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SAMMANFATTNING  

Intellektuellt kapital är ett aktuellt ämne idag då många företag har haft mycket höga 

marknadsvärden som delvis har förklarats med att de har mycket intellektuellt kapital. Det 

finns dock inga tydliga redovisningsregler för det intellektuella kapitalet. Upplysningar får 

göras på frivillig basis. Bestämningen av det intellektuella kapitalets värde ligger i många 

parters intresse, varför det är intressant att se hur olika företag väljer att rapportera sitt 

intellektuella kapital vilket leder till vår problemformulering. 

 

 I vilken omfattning redovisas intellektuellt kapital i större svenska företags finansiella 

rapporter? Med delfrågorna: I vilken utsträckning finns olika kategorier av intellektuellt 

kapital representerade? Finns det några skillnader mellan olika branscher? Differentierar sig 

de skillnader mellan branscher som framkommer i vår studie från liknande studier i andra 

länder? Finns det några skillnader som kan härledas till storleken på företaget ifråga? 

 

Syftet med vår studie är att analysera finansiella rapporter med målet att tillhandahålla en 

översikt över hur intellektuellt kapital redovisas i större svenska företag. Vi avser även att 

jämföra olika branscher för att se om det finns några skillnader i deras rapportering av det 

intellektuella kapitalet. Likaså vill vi jämföra de resultat vi finner med tidigare studier som 

undersökt skillnader mellan olika branscher och företagets storlek för att se om det skiljer sig 

åt mellan länder. Det sista delsyftet är att se om företagets storlek påverkar redovisningen av 

intellektuellt kapital. 

 

För att kunna göra detta har en kvantitativ metod bestående av innehållsanalys genomförts. 40 

svenska företags årsredovisningar har analyserats utifrån språket, betydelsen och meningen i 

dokumentet. Syftet med detta var att fånga upp hur de olika företagen redovisade sitt 

intellektuella kapital och hur eventuella skillnader kunde hänföras till företagens bransch och 

storlek. Vid innehållsanalysen kvantifierades data i årsredovisningarna för att sedan kunna 

skapa ett index som bearbetades med olika statistiska metoder och analyserades. Som grund 

till uppsatsen och vår studie har vi använt oss av teorier rörande intellektuellt kapital. Först 

presenteras och förklaras intellektuellt kapital och hur det kan mätas, vidare behandlas 

regelverket och tidigare forskning. 

 

Studien visar att redovisningen av det intellektuella kapitalet varierar stort mellan olika 

företag. Faktorer såsom företagsstorlek i form av antal anställda och omsättning, samt 

branschtillhörighet (traditionell och högteknologi) fann vi till viss del förklarar varför vissa 

företag redovisar mer om intellektuellt kapital än andra.  
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1 INLEDNING 

Inledningskapitlet ger en beskrivning av bakgrunden till vårt problem som sedan mynnar ut i 

vår problemformulering. Syftet med vår studie presenteras likaledes och kapitlet avslutas med 

begränsningar och begreppsförklaringar.  

1.1 Ämnesval 

 

Då vi läser civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning var inriktningen mot 

redovisning förutbestämd. Att ämnesvalet blev intellektuellt kapital beror på vårt intresse av 

detta specifika ämne. Vidare inverkade ämnets aktualitet. Då det har rapporterats om detta i 

media, framförallt i och med dagens finanskris där många företags marknadsvärde minskat 

markant känns ämnet aktuellt.   

 

Ämnesvalet påverkades också av att vi sökte efter ett ämne som inte behandlats i nämnvärt 

stor omfattning i tidigare uppsatser vid Umeå universitet, vilket intellektuellt kapital 

uppfyllde. Detta gör att studien känns relevant och aktuell. Utgångspunkten är att studien ska 

generera ny och viktig kunskap som bidrar till ökad förståelse inom ämnet. 

1.2 Problembakgrund 

 

Ämnet är aktuellt idag då många företag har haft mycket höga marknadsvärden som delvis 

har förklarats med att de har mycket intellektuellt kapital. Värderingen av det intellektuella 

kapitalet hos flera företag har på sistone ifrågasatts. En anledning härtill är den pågående 

finanskrisen där flera företag har gått från att ha ett högt marknadsvärde till att vara 

konkursmässiga.  

 

Det finns många olika teorier och definitioner kring intellektuellt kapital, skillnaderna i 

definitionen beror på hur mycket som vägs in i begreppet. Bland annat definierar OECD 

intellektuellt kapital som det ekonomiska värdet av de immateriella tillgångarna, strukturellt 

kapital och human kapital, hos ett företag.
1
 Lars Bern har en annan definition av det som han 

kallar immaterialkapital, nämligen alla de tillgångar som tillskrivs ett värde men inte kan tas 

på. Det kan till exempel vara varumärken, upphovsrätter, förtroendekapital, relationer och 

kunskap. Vidare menar Bern att värdet på immaterialkapitalet kan ges genom företagets 

samlade värde på börsen subtraherat med värdet på de faktiska fysiska tillgångarna. 

Skillnaden är det immateriella kapitalet, vilket många gånger kan vara stor.
2
 Ytterligare en 

dimension av det intellektuella kapitalet ges av Thomas Stewart som anser att det 

intellektuella kapitalet kan delas upp i de tre delarna humankapital, kundkapital och 

strukturellt kapital, för att lättare finna kunskap kring det och utvärdera det.
3
  

 

                                                        
1
 Tan, H. P., D. Plowman, och P. Hancock, “The evolving research on intellectual capital,” Journal of Intellectual 

Capital, Vol. 9 No. 4 (2008), s. 585.  
2
 Bern, Lars. Humankapitalisten. (Ekerlids förlag, 2002), s. 24-25.  

3
 Stewart A. Thomas, Intellectual capital, the new wealth of organizations. (New York: Bantam Doubleday Dell 

Publishing Group, Inc., 1997), s. 75.  



INLEDNING 

__________________________________________________________________________________ 

  

 8 

Det finns också flera modeller som har utvecklats för att mäta intellektuellt kapital, några av 

de mest kända är bland annat Skandia Navigatorn och Balanced Scorecard.
4
 

Skandianavigatorn är uppbyggd av fem fokuseringsområden, finans, kund, process, förnyelse 

och utveckling samt human fokus. Varje fokus område bidrar till att fastställa värdet på 

företagens intellektuella kapital.
5
 Det balanserade styrkortet mäter det intellektuella kapitalet i 

icke-monetära mått. Modellen är uppbyggd av fyra perspektiv: finansiella perspektivet, 

kundperspektivet, affärsprocessperspektivet samt lärande- och tillväxtperspektivet.
6
 

 

Intellektuellt kapital skulle kunna behandlas redovisningsmässigt enligt IAS 38, immateriella 

tillgångar. För att få redovisas på balansräkningen måste dock tillgången uppfylla vissa krav 

såsom att tillgången ska vara kontrollbar, den ska vara identifierbar och framtida ekonomiska 

fördelar ska tillfalla företaget.
7
 De flesta immateriella tillgångar uppfyller inte dessa krav och 

får därmed inte redovisas i den traditionella balansräkningen. Ett exempel på en immateriell 

tillgång tillika intellektuellt kapital är de anställdas kompetens vilken företagsledningen inte 

har kontroll över, slutar de sin anställning är det inte sannolikt att deras framtida ekonomiska 

fördelar tillfaller företaget. Därmed får kompetensen inte redovisas som en tillgång i 

balansräkningen. Ett annat problem likaså är att det är svårt att uppskatta värdet på en sådan 

tillgång. Hur skulle du själv värdera din egen kompetens? Utifrån detta är slutsatsen att kraven 

som ställs i IAS 38 inte uppfylls av intellektuellt kapital, därmed syns det intellektuella 

kapitalet inte i den traditionella balansräkningen. 

 

Eftersom det finns intresse för att se vad och hur mycket ett företag redovisar i form av 

intellektuellt kapital, väljer företag att frivilligt lämna upplysningar om det intellektuella 

kapitalet. Företag kan välja att redovisa sitt intellektuella kapital i noter för att visa investerare 

och aktieägare vilka värden detta anses ha.
8
 Att det intellektuella kapitalet är viktigt och 

värdefullt för företag kan vara en orsak till att företaget vill redogöra tydligare för dess 

beståndsdelar. En annan anledning till att företag väljer att redovisa sitt intellektuella kapital 

är att företagen vill förklara skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet.  

 

Men det finns också nackdelar med att tydligt redogöra för dess beståndsdelar, en nackdel kan 

vara kostnaden i form av tappade konkurrensfördelar. Att redogöra alltför ingående skulle 

alltså kunna innebära konkurrensnackdelar.
9
 Ytterligare en nackdel är att det kan anses vara 

en subjektiv bedömning vilket i förlängningen kan minska lojaliteten från investerare. 

 

Vandemaele et al kommer i sin studie, där de jämfört 20 företags årsredovisningar, från åren 

1998, 2000 och 2002, i vardera Sverige, Nederländerna och Storbritannien, fram till att 

svenska företag generellt redovisar mer kring intellektuellt kapital än de nederländska och 

brittiska. De observerade också att det fanns en uppåtgående trend som innebar att företagen 

redovisade mer kring intellektuellt kapital i sina finansiella rapporter. De undersökte de 20 

största företagen som fanns registrerade på börsen i varje land.
10

 Studien utfördes under IT-

                                                        
4
 Tan, Plowman och Hancock, “The evolving research on intellectual capital,” s. 585.  

5
 Edvinsson, Lars och Michael S., Malone, Det intellektuella kapitalet. (Malmö: Liber Ekonomi AB, 1998), s. 91-92. 

6
 Tan, Plowman och Hancock, “The evolving research on intellectual capital,” s. 592. 

7
 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007. (Stockholm: FAR FÖRLAG AB, 2007), IAS 38. 

8
 Vandemaele, S.N., P.G.M.C., Vergauwen och A.J., Smits, “Intellectual capital disclosure in The Netherlands, 

Sweden and the UK”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6 No. 3 (2005), s. 418.   
9
 Vergauwen, P., L., Bollen och E. Oirbans, “Intellectual capital disclosure and intangible value drivers: an empirical 

study”, Management Decision, Vol. 45 No. 7 (2007), s. 1165. 
10

 Vandemaele, Vergauwen och Smits, “Intellectual capital disclosure in The Netherlands, Sweden and the UK”, s. 

417, 424. 
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boomen som var i början 2000-talet, detta kan eventuellt ha spelat in då redovisandet av 

intellektuellt kapital ökade under den studiens tidsram. Under år 2007 var marknaden 

stabilare, detta gör det intressant att studera hur den frivilliga redovisningen av intellektuellt 

kapital ser ut idag.  

 

Det finns ett flertal utländska studier där det studerats huruvida det skiljer sig åt mellan olika 

branscher när det gäller frivillig redovisning av intellektuellt kapital. Bland annat en studie av 

30 italienska företag där författaren kommer fram till att branschtillhörighet påverkar den 

frivilliga redovisningen. Dock kunde inte författaren se något speciellt mönster utan bara att 

redovisningen skiljer sig åt.
11

 Likaså har en studie genomförts på 58 amerikanska företag där 

författaren finner att den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital varierar både mellan 

branscher och mellan företag inom samma bransch. Inte heller här kunde några tydliga 

mönster urskiljas.
12

 Ingen studie har hittats som visar på eventuella skillnader mellan 

branscher rörande den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital i Sverige och därför 

finner vi det intressant att utreda om det visar sig finnas skillnader mellan olika branscher 

samt om dessa skiljer sig från de studier som utförts i andra länder. 

