffa oss en 

djupare förståelse av det problem som vi studerar. Författarna valde därför den kvalitativa metoden 

då den är öppen och ger utrymme för tolkning i enlighet med hermeneutiken samt eftersom studien 

utgår från ett mindre antal frågeställningar (Lundhal & Skärvad 1992). 

 

Vidare är metoden flexibel och därför kan öppna upp för nya kunskaper och information vilket 

skapar förutsättningar för en djupare insikt i hur bankerna arbetar med Intellektuellt kapital. Vid en 

kvalitativ studie är det vanligt att samla in information genom intervjuer. Genom en intervju kan 

fler nyanser av det undersökta området urskiljas i jämförelse med exempelvis enkäter eftersom 

utrymme ges för flexibilitet och följdfrågor (Holme & Solvang 1997; Andersen 1998, s. 24ff). 

 

Primärdata inom den kvalitativa metoden består av ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer 

och sekundärdata inbegriper dokument, tidningsartiklar, årsredovisningar och arkivmaterial. 

Utveckling av begrepp, kategorier, analyser, tolkningar och förklaringar pågår under hela 

forskningsprocessen (Andersen 1998, s. 151, 184).  

 

2.4.1 Val av undersökningsdesign 
Den vanligaste metoden vid en kvalitativ studie är fallstudien som innebär att ett eller ett fåtal 

enheter eller fall inom samma kontext studeras. Metoden är även fördelaktig när studien är av 

beskrivande karaktär och kan i enlighet med hermeneutiken hjälpa forskaren att tolka det insamlade 

materialet och få en ökad förståelse för området som studeras. Vi har därför valt att göra en 

fallstudie baserad på semistrukturerade intervjuer med de aktuella bankerna och metoden ansågs 

lämplig då undersökningen omfattar få observationsenheter inom samma område.  

 

Fallstudier används när en avgränsad miljö studeras och där forskaren har liten eller ingen kontroll 

över händelseförloppet. När frågeställningen kring problemet innehåller orden ”hur” eller ”varför” 

är fallstudier ett starkt alternativ som forskningsstrategi (Yin, s. 9f). Vidare var metoden passande 

då sammanhanget är av intresse för studien och författarna ville få en bild om de tre utvalda 

bankerna redovisar IC och i så fall hur. Syftet med intervjuerna var att ta reda på bankernas 

arbetssätt för att belysa och mäta IC. Målsättningen med studiens upplägg var att finna likheter och 

skillnader mellan de studerade bankernas sätt att arbeta med intellektuellt kapital. Författarna 

använde en intervjumall vilken bestod av förutbestämda frågor med både fasta och öppna 
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svarsalternativ. Intervjumallen användes vid alla intervjuer men anpassades något efter de olika 

respondenternas befattning.  

 

Nivån på formalitet och struktur delar in intervjuer i tre klasser: öppna, fokuserade och 

strukturerade. Öppna intervjuer utförs med öppna frågor och tillåter den svarande att fritt svara 

kring ämnet. Den fokuserade intervjun pågår under en kort period och är delvis bunden. Den 

strukturerade intervjun är baserad på en enkät eller undersökning och frågorna är bestämda på 

förhand utan någon flexibilitet (Yin, s. 90ff). Vi anser att det i den här undersökningen passar bäst 

med öppna intervjufrågor med de utvalda bankerna. Detta på grund av att vi önskar få utförlig 

information kring ämnet och ge möjlighet till spontana följdfrågor. Vi som forskare är då inte heller 

bundna av en bestämd undersökningsdesign och kan lättare skaffa oss en helhetsbild över 

problemområdet som vi undersöker. Vidare tror vi att detta angreppssätt underlättar i försöken att 

hitta samband och olikheter gällande företagens redovisning av intellektuellt kapital (Andersen 

1998, s. 173f). 

 

Som komplement till primärdata har författarna tagit del av sekundärdata i form av bankernas 

årsredovisningar och deras rapportering av IC. I studien har således både primär- och sekundärdata 

tillämpats. Till grund för den teoretiska utgångspunkten har litteratur samt vetenskapliga artiklar 

studerats samt Internetsidor. Källorna har jämförts mot varandra för att stärka tilliten samt öka 

tillförlitligheten vilket utgör en viktig del av forskningsprocessen.  

 

2.5 Tillförlitlighet och giltighet 
För att göra studiens resultat trovärdigt är det väsentligt att diskutera dess tillförlitlighet. Det är även 

viktigt att ta hänsyn till dess giltighet vilket kan göras genom att konstatera i vilken utsträckning 

resultatet är pålitligt, sett utifrån studiens metod och genomförande. Det kan även vara intressant att 

diskutera om resultatet är generaliserbart även under andra förhållanden. Studien utgår från ett 

hermeneutiskt synsätt och den ska bedömas utifrån det perspektivet. I enlighet med hermeneutiken 

utgår trovärdigheten från att läsaren själv konstruerar sin verklighet och det är därmed individens 

subjektiva tolkningar och värderingar som bedömer studiens tillförlitlighet (Lundhal, Skärvad, 

1992). 

 

Författarna har haft för avsikt att vara så trovärdiga som möjligt och genomfört undersökningen på 

ett sätt som de menar vara riktigt. Under insamlandet av materialet har författarna försökt hålla sig 
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så neutrala som möjligt, de är dock medvetna om att respondenterna vid en intervju kan svara på ett 

sådant sätt som respondenten tror förväntas. Respondenten kan även ha känt sig styrd av frågorna, 

men författarna har försökt undvika det genom den intervjumall som framställdes innan intervju 

tillfällena. Författarnas förståelse kan ha inverkat på resultatet och tolkningsförmågan kan ha 

förändrats under studiens gång då både ny information och ny kunskap har tillkommit. Studiens 

tillförlitlighet kan dock anses vara hög just för det tillfället då den utfördes.  

 

Författarna har försökt återge den insamlade datamängden på ett så korrekt sätt som möjligt genom 

noggrannhet vid nedskrivandet av det insamlade materialet. I den avslutande diskussionen har 

författarna ämnat tydliggöra skillnaden mellan framkommen fakta och vad som är egna 

ställningstaganden. En god giltighet kan sägas vara ett resultat av att tillräckligt mycket material 

samlats in för att täcka de begrepp och frågor som undersöks i studien (Lundhal, Skärvad, 1992). 

God giltighet innebär därför i studien huruvida författarna lyckats samla in tillräckligt med 

information kring bankernas sätt att arbeta med IC för att kunna besvara studiens frågeställning. 

Författarna anser att det ställts de frågor som behövs för att kunna undersöka de frågeställningar 

som studien baseras på och därför anser vi oss ha en hög intern giltighet.  

 

Giltighet handlar om resultatet är generaliserbart eller inte, alltså om det är möjligt att överföra 

resultatet av en studie till en annan situation och vara giltig även för det sammanhanget. Avsikten 

med studien har dock aldrig varit att generalisera. Målsättningen har varit att hitta mönster bland 

bankerna och genom jämförelser med aktuella teorier kring ämnet väcka intresse samt ge 

inspiration till banksektorn i Sverige inom IC området.  

 

2.6 Källkritik 
Vid en kvalitativ studie kan objektiviteten ifrågasättas då författarnas tolkning, förståelse och 

intryck är centralt i studien. Författarna har dock ämnat vara så objektiva som möjligt och kritiskt 

granska den empiriska informationen. Under studiens arbetsgång har författarna tagit del av 

publicerad litteratur vilken anses som aktuell och relevant då majoriteten av utgåvorna är 

studentlitteratur som använts vid universitetet eller vetenskapliga artiklar och rapporter från 

forskningsinstitut och myndigheter. Sekundärdata i form av årsredovisningar är bankernas officiella 

redovisning och vi anser inte att det finns någon större risk för att informationen skulle vara vinklad 

eller förskönad. Tillförlitligheten i de elektroniska källorna anser författarna vara hög då 
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informationen kommer från bankernas hemsidor. De internetsidor som informationen har hämtats 

ifrån kan dock ha kommit att förändrats efter de datum som angivits i referensförteckningen.  

 

Vid de öppna telefonintervjuerna finns det stor risk att vi som forskare påverkar respondenternas 

svar. Vidare kan inspelningarna av intervjuerna ha bidragit till att respondenterna var mindre öppna 

i sina svar då somliga reagerar negativt vid användandet av en bandspelare. Författarna anser dock 

att samtliga respondenter verkade positivt inställda till att inspelning tillämpades varför vi inte tror 

att deras öppenhet minskades och således påverkade resultatet. Författarna har heller inte försökt 

styra respondentens svar genom att i första hand ställa semistrukturerade frågor. Den främsta 

källkritiken låg i att hitta jämförbara befattningar inom de utvalda bankerna. Det fanns en risk att en 

befattning i en bank inte fanns inom en annan bank. Detta problem har vi varit vaksamma kring och 

försökt lösa så gott det går under forskningsprocessen.  
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3. Teori 
Här presenteras den teoretiska utgångspunkten för studien som ligger till grund för de empiriska 

och analytiska avsnitten i rapporten.  

 

3.1 Intellektuellt kapital 
IC är informationssystemet som fokuserar på det som inte syns i den traditionella redovisningen. 

Enligt Ax och Bjornenak (2005, s. 9) är personalkapitalet inom modellen det viktigaste och det sätts 

ett värde på den kunskap som personalen innehar. Det finns en svårighet med att sätta värden på det 

IC och det gör att det är problematiskt att förena i budget och kalkyler. Anthony och Govindarajan 

(2007, s. 462) menar att det är ineffektivt att enbart använda finansiella mått om man har för avsikt 

att utöva sina strategier, därför är en blandning av både finansiella – och icke finansiella mått något 

att eftersträva. Det är dock viktigt att påpeka att man inte bör blanda in de ickefinansiella 

instrumenten alltför mycket i budgeten och kalkyleringen.   

 

Johansson och Skoog diskuterar en definition av IC, där de menar att det vanligen mäts som 

skillnaden mellan ett företags marknadsvärde och dess bokförda värde (2000, s. 38). Då detta gap 

växt dramatiskt de senaste åren måste andra tillgångar, förutom realt och finansiellt kapital, utgöra 

skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärdet, och dessa tillgångar kan benämnas IC. På 

grund av att det saknas ett vedertaget och standardiserat sätt att mäta och redovisa de mänskliga 

liksom de övriga icke-materiella resurserna riskerar kunskapsintensiva och konkurrenskraftiga 

företag att gå miste om det kapital de behöver för att växa. Johansson och Skoog menar dock att det 

är en alltför stor verklighetsförenkling att säga att skillnaden enbart består av IC. Andra 

förklaringsvariabler är avregleringen av de finansiella marknaderna, förändrade 

kreditförutsättningar, den ökade globaliseringen, teknologiinnovationer och en ökning i 

förväntningarna på framtida vinster och kassaflöden. 

 

Stewart diskuterar i boken, Intellektuellt kapital var man ska leta efter det IC i företagen (1997, s. 

107ff). Han menar att det måste lokaliseras till strategiskt betydelsefulla platser i företaget, det vill 

säga där man kan få utdelning av att förvalta kapitalet på ett bättre sätt än tidigare. IC finns enligt 

Stewart att finna bland människorna i företaget, i företagets organisation och bland kunderna. En 

uppdelning kan göras i tre delar; humankapital, strukturkapital och kundkapital.  
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3.2 Humankapital 
Humankapitalet är källan till innovation och förnyelse. Edvinsson och Malone menar att all 

individuell förmåga, kunskaperna, kompetensen och erfarenheten hos företagets anställda och 

chefer inkluderas i termen humankapital (1997, s. 34). Humankapitalet är dock mer än summan av 

dess delar, det måste också inbegripa dynamiken i en intelligent organisation i en föränderlig 

omgivning, såväl som kreativiteten och innovationsmöjligheterna i organisationen. Medarbetarna, 

såväl som cheferna, måste ständigt uppgradera och förnya sina kunskaper och kompetenser, 

införliva dem i organisationen och dela med sig av dessa kunskaper och kompetenser inom 

organisationen.  

 

Stewart inflikar, angående Edvinssons metafor om att organisationen är som ett träd, att ”mänskliga 

varelser är saven som får trädet att växa”. Humankapital ska ses från organisationens perspektiv, 

inte ifrån individens. Stewart menar att företag bör fråga sig hur de ska kunna tillvarataga och 

vidareutveckla humankapitalet som kan användas för att göra verksamheten lönsam (1997, s. 121f). 

Företagen måste kunna förvärva och vidareutveckla det humankapital som kan användas lönsamt i 

verksamheten. Den viktigaste funktionen för humankapital är, enligt Stewart, innovation, både när 

det gäller nya idéer som förbättring av tidigare idéer.  

 

Stewart menar också att för att lösgöra humankapital som redan finns i organisationen måste 

mekaniska arbetsuppgifter och meningslöst pappersarbete minimeras, då det är ett slöseri med 

humantillgångar, istället bör humankapitalet förvaltas med en tydlig strategi, där idéer kan utvecklas 

i alla led inom organisationen. Stewart har en något annorlunda tolkning av begreppet 

humankapital, till skillnad från i Edvinsson och Malones definition så ingår inte ”all individuell 

förmåga, kunskaperna, kompetensen och erfarenheten” i Stewarts tolkning av humankapital. Han 

menar istället det endast är den kunskap och kompetens hos medarbetarna som ger företaget 

komparativa fördelar som utgör humankapitalet (1997, s. 129ff). 

 

3.3 Strukturkapital 
Edvinsson och Malone beskriver strukturkapital som den stödjande infrastrukturen till 

humankapitalet, den organisationella kapaciteten som även inkluderar de fysiska system som 

överför och lagrar IC (1998, s. 35). De menar att i termen strukturkapital ingår faktorer såsom 

kvaliteten och utsträckningen av informationsteknologiska system, företagets image, 

organisatoriska koncept, patent, varumärken och upphovsrätter. Stewart hävdar att strukturkapitalet 
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har två syften; att dokumentera kunskapsmassor som kan överlåtas för att bevara information som 

annars skulle gå förlorad, samt att koppla ihop människor med faktauppgifter, expertkunnande och 

kunskapsbaser (1998, s. 174f). 

 

Edvinsson och Malone menar att strukturkapital kan delas upp i tre delar; organisationskapital, 

innovationskapital samt processkapital. Det förstnämnda utgörs av företagets investeringar i system, 

verktyg och verksamhetsfilosofi som underlättar flödet av kunskap genom organisationen, samt till 

distributionskanalerna. Innovationskapitalet utgörs av förnyelsekapaciteten och immateriella 

tillgångar som används för att skapa och marknadsföra nya produkter, och som skapats genom 

innovation. I begreppet innovationskapital inkluderar Edvinsson och Malone även intellektuell 

egendom, såsom varumärken. De processer, tekniker och medarbetarprogram som ökar och 

förstärker effektiviteten i tillverkningsprocessen eller leveransen av tjänster utgör processkapitalet 

(1998, s. 35f). 

 

Strukturkapitalet tar tillvara medarbetarnas kunskaper och kompetenser och för det vidare till 

kunderna; det möjliggör förstärkning och stöd för medarbetarnas idéer genom att effektivisera 

fördelningen av företagets resurser (Stewart 1997, s. 170). Använt på ett felaktigt sätt kan dock 

strukturkapitalet snarare kväva nya idéer och byråkratisera verksamheten. En utmaning för 

förvaltningen av IC är att utnyttja medarbetarnas kunskap, kompetens och idéer utan att 

överinvestera i kunskap och skapa en alltför tung informationslast. IC måste förvaltas på ett 

effektivt sätt, då tillgångar som inte utnyttjas, hämmar prestationsförmågan (Stewart 1997, s. 172 f). 

 

Om företagets strukturkapital är alltför stort i jämförelse med humankapitalet tyder det på att 

ledningen bör ta en närmare titt på strukturkapitalet och hur det används för att skapa värde för 

företagets intressenter. Det är möjligt att det finns outnyttjad potential inom gränserna för det 

strukturella kapitalet. Edvinsson och Malone menar att om det existerade sådan outnyttjad potential 

i det fysiska kapitalet, som till exempel en lastbil som inte utnyttjades fullt ut, så skulle det genast 

åtgärdas av ledningen, medan outnyttjad potential i det intellektuella kapitalet ofta ignoreras 

(Edvinsson, Malone 1998, s. 57). 

 

3.4 Relationskapital 
Nyckeln till lönsamhet i de flesta företag är förmågan att etablera och upprätthålla stadigvarande 

kundrelationer. Detta visas tydligt i kunskapsföretag då tjänster ofta är så komplexa att det krävs 
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omfattande kunskap, inte bara för att sälja och utföra dem utan även att köpa och tillgodogöra sig 

dem. På så sätt måste kunskapsföretag investera i både tid och pengar för att ”utbilda” sina blivande 

kunder inför köpbeslut och genomförande av tjänsten. Kunskapsföretag är medvetna om att en 

förstagångskund är en dyr kund och att lönsamheten ligger i att skapa trogna kundrelationer 

(Sveiby, mfl. 1989, s. 42). 

 

Varje företag med kunder har relationskapital/kundkapital och en relation med de människor eller 

företag som man säljer till. Av de tre delarna; human-, struktur- och relationskapital anser Stewart 

(1997, s. 187) att relationskapitalet är det viktigaste. Det är från kunderna företag får sina intäkter 

och man kan säga att kunderna är kunskapsföretagets livsnerv. Det är kunderna som betalar ett 

företags fakturor och eftersom de gör det är spåren i de ekonomiska översikterna efter 

relationskapitalet lättare att följa än spåren efter human- och strukturkapital. Det är relativt enkelt 

att följa upp relationskapitalets kännetecken, exempelvis marknadsandel, hur många kunder som 

stannar kvar och hur många som överger företaget och lönsamheten per kund. Relationskapitalet är 

antagligen den immateriella tillgång som förvaltas sämst. Många företag idag vet inte ens vilka 

deras kunder är, de flesta förstår att relationskapitalet är viktigt, men få känner till hur värdefullt det 

i själva verket är (Stewart 1997, s. 187-188). 