 

Det finns även undersökningar som visar på att företagets storlek är en förklaringsfaktor för 

hur mycket företaget ifråga redovisar om intellektuellt kapital. Det finns varierande 

förklaringar till varför företagets storlek spelar roll, en anledning förmodas vara att större 

företag har mer utvecklade informationssystem vilket gör det möjligt för dem att ta fram 

informationen till en relativt låg kostnad. Vidare är stora företag även intressanta för många 

människor som vill ha mer information, liksom att även marknaden kan kräva mer detaljerad 

information, vilket leder till att asymmetrin i kunskapsnivån minskas.
13

  

 

Frivillig redovisning av intellektuellt kapital behövs för att minska kunskapsasymmetrin och 

förklara de stora skillnader som kan finnas mellan marknadsvärde och bokfört värde. Som 

konstaterats tidigare verkar det finnas en utveckling över tid. Likaså har det resonerats i 

utländska studier att både branschtillhörighet och företagsstorlek skulle kunna förklara 

skillnader mellan olika företags frivilliga redovisning av intellektuellt kapital. Men hur ser det 

ut i Sverige idag? Detta leder oss fram till vår problemformulering:  

                                                        
11

 Bozzolan, S., F., Favotto, och F., Ricceri, “Italian annual intellectual capital disclosure”, Journal of Intellectual 

Capital, Vol. 4 No. 4 (2003), s. 548, 556. 
12

 Abdolmohammadi, M.J. “Intellectual capital disclosure and market capitalization”, Journal of Intellectual Capital, 

Vol. 6 No. 3 (2005), s. 397, 404, 411.   
13

 Gerpott, T., S. Thomas och A. Hoffman, ”Intangible asset disclosure in the telecommunications industry”,  Journal 

of Intellectual Capital, Vol. 9 No. 1 (2008), s. 44. 
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1.3 Problemformulering 

 

I vilken omfattning redovisas intellektuellt kapital i större svenska företags finansiella 

rapporter? 

 

Uppdelat på delfrågorna: 

 I vilken utsträckning finns olika kategorier av intellektuellt kapital representerade? 

 Finns det några skillnader mellan olika branscher?  

 Differentierar sig de skillnader mellan branscher som framkommer i vår studie från 

liknande studier i andra länder? 

 Finns det några skillnader som kan härledas till storleken på företaget ifråga?  
 

1.4 Syfte 

 

Syftet med vår studie är att analysera finansiella rapporter med målet att tillhandahålla en 

översikt över hur intellektuellt kapital redovisas i större svenska företag. Vi avser även att 

jämföra olika branscher för att se om det finns några skillnader i deras rapportering av det 

intellektuella kapitalet. Likaså vill vi jämföra de resultat vi finner med tidigare studier, som 

undersökt skillnader mellan olika branscher och företagets storlek för att se om det skiljer sig 

åt mellan länder. Det sista delsyftet är att se om företagets storlek påverkar redovisningen av 

intellektuellt kapital. 
 

1.5 Begränsningar 

 
Vi begränsar studien till att bara behandla svenska företag, detta för att vi vill gå in djupare på 

ett specifikt område för att kunna säkerställa resultatet med så stor säkerhet som möjligt. 

 
Vidare valde vi att begränsa oss till svenska företag registrerade på OMX, Large Cap och Mid 

Cap. Anledningen härtill är att vi anser att det är mer sannolikt att större, likväl som mer 

kommersiellt omsatta företag, har ett större intresse av och mer finansiella resurser att 

redovisa sitt intellektuella kapital i deras finansiella rapporter. Detta till skillnad mot ett 

mindre aktiebolag med få aktieägare. I litteraturen påvisas även att större företag sannolikt har 

de resurser som krävs för att redovisa intellektuellt kapital.
14

 Detta val av företag görs 

medvetet då vi anser oss få tillgång till ett bra kvantitativt utbud av information till vår studie, 

vilket stärker studiens relevans och trovärdighet.   

   

1.6 Begreppsförklaring 
 

Finansiella rapporter 

Med finansiella rapporter avser vi de svenska årsredovisningar som företagen tillhandahåller 

på sina hemsidor.  

 

 

                                                        
14

 Abdolmohammadi, “Intellectual capital disclosure and market capitalization”, s. 404. 
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2 UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel behandlas vår studies vetenskapliga utgångspunkter. Vi fortsätter därefter med 

att beskriva vårt val av teorier och litteraturinsamling samt källkritik. Vi börjar med att 

beskriva vår förförståelse och grunden för vår studies upplägg.    

 

2.1 Förförståelse 
 

Då vi har en förförståelse om ämnet sedan tidigare kommer det till viss del att styra oss i hur 

vi formulerar och tar oss an problemet.
15

 Därför är det viktigt för oss att redogöra för den 

förförståelse som vi redan besitter.  

 

Förförståelsen kan delas in i tre kategorier, den första är forskarens allmänna förförståelse 

vilket inkluderar kunskap som erhållits via till exempel utbildning eller samhällets påverkan. 

Den andra kategorin handlar om kunskapssynen, som vi kommer att redogöra för utförligare i 

nästa avsnitt: 2.2 kunskapssyn. Den tredje och sista kategorin är de teoretiska för 

föreställningarna, vilket kan likställas med den teoretiska andrahandsförståelsen som vi som 

författare har.
16

  

 

Förförståelsen som vi besitter är mestadels teoretisk andrahandsförståelse då intellektuellt 

kapital har behandlats under kursen Value Based Management Accounting, som var ett 

delmoment i kursen Financial and Management Accounting D vid Umeå universitet. 

Kunskapen som vi erhöll därifrån var av mer allmän karaktär och kan ses som en introduktion 

till ämnet. Den kunskap vi erhöll väckte ett intresse hos oss för ämnet. Vi har också en mer 

allmän kunskap om intellektuellt kapital som vi fått via media, denna kunskap är dock väldigt 

ytlig och inget som vi anser har påverkat studien. 

 

Då vår förförståelse inte är särskilt djupgående eller specifik anser vi inte att den har påverkat 

studien nämnvärt, men läsaren ska vara medveten om att vi har en förförståelse och ett 

intresse för ämnet vilket påverkade oss att välja att skriva vår magisteruppsats inom området. 

 

2.2 Kunskapssyn 
 

Kunskapssynen är den verklighets- och vetbarhetsuppfattning som forskaren har, det vill säga 

hur forskaren ifråga uppfattar verkligheten. Kunskapssynen kan komma att påverka arbetet till 

den grad att det kan vara svårt att upprepa studien och få ett generaliserbart resultat med en 

annan kunskapssyn. Detta beror på att det kan finnas filosofiska, politiska och moraliska 

ställningstaganden inbakat i kunskapssynen.
17

  

 

Syftet med vår studie är att analysera finansiella rapporter med målet att tillhandahålla en 

översikt över hur intellektuellt kapital redovisas i större svenska företag. Vi avser även att 

jämföra olika branscher för att se om det finns några skillnader i deras rapportering av det 

intellektuella kapitalet. Likaså vill vi jämföra de resultat vi finner med tidigare studier, som 

                                                        
15

 Eriksson, Lars T. och Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera (Malmö: Liber AB, 1997), s. 231. 
16

 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsavbildning, (Lund: Studentlitteratur, 1993), s. 76. 
17

 Ibid., s. 10-11. 



UTGÅNGSPUNKTER 

__________________________________________________________________________________ 

 

 12 

undersökt skillnader mellan olika branscher och företagets storlek för att se om det skiljer sig 

åt mellan länder. Det sista delsyftet är att se om företagets storlek påverkar redovisningen av 

intellektuellt kapital. Eftersom denna studie eftersträvar att få ett resultat som förklarar och 

beskriver utan att söka efter en helhetsförståelse som hermeneutiken gör, ligger vår forskning 

närmare vad som brukar kallas en positivistisk kunskapssyn.
18

 Denna kunskapssyn 

härstammar från naturvetenskapen och var i grunden menat att hitta den exakta sanningen 

som inte påverkats av forskaren själv, utan forskaren ska kunna bytas ut och resultatet ska 

ändå förbli detsamma. Med detta förhållningssätt ska forskaren således förhålla sig objektiv 

till forskningen, och inte påverka den.
19

 

 

Objektiviteten innebär att forskaren inte får blanda ihop fakta och värderingar. I detta 

inkluderas att utforma studien så att fakta fångas på ett korrekt sätt utan att påverkas av 

värderingar.
20

  

 

Det kan dock vara problemfyllt att vara helt objektiv vilket är viktigt att vara medveten om, 

därför rekommenderas att värderingar ska åskådliggöras, en kartläggning över hur 

värderingarna påverkar forskningen skapar också objektivitet.
21

  

 

Då den data vi utgått från är offentligt publicerat i form av årsredovisningar finner vi inga 

svårigheter med att hålla oss objektiva till själva datamaterialet. Ej heller uppstår risken att vi 

påverkar några respondenter vid insamlandet av data. Det kritiska momentet blir istället 

tolkandet av informationen i årsredovisningarna. För att vara så objektiva som möjligt har vi 

därför valt att beskriva detaljerat hur vi går till väga med studien likväl som vilka 

ställningstaganden vi tar. 

Avslutningsvis kan vi sammanfatta det som att vi i vår studie har en positivistisk 

kunskapssyn, med ett objektivt förhållningssätt.  

2.3 Perspektiv 

Vilket perspektiv som används kan forskaren själv välja. Perspektivvalet kommer att prägla 

studien så att den får sin utformning beroende på perspektivvalet.
22

 

Perspektivvalet påverkar studien så till vida att olika perspektiv kan ge olika angreppssätt och 

vinklingar av studien.  Därför är det av stor vikt att klargöra både för sig själv och för läsarna, 

vilket perspektiv som intas.
23

 

Ett problem som lätt uppstår om forskaren inte är medveten om sitt perspektivval är att 

forskaren omedvetet väljer ett perspektiv nära sig själv, oftast ett perspektiv där denne har 

                                                        
18

 Eriksson  och Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, (1997) s. 230. 
19

 Patel, Runa och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 23-25.  
20

 Lundahl, Ulf och Peter-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (Lund: 

Studentlitteratur, 1999), s. 76. 
21

 Ibid., s. 77.  
22

 Eliasson, Rosmarie, Forskningsetik och perspektivval. (Lund: Studentlitteratur, 1995), s. 28. 
23

 Eriksson  och Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, (1997) s. 55-56. 
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möjlighet att identifiera sig själv.
24

 

Vi har som utgångspunkt för studien valt ett investerarperspektiv vilket även är samma som 

potentiella aktieägares perspektiv. Detta perspektiv har vi valt därför att vi har samma 

tillgång till information som de, nämligen företagens årsredovisningar. Tillika använder vi oss 

av årsredovisningarna för undersökningen. Likaså är investerare och potentiella aktieägare 

beroende av den information som ges i årsredovisningarna för att kunna fatta riktiga beslut.  

 

2.4 Angreppssätt 

 

En studies angreppssätt beskriver hur forskaren närmar sig verkligheten. I vår studie utgår vi 

från teorin för att sedan övergå till empirin vilket illustrerar det deduktiva angreppssättet.
 25

  

 

Mer detaljerat skapar vi inledningsvis en sammanställning över den teoretiska referensramen, 

som baseras på litteraturstudier. Referensramen mynnar sedan ut i en sammanfattande 

teoretisk modell som ligger till grund för vår empiriska studie. Detta innebär att vi närmar oss 

verkligheten med en verklighetsuppfattning som styrs av den redan uppställda teorin. Allt 

detta stämmer väl överens med det deduktiva angreppssättet.
26

 

 

Vid det deduktiva angreppssättet krävs mycket arbete innan det egentliga datainsamlandet kan 

börja. Det krävs nämligen mycket arbete med att göra till exempel problemavgränsning och 

att skapa en modell, vilka båda måste färdigställas innan empiristudierna kan börja.
27

 Detta 

stämmer väl överens med vår studie då vi fick lägga mycket tid och vikt på förarbetet för att 

utforma studien.  