 

Första steget till lönsamhet går genom analys och utveckling av den befintliga kundstrukturen. Hur 

ser de existerade kunderna ut? Hur lönsamma är de? Det är viktigt att kunskapsföretag inte bara ser 

kortsiktigt ekonomiskt på sina kunder och uppdrag utan att det ger en hållbar lönsamhet även på 

sikt och ett högt värde på relationskapitalet (Sveiby, mfl. 1989, s. 43).  

 

Det är betydelsefullt att företag sköter sina kundrelationer på rätt sätt, de måste investera i kunderna 

precis som i sina anställda och i strukturerna. Det finns likheter mellan relationskapital och 

humankapital, man äger varken sina kunder eller medarbetare. Relationskapitalet växer när 

individerna i företaget känner ansvar för sin del i verksamheten, får samspela med kunderna på ett 

produktivt sätt, och när de vet vilken kunskap och kompetens kunderna förväntar och sätter värde 

på (Stewart 1997, s.213-214). Vidare menar han att ett företag kan investera i sina anställda inte 

bara för att öka deras värde som individer utan också för att skapa kunskapstillgångar för hela 

företaget. Detta gör att ett företag och dess kunder utvecklar IC som är deras gemensamma och 

enskilda egendom. Om det görs smarta investeringar ger de också rätt till avkastning. 
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Mått på relationskapital 

Företag använder sig av omfattande undersökningar och mäter om sina kunder är nöjda men frågan 

är då om det mäts på ett bra sätt. Mätningar av detta slag är ofta inte särskilt tillförlitliga. Hur nöjda 

företagets kunder är med dess tjänster eller produkter är för komplicerat för att kunna mätas med 

hjälp av en ovetenskaplig undersökning, ofta någon slags uppskattning på en skala från ett till fem. 

Om man inte kan visa sambandet mellan nöjda kunder och ett förbättrat resultat mäts inte nöjda 

kunder på ett riktigt sätt. Lyckliga kunder bör uppvisa åtminstone ett av tre mätbara kännetecken: 

Lojalitet, det vill säga återköpsfrekvens, täckningsgrad, alltså hur mycket kunden handlar hos oss 

som andel av de inköp hon skulle kunna handla hos oss samt. relativ priskänslighet; motståndskraft 

mot konkurrenternas lockrop (Stewart 1997, s. 297-298). 

 

 3.5 Vilken roll IC spelar inom bankvärlden 
Kunskap är idag grundstenen för varje företags verksamhet, och avgörande för företagets 

överlevnad och utveckling. Företagens huvudsakliga input och output består av kunskap i olika 

slags former, och produktionen och hanteringen av kunskap kommer i framtiden bli den primära 

aktiviteten för alla företag. Därför kommer kunskapsskapande och kunskapshantering i framtiden 

bli avgörande för att ett företag ska kunna skapa varaktiga konkurrensfördelar (Shih, Chang & Lin 

2010, s. 78).   

 

Skapandet av ny kunskap kan ske inom eller utanför organisationen. Skapande av kunskap inom en 

organisation kan ske genom lärande, forskning och utveckling samt ackumulation av erfarenhet. 

Extern kunskap kan integreras och generaliseras inom företaget genom interaktion med 

leverantörer, kunder och konkurrenter (Shih et al. 2010, s. 78). Värdet av IC bestäms av till vilken 

grad dessa kunskaper och andra immateriella tillgångar kan omvandlas till finansiell vinst för 

företaget som en helhet (Edvinsson 1997, s. 368). Edvinsson föreslår en metafor för att åskådliggöra 

hur de olika delarna av IC hänger ihop med företaget som en helhet. Den finansiella fokuseringen 

motsvarar taket på ett hus, kundfokuseringen och processfokuseringen är väggarna som håller huset 

uppe, medan fokuseringen på människor är husets själ. Förnyelse och utvecklingsfokuseringen är 

husets grund. Genom denna metafor kan man lätt förstå att förnyelse och utveckling är 

fundamentala delar för varaktig tillväxt (Edvinsson 1997, s. 371). 

 

Det är svårt att mäta och tilldela IC ett korrekt värde, trots att värdeteori har varit ett centralt 

koncept i utvecklingen av traditionell redovisning. Två viktiga krafter med en direkt inverkan på IC 
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är arbetskraft och kapital. Med hjälp av arbetskraft och kapital kan produktivitetsförbättringar nås, 

och det är i sin tur de drivande krafterna bakom varaktig ekonomisk tillväxt. Tillväxt i 

kunskapsbanken hos ett företag ökar kvaliteten på arbetskraft och kapital, men kan inte på egen 

hand generera varaktig tillväxt. Olika mekanismer och system måste finnas på plats för att 

möjliggöra omvandling från kunskap till produktiv teknologi med potential att öka ekonomisk 

tillväxt. Makroekonomisk stabilitet är en viktig faktor för att företag ska kunna skapa varaktig 

tillväxt, då en stark framtidstro möjliggör större investeringar i humankapital (Sahwarat 2008, s. 7f).  

 

Finansindustrin som helhet har sedan länge sammanfört finansiell expertis och marknadens behov 

för att kunna dra nytta av finansiell kunskap och riskhantering för att maximera tillväxten. Fokus 

inom bankindustrin ligger på flödet av den allmänna infrastrukturen för att skapa IC, med syftet att 

öka marknadsvärdet för hela företaget (Shih et al. 2010, s. 75). Humankapitalet kan ses som motorn 

i IC, strukturkapitalet tillhandahåller support, och möjliggör att relationskapitalet kan dra fördelar 

från human- och strukturkapital. Banker, som generellt sett är rika på IC, måste söka att skapa en 

arbetsmiljö där människor, humankapital, kan producera bättre resultat med djupare och fler 

kundrelationer - relationskapital (Sahwarat 2008, s. 5).  

 

Bankindustrin är en typiskt sett kunskapsintensiv industri, eftersom det är en industri som 

involverar utbyte av tjänster snarare än utbyte av varor (Shih et al. 2010, s. 75). Sahwarat menar att 

bankindustrin dessutom har fler dimensioner. Där tillverkande företag och industrier fokuserar på 

produkter, fokuserar bankindustrin dels på en tredimensionell process – organisationen, produkter 

och konton – och dels finns ett servicefokus, som till största delen handlar om relationskapital 

(Sahwarat 2008, s. 10). Att kunna skapa kunskap är därför högst relevant för IC inom 

bankindustrin. Shih, Chang och Lin anser att företag bör definiera sina egna mekanismer och 

system för kunskapsskapande för att på så sätt öka sin kapacitet för att skapa kunskap. Olika sätt att 

öka kunskapskapandet inom bankerna kan vara mentorssystem, IT-system för att kunna sprida och 

dela kunskap inom organisationen samt andra formella och informella kommunikationskanaler för 

att främja och utveckla organisationens kapacitet att skapa kunskap (Shih et al. 2010, s. 87). 

 

Affärsmodellen för banker är att låna och låna ut kapital från och till andra industrier. Viktiga 

affärsbeslut tas baserat på en avvägning mellan risk och avkastning. Bankindustrins karaktär 

innebär att det är nödvändigt för dess verksamhet att ligga före andra industriers konjunkturcykel. 

Samtidigt är bankindustrin starkt reglerad, och den tuffa konkurrensen på marknaden sätter hård 

press på bankerna. Affärsmiljön för banker har dessutom ändrats på senare år, på grund av inverkan 
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från bland annat ökad internationalisering. I en osäker värld med omfattande bankkriser och volatila 

marknader måste bankerna inte bara hitta ett mer effektivt sätt att integrera arbetsstyrka och 

finansiella tillgångar, men även förbättra förvaltningen av IC för att klara sig i en alltmer 

föränderlig omgivning (Shih et al 2010, s. 74). 

 

Målet med en IC-fokusering är att maximera företagens värdeskapande kapacitet genom att 

identifiera, ta till vara och återvinna IC, samt använda IC som en hävstång för att öka företagens 

finansiella kapital. Detta innebär att värde både skapas och utvinns (Edvinsson 1997, s. 372). 

Kapitaliseringen av IC och skapande av kunskap är nära sammanknutna. IC genereras genom 

systematisk integration av kunskap, och speciellt i bankindustrin, eftersom kunskapen som krävs för 

bankverksamheten är mer komplex än för de flesta andra industrier. Kunskapen som behövs inom 

bankindustrin är skiftande och ofta abstrakt. Kärnkonkurrenskraften i bankindustrin beror därför i 

hög grad på ledningens förmåga att systematiskt hantera och leda skapandet av och den fortsatta 

hanteringen av IC. Konkurrenskraften beror också på om de lyckas skapa sofistikerade system för 

att ta tillvara IC inom organisationen och effektivt hantera risker och skapa vinst (Shih et al. 2010, 

s. 76). 