 

Vidare är det värt att poängtera att varje studie får sina egna drag beroende på dess karaktär. 

Det är även viktigt att notera att studien utformas efter de förutsättningar och normer som är 

vedertagna vid den organisation eller fakultet där den genomförs.
28

  

 

2.5 Teorival 
 

Vid valet av teorier tas utgångspunkten i problemformuleringen eftersom det är den som styr 

studien. Likaså är det viktigt att forskaren gör ett medvetet teorival där vi som forskare tar 

hänsyn till teorins aktualitet, ursprung och empiriska grund.
29

 

 

Med utgångspunkt i vår problemformulering hur intellektuellt kapital redovisas i större 

svenska företags finansiella rapporter och i vilken utsträckning samt om det finns några 

skillnader mellan branscher har vi valt teorier inom de områden som vi anser är relevanta för 

vår studie. Vi har med vårt teoriavsnitt visat på och genererat underlag för relevanta områden 

för studien såsom inom intellektuellt kapital. Teorin börjar först med att ge en introduktion till 

                                                        
24

 Eliasson, Forskningsetik och perspektivval, s. 28. 
25

 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsavbildning, s. 54-55. 
26

 Ibid., s. 55-56. 
27

 Ibid., s. 56. 
28

 Eriksson  och Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, (1997) s. 20. 
29

 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsavbildning, s. 87 -88.  
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ämnet för att sedan komma in på mer specifika teorier som vi använt oss av för att komma 

fram till det ramverk som är grunden för innehållsanalysen och materialet som insamlats 

genom företagens årsredovisningar.  

 

Den teoretiska referensramen är uppbyggd av  

 The Invisible Balance Sheet 

 Teorier om intellektuellt kapital och dess definition samt klassificering i dess 

beståndsdelar; humankapital, strukturkapital och kundkapital 

 Olika metoder för att mäta det intellektuella kapitalet; marknadsvärde gentemot 

bokfört värde, Skandia Navigator, Balanced Scorecard 

 Tidigare forskning 

 Teorier om branscher 

 Befintligt regelverk 

 Upplysningar om intellektuellt kapital 

 Framtiden 

 

Med teorivalet strävar vi efter att skapa en naturlig förståelse och fördjupning hos läsaren.      

 

2.6 Litteraturinsamling   

 

I vår studie har vi använt oss mestadels av sekundära källor. Närheten till 

informationslämnaren är det som avgör huruvida en källa klassas som sekundär eller primär.
30

 

Ett exempel på en primär källa, eller även benämnt som förstahandskälla, är när en person 

själv har iakttagit en händelse och sedan sprider informationen eller återger den. När denna 

händelse sedan blir återberättad av en annan person ses det som en sekundärkälla, även 

benämnt andrahandskälla. Det kan finnas en risk för förvanskningar vid användandet av 

sekundärkällor varför en forskare bör eftersträva att hänvisa till och utgå från primärkällor 

första hand.
31

  

 

I vår studie har vi till största del använt oss av sekundärkällor då vår studie innebär att vi 

analyserar och tolkar företags årsredovisningar med innehållsanalys. Årsredovisningarna är 

huvudkällor i vårt arbete som tillika möjliggör vår studie. När det kommer till val av 

sekundärkällor har vi använt oss utav vetenskapliga artiklar, litteratur, vissa elektroniska 

källor samt årsredovisningar. Till största del består de av vetenskapliga artiklar och tryckt 

litteratur.  

 

Den tryckta litteraturen har bidragit till de olika metoddelarna men även i viss del till teorin 

där de medverkat tillsammans med de vetenskapliga artiklarna. Litteraturen har återfunnits via 

Umeå universitetsbiblioteks databas Album där företrädesvis sökord som ”kvantitativ metod”, 

”innehållsanalys”, ”vetenskaplig metod” och ”forskningsmetodik” användes. Dessa sökord 

har också använts med sina engelska översättningar för att få en bredare litteraturbas. Likaså 

har vi med oss erfarenhet från tidigare uppsatser vi skrivit vilka metodböcker som kan vara 

relevanta. När det gäller kunskapsbidrag till teorin som litteraturen givit har främst sökord 

                                                        
30

 Patel, Runa och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 65. 
31

 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsavbildning, s. 88-89. 
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såsom ”intellektuellt kapital” och ”intellectual capital” använts. Väsentlig litteratur som 

framkom efter dessa sökningar användes för att enkelt kunna förklara grundläggande teorier 

samt ge läsaren en bra inblick i ämnet. Litteratur utgiven av FAR SRS har använts till 

förståelsen för det befintliga regelverket gällande intellektuellt kapital. Allt eftersom 

litteraturen och de vetenskapliga artiklarna användes för konstruerandet av vår teori fann vi 

ytterligare källor genom att se till den information som de olika författarna baserat sin 

bok/artikel på. Därmed kunde vi gå ännu djupare in på vissa områden. Detta gjorde vi 

konsekvent genom hela insamlingsprocessen av information.  

 

När det gäller de vetenskapliga artiklarna har databaser såsom Emerald och Business Source 

Premier nyttjats vilka vi fick tillgång till genom Umeå universitetsbiblioteks hemsida. Här föll 

det sig naturligt att vi använde oss av engelskspråkiga databaser då de flesta vetenskapliga 

artiklar publiceras på detta språk. Även här använde vi oss av sökord som ”intellectual 

capital”, ”disclosure”, ”balanced scorecard”, ”Skandia navigator” och ”industry”. Dessa 

sökord användes både i olika kombinationer och var för sig. Som tidigare nämnts ledde de 

olika artiklarna oss vidare till nya artiklar då vi använde oss av deras källor. Att göra på detta 

sätt medför att vi även ser till grundkällan. Vad gäller urvalet av artiklar grundade vi det på 

relevans för vårt ämne samt hur och när artiklarna publicerats. Vid valet av vetenskapliga 

artiklar har vi även använt oss av primära källor i möjligaste mån. Detta innebär att författaren 

av den vetenskapliga artikeln inte beskriver eller refererar någon annans forskning utan 

redogör för sin egen forskning. Användningen av sådana artiklar minskar risken för 

förvanskningar eller missförstånd. 

 

Elektroniska källor vi använt oss av har främst varit de olika företagens hemsidor där vi 

återfunnit deras årsredovisningar. Dessa är våra huvudkällor till studien och vår uppsats och 

de som vi baserat vår empiriska studie på.  

 

Målet med vår informations- och kunskapsinsamling har varit att skapa en förståelse för 

ämnet och olika teorier inom studien. De sekundärkällor vi använt är ämnesrelevanta för 

teoriavsnittet och både vetenskapliga artiklar och böcker har använts för skapandet av 

grundläggande förståelse inom området och tidigare forskning. Vi anser att våra källor 

kompletterar varandra på ett bra sätt.  

 

2.7 Källkritik  
 

De källor som används i ett vetenskapligt arbete måste alla kritiskt granskas och utvärderas. 

Det finns ett flertal olika sätt att genomföra denna granskning på. Till att börja med måste det 

kontrolleras att information som samlats in är äkta och uppfyller ett äkthetskrav. Forskaren 

ska ta ställning till om källan är äkta och att den inte är förfalskad. Ett annat kriterium som en 

källa bör uppfylla är att den är oberoende. En primärkälla eller ursprungskälla kan inte 

påverkas av andra individer än forskaren själv vilket ger att den förefaller vara mer 

oberoende. Likaså bör källan vara aktuell för studien, ett färskhetskrav föreligger. Med 

färskhetskrav menas att det i regel är bättre att använda sig utav nyare källor inom ett område 

än gamla då de nyare källorna tenderar att innehålla mer kunskap och fakta. Nyare källor 

grundas ofta på de äldre källorna därför riskerar inte forskaren att tappa den viktiga 

information som återfinns i de tidigare källorna. Källorna som används ska också uppfylla 

kravet på samtidighet. Vilket innebär att forskaren bör ta hänsyn till och granska den 
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tidsperiod som finns mellan att en händelse inträffade och när den dokumenterades.
32

 

 

Till att börja med ska vi diskutera våra källors äkthetskrav. Vi har ingen anledning att tro att 

de källor vi använt i vår uppsats är förfalskade utan anser att de är äkta. Det baserar vi på att 

våra källor både i form av vetenskapliga artiklar och böcker har sökts fram via Umeå 

Universitetsbibliotek och dess databaser. Vi finner det osannolikt att det på ett bibliotek i 

tryckt form och i ansedda databaser skulle förekomma falsarier och rena förfalskningar. Det 

är komplicerat att bevisa huruvida en källa är äkta eller inte och vi har därför under studiens 

gång försökt att kritiskt granska våra källor såväl som att uppmärksamma information som 

skulle kunna anses opålitlig. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till rörande äkthetskravet är 

den översättning av vetenskapliga artiklar från engelska till svenska som sker. Vi kan trots att 

vi anser oss ha tillräckliga kunskaper i det engelska språket ha missat vid dessa 

översättningar. Det finns alltid en risk att feltolkningar skapas och missförstånd uppstår vid 

översättningar. Vi anser dock att fördelarna med de vetenskapliga artiklarna övervägar 

nackdelarna då de är en viktig beståndsdel i vår uppsats. Elektroniska källors äkthet kan likaså 

vara svår att kontrollera men vi anser att då vi använt oss av väl ansedda hemsidor såsom 

OMX och välrenommerade databaser att det inte är ett problem.  

 

Vad gäller våra källors oberoende anser vi att vi som författare tagit hänsyn till det. De 

sekundära källor vi använt oss av anser vi bidrar till förståelsen och vi har i så hög grad som 

möjligt sökt ta hänsyn till primärkällor vid skrivandet av teorin. Empirin bygger på vår egen 

studie och kategoriseras därmed som en primärkälla.  

 

Källornas färskhetskrav anser vi vara väl uppfyllt i studien. Vi har i så stor utsträckning som 

möjligt försökt att använda oss av aktuella studier och uppdaterad litteratur, dock är någon 

källa skriven lite längre tillbaka i tiden men då den fortfarande är aktuell anser vi inte detta 

vara något problem. Vidare har vi under studiens gång haft studiens syfte och frågeställning i 

åtanke för att undvika irrelevanta teorier och sidospår.  

 

Att definiera våra källors samtidighet finner vi vara svårt då vi inte kan ta reda på när varje 

studie genomfördes och hur länge efteråt som den nedskrevs. Vi förlitar oss därför i detta fall 

på varje forskares egen bedömning, att deras val och källor är relevanta. Vad gäller vår egen 

studie skrivs våra resultat ner inom en vecka efter att vår studie avslutats vilket gör det möjligt 

för oss att hålla en hög nivå på samtidighet.  

 

Genom vår studies gång har vi sökt finna en balans mellan våra olika källor och de teorier 

som de i sin tur ger upphov till. Vi har noggrant granskat den information vi funnit och 

utvärderat olika aspekter utifrån hur de är tillämpbara i vår studie.  

 

                                                        
32
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3 TEORIER OM INTELLEKTUELLT KAPITAL  

I vår teoridel har vi för avsikt att redogöra för de teorier vi finner relevanta för vår studie och 

inledningsvis ge en bakgrund och förståelse av vårt ämne intellektuellt kapital. Därefter 

utvecklas teorikapitlet för att djupare gå in i ämnet med till exempel tidigare forskning och 

regelverk för att avslutas med det ramverk som ligger till grund för vår studie.   