 

Shih, Chang och Lin fann i sin studie att inom bankindustrin har humankapital en positiv och direkt 

effekt på struktur- och kundkapital. Kundkapital har också en positiv och direkt inverkan på 

strukturkapitalet. Banker som är rika på humankapital ökar inte bara sin operativa effektivitet, utan 

bygger också upp strukturkapitalet. Välutbildade anställda bygger kundrelationer med hjälp av sina 

professionella kunskaper och erfarenhet och ökar därmed kundkapitalet. Interaktioner mellan 

anställda och kunder innebär i sin tur en ökad integration av information så att informationen kan 

spridas inom organisationen och därmed öka strukturkapitalet (Shih et al. 2010, s. 86). 

 

Edvinsson menar att en väsentlig uppgift för företagsledningar världen över är att omvandla 

humankapital till strukturkapital. Humankapitalet ägs inte av företaget, utan är det ”till låns”. 

Strukturkapitalet däremot kan, från aktieägarnas perspektiv, ägas och bytas. Humankapitalet är 

därför mycket mer volatilt, medan strukturkapitalet kan användas som en hävstång för att främja 

ökad tillväxt. Detta innebär att banker ofta är mer intresserade av strukturkapital än humankapital 

(Edvinsson 1997, s. 369). Edvinsson hävdar vidare att hanteringen av IC berör ett större område än 

bara kunskapshantering, han menar att IC management handlar om att utnyttja humankapital och 

strukturkapital tillsammans för en hävstångseffekt (Edvinsson 1997, s. 372). 
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Edvinsson listar sex huvudsakliga faser som visar på ett mönster vid utvecklingen av IC. Den första 

är missionärsfasen som fokuserar på insikt och logik runt IC. Mätning är andra fasen, som fokuserar 

på utvecklingen av data, så väl som språket, medan den tredje fasen fokuserar på att ledningen 

agerar i respons till de nya insikterna som utvunnits från data. Nästa fas fokuserar på utvecklingen 

av teknologiska hjälpmedel för paketeringen av kunskap, såväl som kommunikationsteknologi för 

snabb spridning av kunskap. Kapitaliseringsfasen fokuserar på paketerad organisationell teknologi 

och intellektuella ägodelar, för återvinning. Den sista fasen, som Edvinsson benämner 

framtidsfasen, fokuserar på den fortsatta förnyelsen och utvecklingen av IC (Edvinsson 1997, s. 

370). 

 

3.6 Tillgång 
Tillgångar är allt det som företaget äger och som kan värderas i pengar. Tillgångarna kan delas upp 

i fyra former, av vilka tre är mätbara och den fjärde är inte mätbar förrän den säljs. De första två av 

tillgångarna är likvida som innebär att de kommer att konsumeras under följande år, exempelvis 

varulager, fasta kostnader och kundfordringar. Finansiella tillgångar utgör den tredje typen av 

tillgångar vilket kan vara innehav av aktier och obligationer. Den sista av tillgångarna heter 

immateriella tillgångar och de saknar fysisk existens men trots det så har de ett värde för företaget 

(Edvinsson & Malone 1998, s. 44). 

 

Begreppet immateriella tillgångar uppstod då man insåg att icke bokföringsmässiga faktorer kan 

spela en viktig roll i ett företags verkliga värden som varumärken, marknadsrättigheter och patent. 

Edvinsson och Malone (1998, s. 44) menar att detta ger ägaren en konkurrensfördel som har 

betydelse för slutresultatet då det påverkar både kapitalsidan och skuldsidan bland tillgångarna i 

balansbudgeten. Vidare om ett företag med totala tillgångar på 1 miljon kronor säljs för 1, 2 

miljoner kronor måste köparen ha sett något hos företaget vilket resulterade till att värdet ökade 

med 200 000 kronor. Det kan då ha handlat om ett inarbetat varumärke, personalens kompetens 

eller företagets geografiska läge som värdeökningen bestod av (Edvinsson & Malone 1998, s. 45). 

 

Författarna bedömer vidare att IC handlar om företagets framtida intjäningsförmåga med ett humant 

perspektiv. Då vi lever i en värld med snabb teknologisk utveckling kan allt försvinna och ändras 

snabbt, konkurrens kan plötsligt dyka upp och nya relationer bildas mellan leverantörer, tillverkare 

och kunder. Det innebär att kärnvärden och kompetenser hos ett företag kan vara det enda som inte 

bara håller företaget vid liv utan också det enda hos företaget som faktiskt finns kvar. Edvinsson 
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menar därför att en fokusering kommer att fungera som ett verktyg för att mäta mjuka tillgångar och 

stimulera förnyelse, och att IC därmed kommer visa sig vara minst lika viktigt som finansiellt 

kapital för varaktig lönsamhet (1998, s. 53). 

3.7 Redovisning av Intellektuellt Kapital 
När man ska identifiera och mäta IC ska man vara medveten om att traditionell redovisning visar 

historiska data medan rapportering av IC avser att visa framtiden (Edvinsson & Malone 1997, s. 

66f). Dagens företag förlitar sig på mer än bara finansiella och fysiska resurser, i många fall nästan 

enbart på IC-resurser vilket gör att traditionell redovisning i avskildhet kan ge en skev bild av 

företag. Om man inte kompletterar den finansiella rapporteringen med icke finansiell information 

ger den inte en fullständig bild av företaget vilket i sin tur har implikationer för hur företag bedöms 

och värderas av externa intressenter (Roos 2006, s. 141). En undersökning som ett stort amerikanskt 

konsultföretag har gjort visar att 94 % av ledare i USA och Europa tycker att det är mycket viktigt 

att förstå och styra IC. Att IC resurser har stor betydelse i företag idag speglas inte bara i 

undersökningen bland företagsledare utan främst i värderingen av noterade bolag (Roos 2006, s. 

7f). 

 

Traditionell redovisning omfattar endast historiska aktiviteter och transaktioner och bortser från 

investeringar i exempelvis kompetensutveckling som bidrar till företags framtida värdeskapande 

(Roos 2006, s. 142). Anledningen till att IC bör mätas eller värderas går övergripande ut på att 

antingen mäta och värdera för interna styrningssyften eller att göra det för extern rapportering. Att 

mäta och värdera i rapporteringssyfte har fått alltmer uppmärksamhet under senare år bland de 

största nationsöverskridande organisationer som OECD och EU, samt bland tillsynsmyndigheter 

och organ som IASB och de amerikanska securities and exchange commission och FASB. Dessa 

organisationer är aktiva sponsorer av utvecklings arbete för rapportering av immateriella element i 

organisationens verksamhet (Roos 2006, s. 143).  

 

De två övergripande syftena, intern styrning samt extern rapportering skiljer sig betydligt åt och 

leder därför till olika former av mätning (Roos 2006, s. 100f). Ett vanligt misstag är att man vill för 

mycket och därför gör redovisning av IC större än nödvändigt. Många företag har långt fler 

indikatorer än de någonsin använder och vissa av dem har utvecklats separat för särskilda ändamål 

och blir snart föråldrade. Dessutom gör man sällan sig av med indikatorer vilket gör att många 

företag sitter på alldeles för stora och kostsamma mätningssystem (Roos 2006, s. 102). Genom att 

koppla de Intellektuella resurserna till företagets strategiska mål, affärsidé och dess uppfattning om 
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omvärlden är det lättare att se om företag har tillgång till rätt typ av IC resurser för att nå strategiska 

mål (Roos 2006, s. 48). 

  

 3.8 Problematik vid redovisning 
Det har alltid funnits ett tillfälligt och temporärt glapp mellan marknadens uppfattning om företaget 

och redovisningens verklighet men nu har den skillnaden växt till en klyfta. Det är tydligt att det 

verkliga värdet av ett företag inte kan mätas genom traditionella redovisningsmått utan att man även 

måste värdera de immateriella tillgångarna såsom IC (Edvinsson och Malone 1998, s. 18f). Charles 

Handy från London School of Business, har uppskattat att Intellektuella tillgångar vanligtvis är 

värda tre till fyra gånger mer än ett företags materiella redovisade värde (Edvinsson & Malone 

1998, s. 22). 

 

Modeller som mäter IC står inför tre problem som är mycket svåra att lösa, det är svårt att avgöra 

när en investering i IC ger utdelning i finansiella former, det finns inte heller något som garanterar 

att en kostsam investering kommer att generera mycket IC och till sist måste även IC utryckas i 

monetära termer. Idag saknas en generellt accepterad modell för rapportering av IC vilket gör att 

jämförelse mellan företag är mycket begränsad. Detta försvårar för investerare som vill utvärdera 

olika investeringsalternativ (Roos 2006, s. 102). 

 

Världen fungerar inte längre på samma sätt som den gjorde under den Industriella eran då fokus låg 

på de materiella resurserna. De senaste tio åren har vi sett ett snabbt växande intresse för och en 

insikt om vikten av IC i företags verksamhet. Idag är IC det viktiga i många företag och det är ofta 

tjänster och inte fysiska produkter som säljs. Tjänster brukar vara ett samarbete mellan företag och 

kunden vilket leder till att relationen mellan dessa två är betydelsefull och det gör att IC får en allt 

större roll. Med den här insikten gör att behovet av att styra företag på ett nytt sätt och med andra 

metoder för resultat och prestationsmätning (Roos 2006, s. 7f). 

 

Stewart (1997, s. 58f) menar att idag är företag mer kunskapsorienterade och den traditionella 

redovisningen som främst riktats till Industriella företag är inte längre optimal få den fokuserar mest 

på materiella tillgångar. Roos (2006, s. 165) diskuterar om det är möjligt att mäta och värdera IC på 

ett konsekvent sätt tvärsöver företag, branscher och länder och på ett sätt som kan sägas vara en 

objektiv metod. Han fortsätter med att det också finns begränsningar i vad företag är beredda att 
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avslöja för omvärlden då konkurrenter kan dra nytta av informationen. En annan faktor är att 

partners kan använda informationen för att dra nytta vid förhandlingssituationer. 
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4. Empiri 
Här redovisas den information som författarna tagit fram genom intervjuer och kartläggning av 

utvalda årsredovisningar. 

 

4.1 Danske Bank 
Östgöta Enskilda Bank gick 1997 samman med Danske Bank och blev då den första utländska 

banken med ett kontorsnät i Sverige. Danske Bank ger ett komplett erbjudande till privatpersoner, 

företag och institutioner i Sverige. (Internetkälla 1) I Sverige har Danske Bank 15 provinsbanker, 

cirka 60 bankkontor och fyra regionala finanscenter med gemensam spjutspetskompetens och 

administration. Antalet anställda i Sverige uppgår till 1 200medarbetare. (Internetkälla 2) 

Danske Bank är Danmarks största finanskoncern och en av de största i Norden. Koncernen har cirka 

24 000 anställda runt om i världen. (Internetkälla 3) Företagets mission är att erbjuda en bank som 

är en tillgänglig och lokal finansiell partner och samtidigt ge kunden internationell spetskompetens 

och produkter. (Internetkälla 4) 

4.1.1 Humankapital 
Humankapitalet lyser med sin frånvaro. Det enda som han härledas till ämnet är att Danske Bank 

under 2008 år ingick ett avtal med UNI Finance som innebär att de anställda har rätt till lika lön, 

kompetensutveckling, trygghet m.m. (Danske Banks årsredovisning 2008 s. 58f). 

I 2007 och 2006 års årsredovisningar finns ingen information som kan karakteriseras som 

humankapital (Danske Banks årsredovisning 2006-2007). 

 

 4.1.2 Strukturkapital 
Företags- och managementkulturen får visst utrymme och man framhåller rapportering, transparens 

och anpassning till omvärlden som viktiga delar (Danske Banks årsredovisning 2008 s. 55). 

 

Danske Banks största fokus ligger på s.k. corporate responsibility (CR) som belyser att företaget har 

mer än bara ett socialt ansvar. Företaget ska medverka till ekonomisk tillväxt, skydda miljön och 

erbjuda goda arbetsförhållanden som bidrar till att utveckla personalen. Under 2008 

implementerade man en policy gällande socialt ansvar för att förhindra att företaget investerar i 

kunder som inte följer de mänskliga rättigheterna, påverkar miljön negativt, bedriver vapenhandel 

m.m. Samma år lanserades ett kunskapsprogram om ekonomi och finanser riktat till barn, unga och 

unga familjer med syfte att öka kunskapen om deras privatekonomi. Vidare startade företaget en 
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webbsida för barn mellan 5 år och 7 år med namnet Moneyville. Danske Bank har en klimatstrategi 

med målet att nå s.k. koldioxid neutralitet i slutet av 2009. Under år 2008 nådde man enligt 

årsredovisningen en bit längre för att kunna uppnå målet (Danske Banks årsredovisning 2008 s. 

58f). 

 

Under 2007 antog företaget en Corporate Social Responsibility (CSR) strategi som definierar vad 

CSR betyder för Danske Bank. Strategin framhåller att banken ska fokusera på fyra områden: 

kunder, anställda, miljö och samhälle. I samband med årsredovisningen 2007 presenteras en separat 

rapport om CSR som gör der möjligt att jämföra data mellan landsgränser och mellan affärsenheter. 

Kunskap är företagets största tillgång och därför utgör kunskap ett centralt inslag i allt CSR-arbete. 

År 2007 initierades det långsiktiga klimatarbetet med syfte att minska växthuseffekten. Vidare 

valde man att samma år ingå i UN Global Compact (Danske Banks årsredovisning 2007 s. 25). 

 

År 2006 var det allra första året Danske Bank antog en corporate social responsibility policy för 

bankens ansvar visavi kunder, anställda, miljön och samhället. Policyn formaliserar bankens arbete 

med att skapa en god relation med aktieägarna och samhället i stort. En del i detta arbete är 

införandet av en ny CSR-webbsida samt den första separata CSR-rapporten (Danske Banks 

årsredovisning 2006 s. 19). Danske Bank tycker att CR (f.d. CSR) är mycket vikigt varpå man 

sedan år 2006 som tillägg till årsredovisningen även ger ur en separat årlig CR-rapport. 

 

4.1.3 Relationskapital 

Koncernens filialer på de utländska marknaderna nämns kortfattat i årsredovisningen. Vad gäller 

Danske Bank i Sverige framgår det att banken blev utnämnd till årets affärsbank för tredje året i rad 

av Finansbarometern. Därtill belyser man att Danske Banks affärsmodell baserad på 

samhällsengagemang således fungerar väl. Liknande korta kommentarer gällande kundomdömen 

nämns för de övriga länderna där koncernen är verksam under rubriken ”Operations” (Danske 

Banks årsredovisning 2008 s. 28). I årsredovisningarna från 2007 och 2006 nämns precis som år 

2008 de utländska marknaderna kortfattat och det framgår t.ex. att Danske Bank i Sverige har 

erhållit flera pris (Danske Banks årsredovisning 2007 s. 38 & Danske Banks årsredovisning 2006 s. 

39). 
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 4.1.4 Intervju med Anne Søgaard Melchiorsen, Group Corporate 
Responsibility Manager 
Anne berättar att Danske Bank inte använder termen IC mer än att de känner till termen och de har 

diskuterat det som en del av Corporate Responsibility rapporteringen. Annars pratar de inte så 

mycket om IC i det dagliga arbetet men Anne menar att de vet att det används externt. Hon tycker 

att det är svårt att veta vilka siffror som ska användas och hur man faktiskt ska rapportera det. Hon 

förklarar att det finns ett annat sätt att redovisa kompetensen och kunskapen hos de anställda genom 

competency profiles. Det är inte för statistikens skull utan för att se hur de anställda uppfyller 

kompetensmålen i sina respektive roller. Vidare förklarar Anne att detta sker som en del av den 

årliga utvärderingen och genom detta är det möjligt att avgöra varje anställds utvecklingsbehov 

både personliga och utbildningsmässiga. 

 

Vad gäller mätning av kundrelationer poängterar Anne att kundrelationer inte är definierade som 

intellektuellt kapital, men banken mäter kundnöjdhet. Både som total kundnöjdhet, och genom 

moment-of-truth-undersökningar, en undersökning för att se hur kunden upplevde mötet med 

banken. Anne säger att av de olika områdena som banken fokuserar på så fokuseras det mest tid och 

resurser på business-perspektivet, alltså kunderna. Hon förtydligar att de anställda är väldigt viktiga 

då de är basen och menar också på att Danske Bank är verksamma i miljön/samhället som helhet 

men att det inte är vår kärnverksamhet. 

 

Anne förklarar att Danske Bank belyser och redovisar siffror i deras CR Fact Book, det är viktigt att 

internt övervaka kvantitativ data för att veta hur vi presterar. Externt så har vi märkt att investerare 

och andra professionella kunder har efterfrågat information om intellektuellt kapital säger hon. 

Anne fortsätter med att det inte finns någon modell för redovisningen av dessa värden. Hon tror att 

den här sortens information kommer bli viktigare för banken i framtiden. Hon säger att den breda 

definition som inkluderar kundlojalitetsdata är den typen av information som redan är viktig. Anne 

uttrycker att ju mer vi lär känna dessa data och vad vi kan använda dem till, så kommer det bli än 

mer viktigt och hon säger vidare: ”Men det kommer också i hög grad att bero på om vi kan hitta 

ännu bättre metoder för att faktiskt mäta dessa siffror, för jag tror att det är något som vi alla 

kämpar med.” 
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4.2 Handelsbanken 
Handelsbanken grundades 1871 och idag bedriver banken verksamhet på över 700 platser i 22 

länder och har cirka 11 000 anställda (Handelsbanken årsöversikt 2008 s. 44). Balansomslutningen 

var 2 159 miljarder kronor år 2008. Handelsbankens affärsidé är att utifrån kundens behov och 

baserat på en personlig relation erbjuda både privat- och företagskunder ett komplett utbud av 

finansiella tjänster med tillhörande hög servicenivå (Handelsbanken årsöversikt 2008 s. 5). 