 

3.1 The Invisible Balance Sheet (den osynliga balansräkningen) 
 

Som en introduktion till ämnet intellektuellt kapital börjar vi med en illustration av den 

osynliga balansräkningen som gjorts av Sveiby. Denna illustration visar att det finns en synlig 

del som redovisas på balansräkningen. Den andra osynliga delen som inte redovisas i 

balansräkningen består av; anställdas kompetens, intern struktur och extern struktur.
33

 

 

Denna uppsats fokuserar på den osynliga delen av balansräkningen det vill säga det 

intellektuella kapitalet. Vi kommer att utveckla och beskriva teorier kring ämnet för att 

slutligen komma fram till den teoretiska modellen, som sedan i sin tur ligger till grund för den 

empiriska studien. 

 

Figur 1: Den osynliga balansräkningen
34

  

 

 

                                                        
33

 Sveiby, Karl Erik, The new organizational wealth. (San Francisco: Berret-Koehler Publishers. Inc, 1997), s. 11.  
34

 Ibid. 
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3.2 Intellektuellt kapital 
 

För att läsaren ska få ytterligare kännedom i ämnet fortsätter vi med att redogöra för hur 

intellektuellt kapital kan definieras, och vidare hur det delas in i olika kategorier.   
 

Det är vanligt att forskare utanför redovisningsområdet definierar intellektuellt kapital som 

”skillnaden mellan ett företags marknadsvärde och det bokförda värdet.”
35

 Inom 

redovisningen definieras skillnaden mellan det bokförda värdet och de materiella tillgångarna 

som goodwill eller immateriella tillgångar. Goodwillen är antingen internt eller externt 

upparbetad. Vanligtvis är det endast den externa goodwillen som tas upp i redovisningen.
36

 

Detta är fallet i Sverige då extern goodwill som uppkommer vid rörelseförvärv ska 

rapporteras.
37

 

 

Som tidigare beskrivits finns det många definitioner över vad intellektuellt kapital är och vad 

det består av. Att det finns olika definitioner istället för en enhetlig åskådliggör ämnets 

komplexitet.  

 

”En ej monetär tillgång utan fysisk substans, som har ett värde eller kan generera framtida 

fördelar.”
38

 Så definieras vanligtvis intellektuellt kapital. Men det finns många nyanseringar i 

definieringen av intellektuellt kapital, i form av olika definitioner som inte behöver skilja sig 

nämnvärt åt.
39

 Vi kommer kortfattat att redogöra för några definitioner som anses vara av stor 

vikt i litteraturen. Denna genomgång ger även läsaren en inblick i den historiska utvecklingen 

för intellektuellt kapital. 

 

Edvinsson som är en av pionjärerna inom forskningen om intellektuellt kapital definierade 

redan 1997 med sin medförfattare Malone det intellektuella kapitalet som någonting ”som inte 

är objektivt utan en relationsfråga och en skuld till de anställda, som kan göra företaget mer 

produktivt”.
40

  

 

Det här var ett ganska banbrytande tankesätt, det vill säga att se på en tillgång som en skuld 

till de anställda. Detta är dock fortfarande idag ett aktuellt ställningstagande.  

 

Intellektuellt kapital delas vanligtvis in i humankapital, strukturkapital och kundkapital.
41

  

Även Bontis förespråkar att det intellektuella kapitalet delas i in dessa kategorier. Vidare 

säger han att ”det intellektuella kapitalet har egenskaper som kan leda till en värdeökning för 

företaget”.
42

  

 

Några år senare, år 2000, utvecklade och tolkade Sullivan en immateriell tillgång som ”ett 

anspråk på framtida fördelar”.
43
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40
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41

 Tan, Plowman och Hancock, “The evolving research on intellectual capital,” s. 585. 
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Mouritsen et al anser att ”intellektuellt kapital inte skapar värde när det är själv utan att det 

istället står för en mekanism som tillåter tillgångarna att sammanlänkas i en produktiv 

process hos företaget”.
44

 Den här ansatsen innebär att det är svårt att värdera de immateriella 

tillgångarna eftersom de inte anses vara självständiga. Det finns dock flera olika modeller som 

avser att värdera och mäta det intellektuella kapitalet, dessa beskrivs utförligt senare i 

uppsatsen. 

 

Denna bild ger en schematisk överblick över det intellektuella kapitalets beståndsdelar och 

hur värde skapas till aktieägarna därigenom. Med denna bild vill vi utöver att ge läsaren en 

överblick visa på ämnets komplexitet.  

 

 

Figur 2: En schematisk överblick över det intellektuella kapitalets beståndsdelar.
45

   
 

                                                        
44

 Choong, “Intellectual capital: definitions, categorization and reporting models”, s. 615. 
45
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Utifrån de olika definitionerna och indelningarna som finns väljer vi att använda oss av 

Stewarts indelning i denna uppsats. Dessa definitioner påminner även om Sveibys indelning 

av det intellektuella kapitalet med anställdas kompetens, intern struktur och extern struktur. 

Vi väljer som tidigare sagt att fokusera på Stewarts indelning då denna ansats också är använd 

av flera andra forskare och kan ses som den indelning som många tycks enas om, liksom den 

som används mest.
46

 Läsaren ska dock vara medveten om att den inte är den enda indelningen 

som finns av intellektuellt kapital, och att en standarddefinition saknas.
47

  

 

 

Figur 3: Det intellektuella kapitalets indelning i tre kategorier.
48

 
 

3.2.1 Strukturkapital  

 

”Strukturkapital kan liknas med vad som finns kvar när de anställda har gått hem för kvällen. 

Det innehåller all icke mänsklig lagring av kunskap i företaget.”
49

 Strukturkapitalet har en 

stödjande funktion till humankapitalet. Det inbegriper hur ett företag kan överföra och lagra 

det intellektuella materialet som finns hos företaget. Det strukturella kapitalet kan ta många 

olika former, därför kan det indelas i tre ytterligare undergrupper: organisation, innovation 

och process. Namnen stämmer väl överens med innehållet, organisationskapitalet inbegriper 

organisatoriska egenskaper som ökar kunskapsflödet både inom företaget och även i 

företagets externa kontakter. Ett företags innovationskapital innefattar företagets 

förnyelseförmåga. Slutligen är processkapitalet det som ökar effektiviteten.
50

 

 

Exempel på strukturkapital är; patent, copyright, skyddat varumärke, företagskultur, 

informationssystem, nätverk och forskning och utveckling.
51

 

 

3.2.2 Kundkapital 

 

”Kundkapital är kunskapen som finns inbakad i förhållandet med intressenter som påverkar 

företagets tillvaro”.
52

 Ibland inkluderas kundrelationer under strukturkapital, detta är fallet i 

den ursprungliga Skandia modellen. Om kundkapitalet behandlas som en egen kategori så 

motiveras det med att kundrelationer är av största vikt för företaget.
53
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Exempel på kundkapital är; varumärke, kunder, kundlojalitet, distributionskanaler, 

företagssamarbete, franchising avtal och licenser. Kundkapital avser med andra ord 

förhållandet mellan andra utomstående intressenter och företaget.
54

 

 

3.2.3 Humankapital 
 

Humankapital är företagets personalkompetens det vill säga utbildning, kunskap, kompetens 

och erfarenheter. Framförallt handlar det om hur företaget tar tillvara på all kunskap som de 

anställda besitter. Ett exempel på detta är att företaget kan förändra och anpassa sina 

färdigheter till nya situationer, här inkluderas också kreativitet och innovationsförmåga.
55

 Då 

humankapitalet återspeglar kunskapen som de anställda tar med sig om de lämnar företaget, 

kan en lämplig indikator vara omsättningshastigheten på anställda hos företaget.
56

 

 

Exempel på humankapital är kunskap, utbildning, anställda, arbetsrelaterad kunskap och 

arbetsrelaterad kompetens. I dessa generella ordalag inkluderas även tillhörande attribut, 

exempelvis tillhör medelålder och omsättning på anställda huvudgruppen humankapital.
57

 

 

Edvinssons och Malones indelning av det intellektuella kapitalet är lite mer detaljerad än de 

tre vanligaste indelningarna tillika de som vi valt som utgångspunkt för uppsatsen det vill 

säga: humankapital, strukturkapital och kundkapital. Att vi ändå väljer att redogöra för denna 

mer detaljerade klassificering är för att ge läsaren en mera fullständig bild.  

 

 

Figur 4: Edvinssons och Malones indelning av intellektuellt kapital.
58
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3.3 Olika metoder för att mäta intellektuellt kapital  
 

Det finns ett flertal olika metoder för att mäta och uppskatta värdet på ett företags 

intellektuella kapital. På 90-talet utvecklades olika modeller eller instrument för att mäta det 

intellektuella kapitalet. De kan delas in i finansiella eller icke-finansiella. Från början 

utvecklades de finansiella modellerna, där ett monetärt värde eftersträvades för det 

intellektuella kapitalet. Exempel på finansiella metoder är: Marknadsvärde jämfört med 

bokfört värde, EVA (Economic Value Added) och TVC (Total Value Creation).
59

  

 

De icke-finansiella verktygen tilldelar företagen ett index istället för en monetär summa. 

Exempel på viktiga ej finansiella metoder är: IC index, Skandia Navigator, Balanced 

Scorecard och Danish guidelines.
60

 

 

Med denna utgångspunkt har vi valt ut några av de mer kända metoderna som vi beskriver 

mer detaljerat. Dessa är marknadsvärde jämfört med bokfört värde, Skandia Navigatorn och 

Balanced Scorecard. Vi avser att skapa en förståelse hos läsaren för hur komplicerat det är att 

mäta intellektuellt kapital, på samma sätt som vi vill visa på att det finns olika angreppssätt 

och verktyg för att mäta intellektuellt kapital. 

 

3.3.1 Marknadsvärde jämfört med bokfört värde  

 

Det mest kända sättet att mäta intellektuellt kapital är att uppskatta skillnaden mellan 

marknadsvärdet och det bokförda värdet på ett företag.  

 

Intellektuellt kapital = Marknadsvärde (MV) – Bokfört värde (BV) 

 

Fördelen med denna metod att uppskatta det intellektuella kapitalet är att den är enkel. Dock 

är oftast verkligheten mycket mer komplex. Att räkna ut det intellektuella kapitalet på detta 

sätt innebär att det påverkas av de imperfektioner som kan finnas på en marknad, såsom 

redovisningsantaganden som till exempel valet mellan verkligt värde och bokfört värde. 

Genom ett byte av redovisningsantagande skulle värdet av det intellektuella kapitalet kunna 

påverkas utan att någon egentlig förändring skett.
61

 Likaså är aktiemarknaden volatil och 

svängningar på marknaden beror ofta på faktorer utanför företagsledningens kontroll. Sänks 

exempelvis styrräntan och aktievärdet går ner innebär det då att värdet på det intellektuella 

kapitalet också minskat? Stewart skriver att det bästa sättet att använda sig av det här måttet är 

inte att titta på de reella siffrorna utan istället titta på förhållandet mellan marknadsvärdet och 

det bokförda värdet. Det underlättar då jämförelser mellan olika företag mot till exempel ett 

branschgenomsnitt och över tid. Fördelen är att ett företag då kan jämföras mot konkurrenter 

och det går att värdera deras prestation till viss del gentemot de andra. Ett minskat förhållande 

mellan marknadsvärde och bokfört värde kan då agera som en indikation på att allt inte står 

rätt till.
62

 Även om metoden inte är perfekt visar den ändå på den skillnad som oftast finns 

mellan marknadsvärde och bokfört värde vilket kan ge en första indikation på intellektuellt 

kapital.    