 

 4.2.1 Humankapital 
I årsöversikten för 2008 nämns att för att kunna behålla medarbetaren inom banken måste det finnas 

förutsättningar för att utvecklas i arbetet, olika karriärmöjligheter ska presenteras och medarbetaren 

ska bemötas utifrån den fas i livet vederbörande befinner sig. Vidare skriver man att bankens styrka 

bygger på alla medarbetarnas samlade kompetens och där ordet kompetens definieras som förmågan 

att lösa de uppgifter som medarbetaren möter i arbetet. Handelsbankens samtliga medarbetare ska 

delta i enhetens verksamhetsplanering och varje chef ska hålla planerings- och utvecklingssamtal 

som ska resultera i en individuell handlingsplan. Den interna arbetsmarknaden betonas starkt då 

cheferna agerar kulturbärare i organisationen. År 2008 rekryterades 97 procent av cheferna internt 

(Handelsbanken årsöversikt 2008 s. 15). 

 

I 2007 och 2006 årsöversikter belyser företaget medarbetaren på liknande sätt som år 2008  

(Handelsbanken årsöversikt 2007 & 2006). 

 

4.2.2 Strukturkapital 
Handelsbanken har ett s.k. resultatandelssystem för de anställda som innebär att medarbetarna får 

en ekonomisk ersättning när de fyller 60 år vilket har som syfte att motivera bankens anställda att 

göra en bättre arbetsinsats. Banken väljer att belysa arbetsmiljöns betydelse och i synnerhet det 

hälsofrämjande arbetet. Vidare tar årsöversikten upp Handelsbankens goda fackliga relationer som 

också utgör en viktig del i bankens företagskultur. Företagets jämställdhetspolicy markerar att det 

ska finnas samma möjligheter för kvinnor och män att utvecklas i organisationen (Handelsbanken 

årsöversikt 2008 s. 15). 

 

I 2007 års rapport skriver banken om att de subventionerar hushållsnäratjänster för alla medarbetare 

i Sverige med barn under 8 år. Vidare ersätts 80 procent av lönen för den del som 

Försäkringskassan inte täcker vad gäller föräldraförsäkringen (Handelsbanken årsöversikt 2007 s. 
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14). Det etiska och sociala ansvarstagandet får stort utrymme i årsöversikten då man menar att 

banken måste präglas av hög etik och ansvarsfullt agerande för att åtnjuta förtroende hos kunder, 

myndigheter och allmänheten. De etiska riktlinjerna fastställs av bankens styrelse. Koncernen ger 

medarbetarna kontinuerlig information om hur man ska arbeta mot penningtvätt, finansiering av 

terrorism och annan ekonomisk brottslighet (Handelsbanken årsöversikt 2008 s. 16). 

 

Miljöarbetet i banken får det största utrymmet. Det står att bankens negativa påverkan på miljön ska 

vara så liten som möjligt. Handelsbanken har vidare skrivit på och följer frivilliga 

miljööverenskommelser. Ansvaret för det miljöarbetet är decentraliserat precis som alla andra 

ansvarsområden i företaget (Handelsbanken årsöversikt 2008 s. 17). 

 

Även i årsöversikten från 2007 låter man bankens miljöarbete synas väl. Det framgår att banken har 

infört elektronisk hantering av leverantörsfakturor för att minska pappersförbrukning och 

transporter. Vidare tar man upp att banken numera köper sin el direkt via elbörsen Nord Pool för att 

kunna styra över sina kostnader (Handelsbanken årsöversikt 2007 s. 16). 

 

I årsöversikten för 2006 skriver Handelsbanken att de ska vidta åtgärder för och så långt det är 

tekniskt och ekonomiskt möjligt medverka till en långsiktig ekologiskt hållbar utveckling. 

Koldioxidutsläppen utgör ett område där bankens verksamhet har direkt miljöpåverkan. Vid 

utlåning över 1 mnkr upprättar man en s.k. limithandling och i den görs en värdering av eventuella 

miljörisker med aktuell kund. Handelsbanken är bäst i sin bransch i Folksams Index över 

ansvarsfullt företagandet där samtliga företag på Stockholmsbörsen jämfördes avseende deras 

beredskap att hantera risker med miljöpåverkan (Handelsbanken årsöversikt 2006 s. 14). 

 

Koncernens viktigaste styrmedel är en väl förankrad företagskultur och ett effektivt 

uppföljningssystem (Handelsbanken årsöversikt 2008 s. 5). Inom banken finns en ordinarie 

förslagsverksamhet som ska leda till förbättring och utveckling. År 2006-2010 finns ett 

förbättringsprogram som ska se över kontorens vardagsrutiner och få in förslag på förbättringar. När 

förslagen kommer in lämnas de vidare till ansvariga enheter som i sin tur utvecklar nya rutiner. 

Uppföljning framhålls som den viktigaste faktorn till programmets framgång (Handelsbanken 

årsöversikt 2008 s. 12). 

 

I årsöversikten från 2007 trycker banken på de fina prestationerna i olika mätningar. Handelsbanken 

placerar sig på elfte plats i tidningen Sunday Times årliga utnämning av de 100 bästa arbetsgivarna 
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i Storbritannien. För femte året i rad utsågs banken av Great Place to Work Institute som en 

Sveriges bästa arbetsplatser (Handelsbanken årsöversikt 2007 s. 15). 

 

 4.2.3 Relationskapital 
Bankkontoren inom Handelsbanken har de senaste tre åren fått 40 procent mer tid till möten med 

kunder och målet att år 2010 lägga 50 procent av tiden på kunderna (Handelsbanken årsöversikt 

2008 s. 12). Företagets utgångspunkt är att alltid ha fokus på kundens behov och inte sälja enskilda 

produkter eller tjänster. En av bankens viktigaste grundstenar för att nå målet med långsiktig 

lönsamhet är att ha marknadens nöjdaste kunder. Årligen genomför man Svenskt Kvalitetsindex 

(SKI) och ESPI som är oberoende mätningar av kundnöjdhet som följer uppsatta europeiska 

standards. Resultatet från 2008 visar att Handelsbanken fortsätter vara den storbank i Sverige som 

har flest nöjda kunder. Ambitionen att sätta kunden i centrum möjliggörs genom utökade öppettider 

på kontoren, enkla e-tjänster och personlig service via telefon. För att kunna hantera kundklagomål 

finns väl uppbyggda rutiner (Handelsbanken årsöversikt 2008 s. 13). 

 

I likhet med 2008 väljer man 2007 och 2006 att poängtera att Handelsbanken har de mest nöjda 

privatkunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och ESPI. De framhåller att sambandet mellan 

nöjda kunder och det lokala bankkontoret är tydligt (Handelsbanken årsöversikt 2007 s. 2 & 

Handelsbankens årsöversikt 2006 s. 15). I Sverige var Handelsbanken under 2007 och 2006 den av 

de fyra svenska storbankerna som i förhållande till affärsvolym hade lägst andel kundklagomål 

baserat på uppgifter från Allmänna reklamationsnämnden (Handelsbanken årsöversikt 2007 s. 12 & 

Handelsbankens årsöversikt 2006 s. 15). 

 

År 2007 väljer banken att understryka hur viktigt det är att finnas på nya orter för att nå nya kunder. 

Aktuellt år öppnades totalt 46 nya lokalkontor och man betonar den lokala kontorschefens 

betydelsefulla roll. För att få fler nöjda kunder började man med lördagsöppet på vissa kontor. 

Dessutom införde man telefontjänsten ”Handelsbanken Direkt” som är bemannad dygnet runt 

(Handelsbanken årsöversikt 2007 s. 2f). 
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4.2.4 Intervju Handelsbanken Lars Kenneth Dahlqvist Investor Relations 
Officer på IR-avdelningen.  
 

Lars menar på att Handelsbanken inte använder sig utav begreppet IC och inte heller begreppen 

humankapital, strukturkapital eller relationskapital. Han uttrycker att de anställdas kompetens är en 

förutsättning för att nå bankens finansiella mål, det vill säga att ha högre lönsamhet än jämförbara 

banker. Vidare säger han att alla banker som arbetar på samma marknad arbetar under samma 

förutsättningar, möter samma krav från kunder och myndigheter, har samma tillgång till tekniska 

hjälpmedel och är verksamma under samma ekonomiska konjunkturella förutsättning. Med detta 

påstår Lars kan skillnaden i bankernas lönsamhet endast förklaras av att de anställda i den bank som 

uppnår en högre lönsamhet gör en bättre insats än vad som är normalt i branschen.  

 

Vad gäller redovisningen av bankens företagskultur, jämställdhet och företagsansvar förklarar Lars 

att Handelsbanken sedan flera år har ett särskilt avsnitt i årsredovisningen, där förklaras bankens 

företagskultur samt hur vi arbetar med de olika frågorna. Lars fortsätter att berätta hur 

Handelsbanken redovisar kundrelationer då de använder sig av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) som 

tas fram av Handelshögskolan och av den europeiska motsvarigheten ESPI.  Dessa båda mått anser 

vi vara de viktigaste och mest relevanta uppgifterna menar Lars. Vidare tas även data fram av en 

oberoende aktör vilket är viktigt för trovärdigheten poängterar Lars.  

 

På frågan om vilket av human,-struktur- eller relationskapital  som är mer prioriterat svarar Lars att 

de inte använder dessa termer men om man tittar på antal sidor i årsredovisningen får personalen 

och personalens kompetens störst utrymme och på så sätt är det viktigast. Han nämner att 

anledningen till att de belyser och redovisar IC i årsredovisningen är att de vill uppfylla tre krav. 

Det första är att leva upp till lagstiftningens krav och därefter målgruppens krav, de som läser 

årsredovisningar förväntar sig den typen av information och det handlar således om extern 

efterfrågan. Det tredje kravet framhåller Lars är att vi bedömer frågorna som viktiga internt och vill 

kommunicera det till våra medarbetare. Vidare säger han att Handelsbanken inte använder någon 

modell för redovisning av humankapital, strukturkapital eller relationskapital. Lars tror att IC 

kommer få samma utrymme i de kommande årsredovisningarna men säger också att de möjligtvis i 

framtiden kommer ta fram en separat hållbarhetsanalys. Han menar också att förändringar från 

externa aktörer som exempelvis massmedia, kan påverka företaget i någon riktning. Lars avslutar 

med att han tror att IC kommer få samma utrymme i banken i framtiden som i dagsläget.  
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4.3 Ikano-banken 
Ikano Bank startades 1995 och har idag 400 medarbetare. Ägaren är Ikano gruppen d.v.s. familjen 

Ingvar Kamprad. Företagets vision är att ge de många människorna möjlighet att enkelt förverkliga 

sina drömmar. Banktjänsterna innefattar lån, bolån, kreditkort och sparkonton till privatpersoner. 

Ikano Bank utvecklar och administrerar även säljstödjande finansiella tjänster till företag. 

(Internetkälla 5) 

 

4.3.1 Humankapital 

Redovisningen av humankapitalet är mycket begränsad i årsredovisningen från 2008. Det framgår i 

årsredovisningen att den befintliga personalstyrkan har gjort förändringar i arbetssätt och 

organisationen vilket har skapat effektivitetsvinster för företaget. Vidare skriver man att 

effektivitetsfrågorna ständigt är i fokus i företaget (Ikano Banks årsredovisning 2008 s. 3). 

 

Humankapitalet nämns inte överhuvudtaget i 2007 och 2006 års årsredovisningar. 

 

 4.3.2 Strukturkapital 
Under rubriken Immateriella tillgångar redogörs för bankens egenutvecklade och förvärvade 

programvaror och IT-system som har ett väsentligt värde (Ikano Banks årsredovisning 2008 s. 15). I 

övrigt saknar uppgifter om företagets strukturkapital för åren 2008, 2007 och 2006. 

 

 4.3.3 Relationskapital 
Relationskapitalet nämns kortfattat 2008 i egenskap av att banken har gott anseende och förtroende 

eftersom tillströmningen av nya inlåningskunder har ökat under finanskrisen (Ikano Banks 

årsredovisning 2008 s. 5). 

 

I årsredovisningen för 2007 framhåller företaget att Ikanobanken.se har utnämnts till Sveriges bästa 

sajt inom bank- och finanssektorn av tidningen Internetworld. Banken skriver vidare en hel del om 

de många framgångsrika samarbeten man har åstadkommit med detaljhandelsföretag (Ikano Banks 

årsredovisning 2007 s. 3). 

 

I 2006 års redovisning saknas information om relationskapitalet. 
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 4.3.4 Intervju med Fredrik Krüeger, HR-chef Ikanobanken. 
Fredrik berättar att begreppet IC inte används inom Ikanobanken och inte heller begreppen 

humankapital, strukturkapital eller relationskapital. Han talar om att bankens arbete med anställdas 

kompetens och utveckling sker med hjälp av olika verktyg. Huvudverktyget är utvecklingssamtal 

och verktyg nummer två är Voice, som är medarbetarenkäter. På individnivå arbetar vi främst med 

utvecklingssamtal och på organisatorisk och gruppnivå arbetar vi med medarbetarenkäter och även 

Management Review, vilket är kartläggning av alla chefer i bolaget en gång om året förklarar 

Fredrik. 

 

Han säger att banken arbetar med företagskultur, jämställdhet och företagsansvar på lite olika sätt 

på Corporate Social Responsibility sidan. Det är bland annat en hel del saker i samarbete med 

IKEA framhåller Fredrik och fortsätter att beskriva att de har ett nära samarbete knutet till UNICEF 

där vi både skänker pengar och möbler till skolor och annat via IKEA. Ibland tas egna initiativ, till 

exempel vid katastrofen i Haiti så gjordes en insamling där företaget lade en extra krona för varje 

krona skänkt av de anställda. Jämställdhet och mångfald jobbar vi med genom lönekartläggningar 

och annat enligt de generella lagkraven framhåller Fredrik. Just i år så har vi ett väldigt stort fokus 

på det kvinnliga ledarskapet och vi håller på att skapa ett mentorskapsprogram för att öka andelen 

kvinnor i ledande ställning.  

 

Han fortsätter att berätta att Ikanobanken även har gått med i något som heter MINE, som står för 

etnisk mångfald i näringslivet, ett näringslivsinitiativ som har sitt ursprung i Malmö, som jobbar 

mycket med etniciteten för att öka andelen invandrare i arbetslivet. Företagskulturen både mäter 

och jobbar vi aktivt med uttrycker Fredrik. Med hjälp av VOICE mäter vi hur väl medarbetarna 

känner till våra värderingar, och hur duktiga man tycker att vi är på att implementera dem i vårt 

dagliga arbete. Sedan sätter vi mål för hur vi ska kunna öka igenkänningen av våra värderingar. Vid 

utvecklingssamtal och lönesamtal så vägs värderingar in som en parameter, hur väl individen lever 

upp till värderingarna, och dessutom är det något vi alltid tar upp vid anställningsintervjuer. 

 

Ikanobanken arbetar med kundrelationer på många olika plan, allt ifrån kundevents och 

kundkampanjer, till kundenkäter och mätningar i stort sett hela spektrat betonar Fredrik. Vidare 

talar han om att det är fokus på jämställdhetsfrågan och företagskulturen. Han tycker att 

sammanställning av företagskultur, jämställdhet och företagsansvar sammanställs och mäts alldeles 

för lite. Vi har tillgång till all information i och med våra medarbetarenkäter, vi mäter 

företagskulturen, vi mäter igenkänningsgrad, vi mäter en hel del saker. Det är dock bara en bråkdel 
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av det vi mäter som faktiskt syns i våra årsredovisningar, så där har vi ett område vi definitivt kan 

utveckla tycker Fredrik. Allt material finns men vi kan göra mycket mer för att lyfta fram det här i 

årsredovisningarna. I och med att vi inte är ett publikt bolag, vi är privatägda så är behovet av att 

visa informationen i årsredovisningen inte lika stor. Fredrik tror och hoppas att IC kommer ta större 

plats i de kommande årsredovisningarna. Han är övertygad om att IC kommer få mer utrymme i 

bankens arbete framöver och menar på att trenden går mot att arbeta mer med de här 

frågeställningarna. 
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5. Resultatanalys 
I kapitlet görs en sammanställning av teorin och empirin med syfte att besvara studiens 

frågeställningar. Uppsatsens empiriska information diskuteras i relation till den teoretiska 

referensramen. 

 

Uppsatsens syfte har varit att beskriva och förklara hur man i några svenska banker arbetar med IC. 

Vi har undersökt hur och i vilken utsträckning som IC används i bankerna i dagsläget. Frågorna vi 

ställde oss var:  

 

- Redovisar de utvalda bankerna IC och i så fall hur? 

- Om de redovisar IC, vad vill de uppnå? 

- Vilket arbetssätt använder de sig i så fall av för att belysa och mäta IC och hur skiljer det sig åt 

mellan bankerna? 

 

Metoden för att uppnå syftet har bestått av intervjuer med de utvalda bankerna Danske Bank, 

Handelsbanken och Ikano Banken samt kartläggning av bankernas årsredovisningar från år 2006, 

2007 och 2008.  

 

I intervjuerna framkommer att ingen av bankerna använder termen intellektuellt kapital, IC, och 

termen nämns aldrig i någon av årsredovisningarna. Däremot framkommer att de karakteristika som 

Johansson & Skoog, Edvinsson & Malone samt Stewart tar upp i det teoretiska avsnittet gällande IC 

används inom bankerna. Bankerna tar upp de anställdas kompetens, miljöarbete, kundrelationer 

m.m. både i intervjuerna och i årsredovisningarna. Ingen av bankerna väljer dock att använda 

begreppen humankapital, strukturkapital eller relationskapital/kundkapital som är den korrekta 

uppdelningen inom den teoretiska referensramen. 