                                                        
59
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Här nedan kan ses ett diagram som illustrerar hur skillnaden mellan bokfört värde och 

marknadsvärde har ökat över 28 år bland företag noterade på Stockholms fondbörs. Viktigt att 

notera som tidigare nämnts är att skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde kan ha 

många fler orsaker än att den bara består av intellektuellt kapital. Till exempel kan ses att i 

början av 90-talet skedde en stor nedgång i skillnaden mellan de båda värdena, denna nedgång 

är med sannolikhet inte orsakad av att det intellektuella kapitalet i företagen minskat utan av 

den allmänna ekonomiska nedgång och lågkonjunktur som rådde i Sverige då. 

 

Marknadsvärde jämfört med bokfört värde (genomsnittligt företag)  

 

 
 

Figur 5: ”Skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde för företag på Stockholms 

fondbörs åren 1970 – 1998. Vid 1,00 är bokfört värde och marknadsvärde lika stora.” 
63

 

 

3.3.2 Skandia Navigator 

 

Skandia anses vara det första företaget som gjorde ett ordentligt försök att skapa en metod för 

att mäta ett företags intellektuella kapital. Skandia blev också det första företaget att 1994, 

bifoga en rapport om det intellektuella kapitalet till den traditionella årsredovisningen.
64

 Här 

nedan ser vi Skandianavigatorn som är ett instrument för att värdera ett företags intellektuella 

kapital. 

                                                        
63
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Figur 6: Skandianavigatorn
65

  
 

Skandianavigatorn är ett navigationsinstrument för det intellektuella kapitalet. Den är 

uppbyggd av fem fokuseringsområden, finans, kund, process, förnyelse och utveckling samt 

human fokus. Varje fokus bidrar till att fastställa värdet på företagens intellektuella kapital.
66

  

 

Edvinsson menar att navigatorn ska ses som ett hus, där vinden är finansfokus, tillika 

balansräkning, ett mått på företagets förflutna. Husets väggar är det intellektuella kapitalet 

och de aktiviteter i ett företag som har fokus på det, kundfokus och processfokus. Husets 

grund är den del som är inriktad mot framtiden, fokus för förnyelse och utveckling. Den sista 

delen är husets centrum, humanfokus. Det är den del som består av den kompetens företagets 

personal har och sammansättning av erfarenhet och innovation.
67

  

 

De flesta forskare är enligt Bontis eniga om att Skandia Navigatorn fyller en funktion i och 

med att den uppmuntrar andra att se bakom traditionella antaganden om vad som skapar värde 

i ett företag. Speciellt är också att modellen tillstår rollen av kundfokus när det kommer till att 

skapa värde.
68

   

 

Alla de olika fokusområdena summerar ihop till det intellektuella kapitalet. I varje av dessa 

områden kan indikatorer skapas. Dessa indikatorer används för att mäta de olika områdena 

inom navigatorn. Detta för att skapa ett redovisningsspråk och på så sätt få en hållbar 

organisation med hållbart värde. Navigatorn antas också leda till ett starkare ledarskap då 

fokus även är på icke-finansiella tillgångar.
69
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3.3.3 Balanced Scorecard (balanserat styrkort) 

 

Kaplan och Norton vill med deras balanserade styrkort mäta det intellektuella kapitalet i icke-

monetära mått. Deras modell är uppbyggd av fyra perspektiv: finansiella perspektivet, 

kundperspektivet, affärsprocessperspektivet samt lärande- och tillväxtperspektivet.
70

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Kaplan och Nortons balanserade styrkort.
71

   
 

Tanken med dessa mått är att de är direkt kopplade till företagets strategi. På detta sätt 

implementeras företagets långsiktiga mål. Det uppfylls genom att anställda motiveras att 

uppnå mål vilka överensstämmer med företagets långsiktiga mål.
72

 

 

Nackdelar med det balanserade styrkortet är att det är väldigt företagsspecifikt och att 

värderingen av det intellektuella kapitalet blir subjektivt till viss del. Detta leder till att 

resultatet inte kan anses vara generaliserbart.
73

 

 

Det balanserade styrkortet utvecklades och användes till en början av vinstdrivande företag, 

men har även börjat användas av icke vinstdrivande företag och publika organisationer.
74

 

 

Ett problem kan vara att de fyra perspektiven inte alltid passar alla organisationer, och det kan 

då bli svårt att uppnå helheten i strategitillämpningen som är tanken med det balanserade 

styrkortet. Ett exempel på detta är implementeringen i akademiska enheter som McDevitt et al 

uppmärksammar i deras artikel. Deras lösning är att modifiera de fyra perspektiven.
75

 

 

Efter denna beskrivning av olika verktyg för att mäta det intellektuella kapitalet, har läsaren 

fått insikt i att det finns olika angreppssätt som används för att mäta det intellektuella 

kapitalet. Genomgången syftar till att öka läsarens förståelse inom ämnet. Fortsättningsvis 

kommer en redogörelse för de regelverk som reglerar intellektuellt kapital.  
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3.4 Regelverk 

 
För att ge läsaren en förståelse över det befintliga regelverket för intellektuellt kapital redogör 

vi kortfattat vad som kan vara och vad som inte kan vara tillämpningsbart för det 

intellektuella kapitalet. Vi börjar med immateriella tillgångar eftersom intellektuellt kapital 

ibland refereras till som just immateriella tillgångar. 

 

3.4.1 International Accounting Standards (IAS) 38 Immateriella tillgångar 

 

Immateriella tillgångar ska redovisas enligt IAS 38 om det inte är: 

 ”Immateriella tillgångar som omfattas av en annan standards tillämpningsområde 

 Finansiella tillgångar, enligt definition i IAS 39 Finansiella instrument: redovisning 

och värdering. 

 Redovisningen och värderingen av prospekterings- och utvärderingstillgångar 

 Utgifter för utvecklingen och utvinningen av mineraler, olje- och gasfyndigheter och 

andra liknande icke- förnyelsebara naturtillgångar”
76

 

 

Det finns vissa krav för att en tillgång ska redovisas i balansräkningen som en immateriell 

tillgång, dessa är i grova drag: identifierbarhet, kontroll, och att framtida ekonomiska fördelar 

kommer att tillfalla företaget, och tillförlitligt kan fastställas.
77

 

 

IAS 38 innehåller allmänna kriterier om när en immateriell tillgång kan tas upp i 

balansräkningen, och intellektuellt kapital uppfyller inte ovannämnda kriterier. Ett exempel på 

detta är personalens kompetens vilken företagsledningen inte har kontroll över och slutar de 

sin anställning är det inte sannolikt att deras framtida ekonomiska fördelar tillfaller företaget.  

 

Vidare är det inte heller tillåtet att ta upp intern upparbetad goodwill eller internt upparbetade 

varumärken som tillgång, vilket det annars skulle kunna vara frestande att placera det 

intellektuella kapitalet under. Detta beror på att det inte anses uppfylla de ställda 

redovisningskrav som finns för immateriella tillgångar.
78

 

 

3.4.2 Årsredovisningslagen 

 

I årsredovisningslagen 5 kapitlet 18a§ finns det föreskrivet att ett företag ska lämna 

upplysningar om sjukfrånvaron.
79

 Möjligen skulle denna information ge indikationer om 

värdet på det intellektuella kapitalet.    

 

3.4.3 International Accounting Standards (IAS) 19 Ersättning till anställda 
 

I IAS 19 finns regler om hur olika former av ersättning till anställda ska redovisas.
80

 Även om 

dessa inte är direkta regler om intellektuellt kapital skulle även detta kunna ge indikationer 

om värdet på det intellektuella kapitalet.  
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Efter en genomgång av det befintliga regelverket är det tydligt att det inte finns några klara 

regler för hur det intellektuella kapitalet ska behandlas. Detta vill vi tydliggöra för läsaren för 

att denna ska få en uppfattning om hur sammansatt ämnet är. Det finns dock flera 

vetenskapliga artiklar som behandlar frivilliga upplysningar om intellektuellt kapital, därför 

vänder vi oss till dem. 

 

3.4.4 Upplysningar om Intellektuellt kapital 
 

För att minska informationsgapet kan företag välja att frivilligt ge upplysningar om 

intellektuellt kapital. Det finns flera fördelar för företag som ger upplysningar om 

intellektuellt kapital. Informationsasymmetrin minskar vilket leder till att utomstående får en 

bättre och mer korrekt inblick i företaget, detta leder till att företagets rykte förbättras utåt. 

Vidare minskar risken med att investera i företaget eftersom investerare kan göra säkrare 

bedömningar. Detta leder till att företagets kapitalkostnad minskar.
81

 

 

Det finns ytterligare fördelar med att ha mer utförlig information i årsredovisningarna. Pike et 

al skriver att mer utförlig information, kan göra marknadsvärderingen säkrare vilket kan 

underlätta möjligheter att finna villiga investerare. Det kan också förbättra företagens 

anseende, liksom mer och utförligare information även bör höja arbetarnas uppfattning kring 

företaget.
82

  

 

Sonnier har i sin studie kommit fram till att företag som verkar i kunskapsintensiva branscher, 

alltså företag med vanligen mycket immateriella tillgångar, oftast har en högre volatilitet i 

deras aktiepris liksom högre kapitalkostnad och högre räntor. Vidare menar hon att många 

företag skulle kunna minska de här effekterna genom att ge upplysningar om det intellektuella 

kapitalet. Företag kan ändå tänkas avstå från att ge upplysningar för att skydda sin 

marknadsstrategi. Likaså är en konservativ revisor en faktor som kan tänkas minska viljan att 

upplysa om intellektuellt kapital.
83

  

 

Det finns fler nackdelar med att ge upplysningar om det intellektuella kapitalet, exempelvis så 

kostar det att ta fram underlag till rapporteringen. Det kan också vara kostsamt att ge 

konkurrenter tydliga upplysningar på en konkurrensutsatt marknad.
84

 Vidare kan en 

konservativ syn på redovisningen, tillsammans med en vilja behålla ett fläckfritt rykte för 

revisorn också leda till en ovilja att ge upplysningar om det intellektuella kapitalet.
85

  

 

Det finns alltså både indikationer på att företagen kan tjäna på att ge mer upplysningar om det 

intellektuella kapitalet, samtidigt som de också kan förlora på att ge detaljerad information, då 

även deras konkurrenter kan använda sig av den.  
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3.4.5 Framtiden 

 

Dagens finansiella rapporter motsvarar inte de krav som investerare och andra användare har. 