 

I samtalet med Danske Bank framhåller respondenten att banken fokuserar mest på kunderna d.v.s. 

relationskapitalet. Genomgången av årsredovisningarna för Danske Bank visar att strukturkapitalet 

får det största utrymmet. Det ska dock poängteras att Danske Bank ger ut en särskild CR-rapport 

där relationskapitalet framhålls i hög grad. Handelsbankens respondent säger att banken fokuserar 

mest på de anställda d.v.s. humankapitalet. Årsredovisningarna för Handelsbanken innehåller 

mycket information som klassas som humankapital men allra störst utrymme får emellertid 

strukturkapitalet. Intervjun med Ikano Banken tydliggör att de fokuserar mest på jämställdhet och 
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företagskultur d.v.s. strukturkapital. Ikano Bankens årsredovisningar visar dock att varken relations-

, struktur- eller humankapital nämns i någon omfattning.  

 

Enligt Stewart är relationskapitalet den viktigaste delen av IC eftersom det är från kunderna 

företaget får sina intäkter och kunderna utgör kunskapsföretagets livsnerv. Utifrån ovan teoretikers 

utgångspunkt har Danske Bank valt rätt väg för sitt arbete med IC. I intervjun framkommer att de 

fokuserar mest på sina kunder d.v.s. relationskapitalet. 

 

Danske Bank redovisar IC eftersom man vill veta vad man presterar internt och att externa aktörer 

förväntar sig den typen av information. Handelsbanken ger ett liknande svar – det är viktigt för de 

anställda och den externa målgruppen har önskemål om att få ta del av informationen. 

Handelsbanken väljer också att framhålla lagstiftningens krav d.v.s. redovisning av hur många 

anställda av respektive kön, jämställdhetsplaner m.m. Ikano Banken medger att man är mycket 

dålig på att redovisa all typ av IC och har ambitionen att bli bättre i framtiden. Vidare påpekar man 

att Ikanobanken är privatägd, inte ett publikt företag, och därför finns inte samma efterfrågan från 

externa aktörer.  

 

Danske Banks och Handelsbankens inställning till varför man redovisar IC stämmer väl överens 

med den teoretiska diskursen på området. Shih, Chang & Lin skriver att bankernas affärsmiljöer har 

ändrats de senaste åren p.g.a. internationalisering, bankkriser och föränderliga marknader och av 

dessa anledningar måste bankerna förvalta sitt IC väl för att överleva. Roos poängterar att bankerna 

måste komplettera med icke finansiell information för att ge en fullständig bild av företaget vilket i 

sin tur påverkar hur banken värderas av externa intressenter. Nämnda resonemang stämmer väl 

överens med de motiv som ligger bakom Handelsbankens och Danske Banks arbete med IC. 

Danske Bank och Ikano Banken tror att användningen av IC kommer att öka i framtiden medan 

Handelsbanken bedömer att nivån som finns idag kommer att kvarstå.  

 

Kartläggningen av de tre bankernas årsredovisningar från 2006, 2007 och 2008 visar mycket små 

variationer mellan åren. Det är tydligt att Handelsbanken väljer att redovisa den mest ingående och 

omfattande informationen. Humankapitalet, strukturkapitalet och relationskapitalet får ungefär lika 

stort utrymme men viss övervikt för strukturkapitalet. Danske Bank lägger mycket stor vikt vid 

strukturkapitalet medan informationen om human- och relationskapitalet är begränsat. Ikano 

Bankens årsredovisningar visar att inget av områdena redovisas i någon egentlig utsträckning.  
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Edvinsson menar att bankernas uppgift är att omvandla humankapitalet till strukturkapital eftersom 

det förstnämnda inte ägs av företaget utan enbart är ”till låns”. Strukturkapitalet kan däremot ägas 

och bytas och är också en hävstång för att främja tillväxt. Det är utifrån genomförda intervjuer och 

kartläggning av bankernas årsredovisningar svårt att se om fokuseringen på just strukturkapital hos 

Handelsbanken och Danske Bank är en medveten strategi eller om andra orsaker ligger bakom.  

 

Arbetssätten för att belysa och mäta IC varierar kraftigt mellan bankerna men ingen av dem 

använder någon modell eller nyckeltal för att mäta IC vilket framgår både i årsredovisningarna och i 

intervjuerna. Danske Bank använder s.k. competency profiles för att se hur de anställda uppfyller 

kompetensmålen och kundrelationerna mäts genom kundnöjdhetsmätningar. Handelsbanken lägger 

mycket stor vikt vid de anställdas kompetens och man framhåller att de anställda är bankens enda 

egentliga konkurrensmedel eftersom alla banker konkurrerar på samma marknad med samma 

förutsättningar. Det finns dock ingen tydligt sätt att mäta humankapitalet. För att mäta 

Handelsbankens kundrelationer används Svenskt Kvalitetsindex (SKI) sedan många år.  Ikano 

Banken framhåller i intervjun att utvecklingssamtal och medarbetarenkäter används för att mäta 

humankapitalet och olika kundenkäter används för att mäta kund/relationskapitalet. Ikano Banken 

framhåller vidare att de samarbetar med IKEA vad gäller socialt ansvarstagande och i banken 

fokuserar de mycket på jämställdhet och mångfald.  

 

 

 

 



Metod och examensarbete 15 hp 
Ekonomihögskolan 
vid Linnéuniversitetet 

 
 

35

6. Avslutande diskussion 
Här tar författarna upp sina åsikter och erfarenheter utifrån uppsatsens syfte och drar slutsatser 

utifrån ställda frågeställningar. I avsnittet ges likaså förslag till fortsatta studier. 

 

Studien har kommit fram till att begreppet IC inte används i någon bank, vare sig i årsredovisningen 

eller inom organisationen. Vidare används inte heller termerna humankapital, strukturkapital eller 

relations/kundkapital. Det som enligt teorin innefattar IC berörs dock inom företagen och i 

årsredovisningarna, om än i olika grad. Handelsbanken belyser IC ingående i sina årsredovisningar 

och ger en liknande bild i intervjun. Danske Bank fokuserar mest på strukturkapitalet i sina 

årsredovisningar men det är viktigt att komma ihåg att Danske Bank tar fram en separat rapport där 

övriga delar av IC berörs grundligt. Nämnda beskrivning stämmer väl överens med intervjuns 

genomgående tråd. 

 

Ikano Banken väljer att nästan enbart redogöra för sitt ekonomiska utfall i sina årsredovisningar 

medan intervjun visar att företaget dock jobbar med IC till viss del. Vår slutsats är att stora 

börsnoterade banker, oavsett utländskt eller svenskt ägande, känner både ett internt och externt krav 

att jobba IC medan små privata banker jobbar med IC till viss grad men har inget behov av att 

redovisa arbetet. Vidare kan man konstatera att bankernas syn på IC och behovet av att arbeta med 

IC stämmer väl överens med teorin på området men att den teoretiska referensramens definitioner 

och strukturer inte är en verklighet i de undersökta bankerna.  

 

6.1 Förslag till fortsatta studier 
Det vore intressant att genomföra en liknande studie men istället undersöka hur andra 

kunskapsintensiva branscher arbetar med och redovisar IC. Är det samma uppdelning d.v.s. att 

börsnoterade företag fokuserar och redovisar IC medan icke börsnoterade företag anser att frågorna 

är viktiga men väljer att inte redovisa IC. Det vore även intressant att undersöka om andra 

kunskapsintensiva branscher använder den teoretiska referensramens definitioner och strukturer 

eller om det råder samma förhållanden som inom banksektorn. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Använder banken begreppet intellektuellt kapital? 

2. Använder banken begreppen humankapital, strukturkapital och relationskapital/kundkapital? 

3. Om ja på ovan, finns det någon definition? 

4. Om ja på ovan, hur mäts och redovisas human-, struktur- och kundkapital? 

5. a) Om nej på ovan, hur redovisar banken de anställdas kompetens? 

b) Om nej på ovan, hur redovisar banken företagskultur, jämställdhet, företagsansvar (CSR), miljö 

m.m. 

c) Om nej på ovan, hur redovisar banken kundrelationer? 

6. Av human,- struktur- eller kundkapital - är något av de tre mer prioriterat? 

7. Varför belyser ni och vad vill ni uppnå med att redovisa intellektuellt kapital i årsredovisningen? 

8. Använder ni eller har ni använt någon modell (eg. nyckeltal) för redovisning av humankapital, 

strukturkapital och/eller kundkapital? 

9. Tror du att intellektuellt kapital kommer få mer eller mindre utrymme i kommande 

årsredovisningar? 

10. Tror du att intellektuellt kapital kommer få mer eller mindre utrymme i bankens arbete 

framöver? 

 
 