Trenden är att användarna vill ha mer utförliga och precisa rapporter, vilket inkluderar 

utförligare information om det intellektuella kapitalet.
86

 

 

Burgman och Roos presenterar vad de tror behövs för att utförligare information om det 

intellektuella kapitalet ska ges. Enligt dem är det viktigt att det ges mer detaljerade 

upplysningar om det intellektuella kapitalet. De anser att det bästa sättet är att skapa bättre 

och tydligare riktlinjer för hur det intellektuella kapitalet ska redovisas. Som det är nu finns 

det bara vaga och ganska otydliga riktlinjer för hur rapporteringen ska ske i Europa. Danmark 

är ett undantag då de har tydligare riktlinjer.
87

  

 

3.5 Tidigare forskning  
 

Det finns ett flertal tidigare studier gjorda inom ämnet och vi kommer här redogöra för några 

av dem som vi anser är relevanta. En av de tidigare studierna gjordes av Guthrie och Petty där 

de genom innehållsanalys undersökte ett urval av 20 australiensiska företag för att se om 

intellektuellt kapital redovisades. De kommer fram till att få företag aktivt redovisar sitt 

intellektuella kapital, att få företag förstår nyckelkomponenterna av intellektuellt kapital, de är 

ineffektivt skötta och inte redovisade genom en konsekvent struktur. Australiensiska företag 

är i jämförelse med europeiska mycket sämre på att hantera intellektuellt kapital i de 

finansiella rapporterna.
88

  

 

Bozzolan et al använde sig av Guthrie och Petty´s metod för att göra en liknande studie i 

Italien. Bozzolan et al undersökte i vilken utsträckning italienska företag år 2001 frivilligt 

redovisade sitt intellektuella kapital. De använde sig även av samma indelning av det 

intellektuella kapitalet som Guthrie och Petty, nämligen inre struktur, yttre struktur samt 

human kapital. I studien kommer de bland annat fram till att branschtillhörighet och 

företagsstorlek är relevanta faktorer när det kommer till att förklara skillnader i hur 

intellektuellt kapital redovisas av olika företag. De fann också att de italienska företagen 

mestadels redovisade kring den yttre strukturen.
89

  

 

En som ytterligare utgick från Guthrie och Petty´s metod med innehållsanalys i sin studie är 

Brennan. Han undersökte till vilken grad 11 kunskapsbaserade irländska företag redovisade 

om intellektuellt kapital i sina årsredovisningar, under 1997 och 1998. Skillnaden mellan 

företagens marknadsvärde och bokförda värde var hög vilket indikerar att företagen har en 

väsentlig del av immateriella och intellektuella tillgångar. Dock var dessa tillgångar sällan 

redovisade i årsredovisningarna vilket innebär att företagen troligtvis inte gjort några större 

framsteg angående hur dessa tillgångar ska beräknas och värderas samt att det sannolikt inte 

finns så stort intresse kring detta.
90
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Williams genomförde en studie av 31 brittiska företags årsredovisningar åren 1996-2000 i 

syfte att studera redovisningen av intellektuellt kapital. Han undersökte om det fanns något 

samband mellan hur företagens intellektuella kapital presterar och hur mycket företagen 

redovisar om detta. Han hittade inget klart samband mellan prestation och redovisning, dock 

fann han att om företagens prestation är riktigt bra minskade redovisningen av intellektuellt 

kapital. Detta indikerar att det kan finnas en tröskel där företagen är rädda för att för mycket 

och tydlig redovisning kan leda till tappade konkurrensfördelar, då alltför bra prestation kan 

leda till nya konkurrenter på marknaden. Han fann också att vilken bransch företaget verkade 

inom och skuldsättningsgraden, tillhörde faktorer som påverkade mängden redovisat 

intellektuellt kapital.
91

  

 

Genom en datoriserad innehållsanalys av 10 000 kanadensiska företags årsredovisningar fann 

Bontis att endast 68 företag använde sig av termer relaterade till intellektuellt kapital. 

Innehållsanalysen innebar att han valt ut 39 termer relaterade till intellektuellt kapital och 

undersökte i vilken utsträckning de användes i årsredovisningarna. Bontis slutsats blev att den 

frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital i kanadensiska företag var mycket låg, 

speciellt i jämförelse med skandinaviska företag.
92

  

 

Ytterligare en forskare som använt sig av innehållsanalys är Abeysekera och Guthrie. De 

studerade 30 företag registrerade på Colombo Stock Exchange under räkenskapsåren 

1998/1999 och 1999/2000. Författarna fann att en ökning av redovisningen av intellektuellt 

kapital hade skett under två år. De fann också att de delar av det intellektuella kapitalet som 

redovisades skiljde sig från dem som redovisades i andra länder, vilket indikerar att det kan 

finnas en skillnad med utvecklingsländer och övriga länder.
93

 
 

Den sista studien som vi väljer att redogöra för är Vandemaele et al. De har gjort en 

jämförande studie av hur intellektuellt kapital redovisas i Nederländerna, Sverige och 

Storbritannien. Studien genomfördes genom att årsredovisningar i 60 företag från åren 1998, 

2000 och 2002 analyserades med hjälp av innehållsanalys. Deras analys visar att i genomsnitt 

har redovisningen av intellektuellt kapital ökat under de tre åren i alla länderna dock har det i 

Sverige minskat något mellan åren 2000 – 2002. Sverige var också det land vilkas företag 

redovisade mest kring intellektuellt kapital i sina årsredovisningar.
94

  

 

Att undersöka redovisningen av intellektuellt kapital verkar vara en internationell 

angelägenhet då studier genomförts i så många olika länder. Den frivilliga redovisningen av 

det intellektuella kapitalet är inte vanligt förekommande i företags årsredovisningar vilket 

dessa studier som genomgåtts ovan tyder på. De visar på olika resultat i olika länder och att 

Sverige tillhör dem som redovisar sitt intellektuella kapital mest. Att ett flertal av studierna 

genomförts på olika sätt med delvis olika metoder gör att jämförbarheten mellan dem 

minskar.  
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Vår utgångspunkt är att utgå från studien gjord av Vandemaele et al och utveckla deras studie 

till att se om det finns skillnader mellan branscher i Sverige och hur de redovisar sitt 

intellektuella kapital. Anledningen till att vi väljer just denna studie som utgångspunkt för vår 

egen är att de i sin tur utgått från ytterligare två studier, vilket ger oss en kontext och tillika en 

bra grund att stå på.  

 

Genom att lägga fokus på eventuella skillnader mellan branscher och finna samband mellan 

branscher och frivillig redovisning av intellektuellt kapital frigör vi oss och skapar en egen 

studie och på så sätt ger vår studie ett bidrag. Likaså kommer vi i vår studie undersöka om 

företagsstorlek är något som påverkar den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital och 

på detta sätt frigör vi oss vidare. För att ytterligare visa på de skillnader som kan finnas 

mellan branscher kommer en genomgång av litteratur inom detta område därefter fortsätter en 

genomgång av litteratur rörande huruvida ett företags storlek påverkar den frivilliga 

redovisningen.  

 

3.5.1 Branscher 

 

Utbudet av litteratur rörande skillnader mellan branscher vad gäller hur och hur mycket de 

frivilligt redovisar om intellektuellt kapital är relativt litet. En som dock undersökt det här är 

Bozzolan et al. När de undersökte hur 30 italienska företag år 2001 redovisade intellektuellt 

kapital kom de fram till att branschtillhörighet påverkar den frivilliga redovisningen. Dock 

kunde de inte finna några speciella mönster utan bara att det skiljde sig åt mellan branscher.
95

 

 

Det finns ytterligare studier som visar på att bransch är en viktig faktor när det kommer till 

skillnader i den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital. Abdolmohammadis studie av 

58 amerikanska företag under fem år (1993-1997) visar på detta. Han finner att redovisningen 

av intellektuellt kapital varierar både mellan företag inom samma bransch liksom mellan 

branscher. Inget speciellt mönster kunde dock ses. Det enda tydliga mönstret var mellan 

företag i nya ekonomin (IT-, elektronik- och mjukvarubranscher) och den gamla ekonomin 

(tillverkningsindustri, fordons-, kemikalie- och finansbranscher) där företag i den gamla 

redovisar mycket mer om varumärken och partners medan företag i den nya redovisar mer 

kring intellektuell egendom och informationsteknologi.
96

   

 

Ytterligare en studie som undersökt skillnader mellan branscher är Sonniers. I den jämförde 

hon 143 högteknologiföretag och 141 traditionella företag åren 2000 och 2004 för att se i 

vilken utsträckning intellektuellt kapital redovisas. Det är den första studien som jämför dessa 

kategorier av företag vad gäller redovisningen av intellektuellt kapital på detta sätt i USA. 

Studiens resultat visar på att högteknologiföretag generellt redovisar mer kring intellektuellt 

kapital än vad de traditionella företagen gör. En anledning härtill kan enligt Sonnier vara att 

högteknologiföretag känner sig tvungna att redovisa intellektuellt kapital då traditionell 

redovisning och årsredovisningar inte förmår täcka in det som ofta är företagens största 

tillgång nämligen det intellektuella kapitalet. Detta till skillnad från traditionella företag som i 

högre grad kan använda sig av den traditionella redovisningen för att redovisa företagets 

tillgångar. Studien stöder alltså det föregående resonemanget.
97
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Detta stöder vårt syfte där vi avser att jämföra olika branscher för att se om det finns några 

skillnader i deras rapportering av det intellektuella kapitalet. De tidigare studierna visar att så 

kan förväntas vara fallet och vi finner det därför intressant att studera om dessa skillnader 

uppkommer i Sverige idag och i så fall i vilken utsträckning och mellan vilka branscher. Vi 

kommer att dela in företagen i högteknologi och traditionella företag eftersom det enligt 

Sonnier finns tydliga skillnader mellan dessa branscher då den traditionella årsredovisningen 

inte förmår att täcka in de intellektuella värden som ofta är högteknologiföretags största 

tillgångar. De flesta företag är beroende av intellektuellt kapital i sin verksamhet, främst i 

form av personal. Sonnier finner också i sin studie att det är generellt accepterat att 

högteknologiföretag är mer beroende av intellektuellt kapital i sin verksamhet än mer 

traditionella företag.
98

  

 

De tre studierna har en liknande indelning av företag i två branscher. Högteknologi gentemot 

traditionella (Sonnier), nya ekonomin och gamla ekonomin (Abdolmohammadi) samt 

högteknologi gentemot traditionella (Bozzolan et al). Till exempel Bozzolan et al 

kategoriserade traditionella branscher såsom livsmedel, byggföretag, elektronik, kemikalier, 

turism och fritid, tillverkning samt bilindustrin. Exempel på högteknologi kan enligt Bozzolan 

et al vara bioteknik, internet och IT, mjukvara samt telekommunikation.
99

 Abdolmohammadi 

använde också en liknande indelning, där mjukvara, elektronik och IT klassificerades som nya 

ekonomin medan finans, kemikalier, bilbranschen samt tillverkningsindustri klassificeras som 

gamla ekonomin.
100

 Även Sonnier kategoriserade IT-företag, internetoperatörer, företag 

inriktade på vetenskap och teknik som högteknologi medan byggföretag, textil- och 

konfektionsindustri, trä, pappers- och verkstadsindustri samt möbelföretag som traditionella 

branscher.
101

    

 

I vår studie där vi bland annat avser att studera om det finns några skillnader mellan olika 

branscher kommer vi att göra ett urval bland de företag som finns listade på OMX, Large och 

Mid Cap. Vi kommer liksom de tidigare studier vi här redogjort för dela in företagen i två 

olika branscher, högteknologi och traditionella. På OMX finns de olika företagen indelade i 

10 olika branscher: energi, material, industri, sällanköpsvaror och tjänster, dagligvaror, 

hälsovård, finans, informationsteknik, kraftförsörjning samt telekom.
102

 För att öka vår studies 

jämförbarhet med tidigare studier ämnar vi göra en liknande branschindelning där vi som 

högteknologiföretag avser företag för hälsovård, informationsteknik, samt telekom. De övriga 

branscherna: energi, material, industri, sällanköpsvaror och tjänster, dagligvaror, finans samt 

kraftförsörjning blir därmed klassificerade som traditionella företag.   
 

3.5.2 Företagsstorlek 

 

Bozzolan et al undersökte i vilken utsträckning italienska företag år 2001 frivilligt redovisade 

sitt intellektuella kapital. I sin artikel visar de att det är allmänt vedertaget att större företag är 

mer benägna att redovisa mer ingående och tydligt när det gäller intellektuellt kapital. 

Anledning härtill menar Bozzolan et al är att större företag vanligen har många olika 

verksamheter och affärsenheter som har olika individuella väsentliga framgångsfaktorer och 
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olika värdeskapande tillgångar. Detta medför att företag bör ha en djupare redovisning och 

erbjuda mer information för att ge till exempel aktieägare en mer komplett bild över företaget. 

I tidigare studier framkommer att företagets storlek påverkar i vilken utsträckning ett företag 

frivilligt redovisar intellektuellt kapital. Som mått på företagsstorlek har till exempel använts 

antal anställda, omsättning och tillgångar. I sin artikel kommer Bozzolan et al fram till att 

företagsstorlek i form av omsättning tenderar påverka mängden frivillig redovisning, vilket 

överensstämmer med tidigare studier.
103

  

 

Gerpott et al har i sin studie av 29 telekomföretag, räkenskapsåret 2003, 2003/2004, undersökt 

huruvida företagets storlek har ett positivt samband med redovisningen av intellektuellt 

kapital. För att bestämma och rangordna företagens storlek använde de sig exempelvis av 

företagets omsättning och marknadsvärde. Från studien erhölls ett resultat som överensstämde 

med tidigare forskning det vill säga att större företag ger mer upplysningar om sitt 

intellektuella kapital.
104

  

 

Vi avser med bakgrund av vad som här diskuterats att i vår studie pröva huruvida företagets 

omsättning och antal anställda är faktorer som påverkar ett företags frivilliga redovisning av 

intellektuellt kapital. Det vill säga: finns det några skillnader som kan härledas till storleken 

på företaget ifråga?  

 

3.6 Sammanfattning av teorin 
 

Vi har nu kommit fram till den avslutande delen av vårt teorikapital där vi binder samman det 

vi tidigare gått igenom till en ram som vi tar med oss och använder i vår studie. I ramen utgår 

vi från dels den teoretiska ramen som vi gått igenom tidigare, liksom även ramen som 

Vandemaele et al
105

 och Bozzolan et al
106

 utgått ifrån i sina studier. 

 

Ramen består av tre huvudkategorier; Strukturkapital (intern struktur), Kundkapital (extern 

struktur), Human kapital (anställdas kompetens). 

 

Dessa kategorier har utvecklats ytterligare för att ge en bredare ram, enligt följande; 

Strukturkapital (intern struktur), patent, copyright, skyddat varumärke, företagskultur, 

informationssystem, nätverk och forskning och utveckling.  

Kundkapital (extern struktur); varumärke, kunder, kundlojalitet, distributionskanaler, 

företagssamarbete, forskningssamarbete, franchisingavtal och licenser.  

Human kapital (anställdas kompetens): kunskap, utbildning, anställda, arbetsrelaterad 

kunskap samt arbetsrelaterad kompetens.  

 

Vi utgår från utvalda ord som beskriver intellektuellt kapital som även Vandemaele et al
107

 

och Bozzolan et al
108

 utgått ifrån i sina tidigare studier. Avsikten är att tolka texten i sin helhet 

och sitt sammanhang därför tar vi också med oss delar av teorikapitlet som stöd och 
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utveckling av de utvalda orden. De delar som vi mestadels använt oss av i teorin är 

humankapital, strukturkapital och kundkapital. (stycke 3.2) 

 

Denna ram ligger till grund för studien, ytterligare information om hur ramen tolkas och hur 

studien implementeras redogörs för i nästa del, den praktiska metoden. 

 

Vi har i teoriavsnittet konstaterat att det kan finnas fördelar för företag att frivilligt välja att 

redovisa sitt intellektuella kapital, bland annat för att det skulle kunna minska 

kunskapsasymmetrin. Dock kan det även medföra konkurrensnackdelar. Vidare har det 

konstaterats att ett flertal forskare undersökt hur, och i vilken utsträckning företag valt att 

frivilligt redovisa och kommit fram till att det finns skillnader. Bland annat branschtillhörighet 

och företagets storlek antas påverka i vilken utsträckning ett företag frivilligt redovisar. Vi 

avser att undersöka hur det ser ut i Sverige idag och tar med oss dessa frågeställningar från 

teorin ut i empirin och studien. Till vår hjälp ställer vi upp följande hypoteser utifrån den 

teoretiska ramen:    

 

Hypotes 1: Det finns skillnader i redovisningen av intellektuellt kapital i större svenska 

företags finansiella rapporter. 

 

Hypotes 2: Det finns skillnader i redovisningen av intellektuellt kapital beroende på vilken 

bransch ett företag tillhör.  

 

Hypotes 3: Det finns skillnader i redovisningen av intellektuellt kapital beroende på ett 

företags storlek. 
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4 PRAKTISK METOD 
 

Praktisk metod behandlar våra val av praktiska utgångspunkter och tillvägagångssättet för 

hur själva studien ska genomföras. Likaså behandlas urval och access till material. Vi börjar 

med att redogöra för valet av kvantitativ studie.  

 

4.1 Kvantitativ studie  
 

En kvantitativ studie är formaliserad och strukturerad och utgår från att det som ska studeras 

är väl definierat.
109

  Detta stämmer väl överens med uppsatsens syfte: 

 

Syftet med vår studie är att analysera finansiella rapporter med målet att tillhandahålla en 

översikt över hur intellektuellt kapital redovisas i större svenska företag. Vi avser även att 

jämföra olika branscher för att se om det finns några skillnader i deras rapportering av det 

intellektuella kapitalet. Likaså vill vi jämföra de resultat vi finner med tidigare studier, som 

undersökt skillnader mellan olika branscher och företagets storlek för att se om det skiljer sig 

åt mellan länder. Det sista delsyftet är att se om företagets storlek påverkar redovisningen av 

intellektuellt kapital.  

 

”En kvantitativ studie arbetar med numeriska uppgifter.”
110

 Det är vad denna studie gör då vi 

statistiskt bearbetar resultatet från innehållsanalysen för att besvara problemformuleringen; 

 

I vilken omfattning redovisas intellektuellt kapital i större svenska företags finansiella 

rapporter? Uppdelat på delfrågorna: I vilken utsträckning finns olika kategorier av 

intellektuellt kapital representerade? Finns det några skillnader mellan olika branscher? 

Differentierar sig de skillnader mellan branscher som framkommer i vår studie från liknande 

studier i andra länder? Finns det några skillnader som kan härledas till storleken på 

företaget ifråga? 

 

Studien innehåller ett kvalitativt moment och det är den kvalitativa innehållsanalysen, där vi 

analyserar årsredovisningar utifrån ”språk, betydelser och mening i dokumentet”
111

, 

utförligare redovisning av innehållsanalys följer i nästa stycke.  

 

4.2 Val av praktisk metod – innehållsanalys 
 

Att göra en innehållsanalys innebär att omvandla kvalitativ information (i form av text, synlig 

information eller verbal information) till kvantitativ data som kan bearbetas med till exempel 

statistiska metoder.
112

 När information har insamlats ska den kodas om, alltså kvantifieras 

utifrån olika i förväg bestämda kategorier. Själva analysen består sedan av att finna samband 

mellan de olika data som har kodats.
113

  

 

Utifrån vad som framkommit i tidigare forskning inom ämnet verkar användandet av 
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innehållsanalys vara ett vanligt tillvägagångssätt för att studera i vilken utsträckning 

intellektuellt kapital redovisas. Vi har därför även i vår studie valt att genomföra en 

innehållsanalys där vi avser att studera 40 svenska företags årsredovisningar för 

räkenskapsåret 2007. I vår teori kommer vi fram till den begreppsram vi avser använda som 

utgångspunkt när vi analyserar årsredovisningarna. Begreppsramen är vår grund som vi utgår 

ifrån.  

 

Vår ram: 

Strukturkapital  Kundkapital  Human kapital 

(intern struktur) (extern struktur)  (anställdas kompetents) 

Patent Varumärke Kunskap 

Copyright Kunder   Utbildning 

Skyddat varumärke  Kundlojalitet Anställda 

Företagskultur Distributionskanaler Arbetsrelaterad kunskap 

Informationssystem Företagssamarbete Arbetsrelaterad kompetens 

Nätverk Forskningssamarbete  

Forskning och utveckling Licenser   

 Franchisingavtal 

 

De tre kategorierna i ramen utgår från Stewarts indelning av det intellektuella kapitalet, 

strukturkapital, kundkapital, samt humankapital.
114

 Denna indelning av det intellektuella 

kapitalet är använd av flera andra forskare och kan därför ses som den indelning som många 

tycks enas om. Läsaren ska dock vara medveten om att det finns flera andra indelningar av 

intellektuellt kapital och att en standarddefinition saknas
115

. Då Stewarts indelning är använd 

av flera andra forskare och den indelning som många tycks enas om väljer vi att utgå från den. 

Dessa huvudkategorier har sedan utvecklats för att ge en bredare ram att utgå från vid 

innehållsanalysen och tolkningen av årsredovisningarna. Vi utgår från utvalda ord som 

beskriver intellektuellt kapital som även Vandemaele et al
116

 och Bozzolan et al
117

 utgått ifrån 

i sina studier. Avsikten är att tolka texten i sin helhet och i sitt sammanhang, därför tar vi 

också med oss delar av teorikapitlet som stöd och utveckling av de utvalda orden. De delar 

som vi mestadels använt oss av i teorin är humankapital, strukturkapital och kundkapital. 

(stycke 3.2) 

 

För att analysera texten har vi skapat en analysmall där vi utifrån teorin bestämt hur vi ska 

tolka texten i årsredovisningarna. Grunden i denna analysmall är begreppsramen ovan och 

väsentliga delar av teorikapitlet som tillsammans utgör vår mall. Samtidigt som vi analyserar 

information som finns tillgänglig i årsredovisningarna kodar vi om den till kvantitativ data. 

Varje mening som innehåller kvalitativ information om intellektuellt kapital kodas som 1, 

likväl som varje mening som innehåller kvantitativ information, i form av siffror eller grafer 

kodas som 2. I de fall information med samma innebörd återkommer i årsredovisningen tar vi 

endast hänsyn till den en gång. Alla dessa ”poäng” läggs sedan samman för att skapa ett index 

över i vilken utsträckning det sker frivillig redovisning av intellektuellt kapital. Indexet räknas 

ut både för varje kategori av intellektuellt kapital samt ett genomsnittsindex. Därefter 

bearbetas den data som insamlats för att jämföra skillnader mellan olika branscher och olika 
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företag. Kvantifieringen av data innebär att ett jämförbart index skapas som kan användas för 

att jämföra de olika företagen i studien. Viktigt att hålla i minnet är att indexet som skapas vid 

kvantifieringen är en approximation av mängden redovisat intellektuellt kapital i varje 

företag.  

 

Anledningen till att vi analyserar texten i sitt sammanhang och inte bara söker efter utvalda 

ord grundas i att enbart analysera ord utan dess sammanhang lätt leder till missvisande 

information. Milne och Adler konstaterar att enstaka ord inte är ett bra sätt att koda 

information utan det krävs meningar för att få sammanhanget. De menar också att läsa igenom 

och koda varje årsredovisning enskilt ger mer komplett datamaterial än datoriserade sökningar 

på bara ord som då blir tagna ur sin kontext. Med sammanhanget skapas komplett och säkert 

datamaterial som kan användas till vidare analyser.
118

  

 

Vi väljer således att tolka texten i sitt sammanhang, det räcker med andra ord inte med att ett 

av ramens ord nämns utan det ska också finnas fakta med betydelse motsvarande tillhörande 

kategori. För att exemplifiera detta har vi ett par exempel från Ericssons årsredovisning 2007:  

 

”Forsknings- och utvecklingskostnader Denna post kallades före 2007 ”Forskning och 

utveckling samt övriga tekniska kostnader”, men kallas från och med 2007 ”Forsknings och 

utvecklingskostnader”. Denna förändring beror enbart på införandet av IFRS-terminologi 

och innebär ingen förändring av själva beloppen.”
119

 = 0 poäng  

 

”Våra största FoU-investeringar gäller produktutveckling inom i främst nätinfrastruktur för 

mobil kommunikation. Vi har fortsatt att investera i strategiskt viktiga områden som 

bredbandsaccess, konvergerade nät, tjänstelagret, IP-teknik och multimedia.”
120

  = 1 poäng 

 

”Den 31 december 2007 hade vi omkring 23 000 (22 000) patent över hela världen, däribland 

standardtäckande patent för GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, MBMS, TD-SCDMA, 

cdma2000, WiMax och nästa generationen OFDM/LTE.”
121

 = 2 poäng. Att det blir 2 poäng 

här beror på att det ges numerisk data. 

 

Vidare poängsätts samma fakta bara en gång även om det återkommer flera gånger. Nämns 

samma sak flera gånger men berör olika saker till exempel olika segment ges dock poäng 

varje gång det behandlas i en annan kontext. Nyckelordet är i detta fall att det ska bidra med 

något nytt. 

 

Hela årsredovisningarna studerades men moderbolagets finansiella rapport undantogs om den 

fanns med.  

 

4.3 Kritik till val av metod  

 
En innehållsanalys lider såsom många andra analysmetoder av vissa begränsningar. Bland 

annat är en innehållsanalys bara så bra som den information den bygger på. Bryman menar att 
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informationen ska bedömas utifrån följande kriterier: 

1. ”Autenticitet – att dokumentet verkligen är vad det utger sig för att vara. 

2. Trovärdighet – om det finns grund för åsikten att dokumentet inte förfalskats eller 

förvrängts på något sätt.  

3. Representativitet – om de dokument som studeras är representativa för alla andra 

relevanta dokument.”
122

 

 

Likaså bör läsaren ha i åtanke att den kodning som sker av kvalitativ information till 

kvantitativ information alltid innehåller en viss tolkning från kodarnas sida. Ytterligare en 

begränsning med innehållsanalysen är att även om den är kvalitativ skapar den kvantitativ 

data vilket innebär att det kan vara svårt att få svar på frågor av typen ”varför?”.
123

  

 

Vår studie anser vi inte har några problem med endera av de tre kategorierna, autenticitet, 

trovärdighet och representativitet. De årsredovisningar vi genomgått har kvalitetsgranskats av 

revisorer, som med hög men inte absolut säkerhet kan försäkra oss om att årsredovisningen 

inte innehåller väsentliga felaktigheter. Därmed är autenticitet uppfylld då dokumentet med 

största sannolikhet är vad det utger sig för att vara. Årsredovisningarna hämtar vi från de olika 

företagens officiella internethemsidor. Vi kan emellertid aldrig vara till hundra procent säkra 

på att dokumenten inte är förfalskade men då vi inhämtar dem från officiella källor där de 

flesta intressenter och media finner sin information finner vi risken för förfalskning mycket 

liten, alltså är trovärdigheten acceptabel. Företagen har mycket gott rykte och prestige att 

förlora om de skulle tillhandahålla falsk information. Sedan har vi representativiteten. Då alla 

årsredovisningar framställs utifrån gemensamma regelverk såsom IFRS/IAS och svensk 

lagstiftning samt under kontroll av bland annat revisorer finner vi dem representativa.  

 

Vi redogör i våra utgångspunkter för den förförståelse vi har och hur den kan ha påverkat 

studien och finner att den inte har nämnvärd inverkan. Vi diskuterade oss noga samman innan 

själva analysen gjordes för att den skulle genomföras så identiskt som möjligt och för att inte 

påverka resultatet i någon mån. Vid själva genomförandet av studien började vi med att 

gemensamt analysera och tolka två företag. Dessa diskuterades för att se att vi tolkade 

informationen likadant. Vidare under analysens gång hade vi en kontinuerlig diskussion med 

varandra för att säkerställa tolkningen och innehållsanalysens kvalitet och vi anser därför att 

analysen av årsredovisningarna är överensstämmande och korrekt. Att genomföra studien på 

detta sätt tror vi minskar risken för olikheter mellan hur vi behandlar datamaterialet och vi 

anser att risken för påverkan är liten.  

 

Att det kan vara svårt att på samma sätt som i en kvalitativ studie få svar på ”varför?”-frågor 

anser vi inte vara något problem då vårt syfte med uppsatsen inte är att komma fram till 

”varför”, utan snarare att göra en kvantitativ jämförelse mellan olika branscher och se till 

skillnader och likheter och dra slutsatser utifrån det.   
 

4.4  Urval 
 

I studien har vi valt att undersöka 40 företag. Valet av 40 företag baseras på vår önskan att 

samla in så mycket material som möjligt med hänsyn till vår undersöknings art och tidsrymd 

samt ge oss ett tillräckligt urval för vår studie. Som argumenterats i inledningen av uppsatsen, 
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stycke 1.5 begränsningar, avser vi att använda oss av och analysera 40 av de företag som är 

listade på OMX, Large Cap och Mid Cap. Vårt första urval görs bland de 58 företag som 

fanns listade på Large Cap och de 78 företag som fanns listade på Mid Cap den 17 nov 2008. 

De fanns indelade på 10 olika branscher, energi, material, industri, sällanköpsvaror och 

tjänster, dagligvaror, hälsovård, finans, informationsteknik, telekom samt kraftförsörjning.
124

 

Som beskrivits i teorin har det framkommit i tidigare studier att det finns skillnader mellan 

olika branscher. De flesta hade där en liknande branschindelning. De skiljer på företag i mer 

traditionella/lågteknologibranscher samt företag i högteknologi-/nyare branscher. Till 

exempel Bozzolan et al klassificerade traditionella branscher såsom livsmedel, byggföretag, 

elektronik, kemikalier, turism och fritid, tillverkning samt bilindustrin. Exempel på 

högteknologi kan enligt Bozzolan et al vara bioteknik, internet och IT, mjukvara samt 

telekommunikation.
125

 Abdolmohammadi använde också en liknande indelning, där 

mjukvara, elektronik samt IT kategoriserades som högteknologi-/nyare bransch medan finans, 

kemikalier, bilbranschen samt tillverkningsindustri är exempel på traditionella branscher.
126

 

Även Sonnier kategoriserade IT-företag, internetoperatörer, företag inriktade på vetenskap 

och teknik som högteknologiföretag medan byggföretag, textil- och konfektionsindustri, trä-, 

pappers- och verkstadsindustri samt möbelföretag är traditionella branscher.
127

    

 

Vi avser i vår studie att se om liknande skillnader mellan branscher finns även i Sverige och 

därför gör vi vår branschindelning med tidigare studier som grund. En annan orsak härtill är 

att det även ökar jämförbarheten med tidigare studier. Vi kommer liksom tidigare studier dela 

in företagen i två olika branscher, högteknologi och traditionella. Av de 10 olika branscher 

som fanns på Large och Mid Cap indelade vi energi, material, industri, sällanköpsvaror och 

tjänster, dagligvaror, finans samt kraftförsörjning som traditionella företag och hälsovård, 

informationsteknik samt telekom som högteknologiföretag.  

 

De totalt 136 företag som fanns listade på OMX Large Cap och Mid Cap delades därefter in i 

traditionell (urvalsgrupp 1) eller högteknologi (urvalsgrupp 2) och i varje urvalsgrupp fick vi 

då vardera 115 och 21 företag. Utifrån dem gjorde vi i grupp 1 (traditionell) ett obundet 

slumpmässigt urval för att erhålla 20 företag. Det obundna slumpmässiga urvalet gick till så 

att utifrån alla företag i grupp 1 slumpades 20 stycken fram med hjälp av Minitab. Att urvalet 

är obundet slumpmässigt betyder att alla företagen har samma chans att bli valda.
128

 Fördelen 

med det slumpmässiga urvalet är att vi som författare inte styr vilka företag som väljs och 

därmed kan objektiviteten upprätthållas. När urvalet var avklarat och de 20 företagen utvalda 

kontrollerades att företagen hade en årsredovisning tillgänglig på svenska vilket är en 

grundförutsättning i vår studie. Det slumpade sig så att branscherna finans, industri, material 

och sällanköpsvaror och tjänster blev representerade.  

 

Till grupp 2 (högteknologi) erhöll vi 21 företag. Anledningen till att det blev stor skillnad 

mellan de två populationerna berodde på att det inte fanns högteknologiföretag i samma 

utsträckning som det fanns traditionella företag bland de företag som var listade på OMX 

Large och Mid Cap den 17 nov 2008. Eftersom vi vill följa den branschindelning vi bestämt 

utifrån teorin fann vi att urvalsgruppernas storlek kunde vi inte påverka. Endast ett företag 

behövde alltså utgå från urvalsgrupp 2. Som tidigare nämnts är en av våra 
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grundförutsättningar för studien att årsredovisningen finns på svenska och då Millicom Int. 

Cellular SDB i urvalsgrupp 2 endast hade årsredovisning på engelska föll det företaget bort ur 

urvalsgruppen och kvar blev då 20 företag som därmed inte behövde genomgå något 

ytterligare urval.  

 

Med de två grupperna innehållande 20 stycken företag vardera omfattar studien totalt 40 

företag, en sammanfattande tabell över dessa företag kan ses nedan. Dessa företag analyseras 

med den innehållsanalys som beskrivits ovan.  

 

Bransch Antal Medel omsättning Medel antal anställda 

Högteknologi 20 25 542 062 482 8 010 

Hälsovård 9 17 552 979 467 9 367 

Informationsteknik 9 23 677 826 049 4 628 

Telekomoperatörer 2 69 882 000 000 17 118 

Traditionell 20 19 096 876 610 8 332 

Finans 5 20 630 016 014 7 862 

Industri 7 24 807 857 143 13 729 

Material 4 20 101 500 000 4 419 

Sällanköpsvaror och tjänster 4 6 181 613 032 3 387 

Totalt 40 22 319 469 546 8 171 

 

4.5 Insamling av datamaterial – access - bortfall 
 

Då de företag som vi undersöker är större företag noterade på OMX innebär det att vissa 

informationskrav ställs på dessa företag för att de ska kunna fortsätta vara på noterade på 

börsen. Bland annat ska årsredovisningar och annat material hållas tillgängligt för allmänhet 

och potentiella aktieägare. Detta faktum underlättar för oss då de årsredovisningar vi behöver 

från 2007 är relativt enkelt att återfinna genom till exempel företagens officiella hemsidor. 

Dessa faktorer samverkar till att vi finner oss ha en bra access till den information vi behöver. 

 

Vi hade inget bortfall i vår studie då alla de 40 företag och de årsredovisningar vi valt ut gick 

att använda och analysera.  
 

4.6  Bearbetning av datamaterial - statistisk bearbetning 

 
Första steget i vår studie var att utifrån de siffror vi tagit fram i innehållsanalysen 

sammanställa ett index för varje kategori. Det genomsnittliga indexet för till exempel 

strukturkapital i gruppen traditionell består av det uträknade medelvärdet för de 20 företagen 

och deras värde på strukturkapital. På samma sätt gjordes uträkningar för humankapital och 

kundkapital. Det totala indexet består av en summering av kategorierna kund, human och 

struktur för varje företag. Likaså räknades ett medelvärde av det totala indexet ut för vardera 

gruppen traditionell och högteknologi. Utöver de index som vi framställer med hjälp av 

innehållsanalysen kommer vi att analysera data med hjälp av enkel och multipel 

regressionsanalys i statistikprogrammet Minitab och Spss för att undersöka om det finns något 

statistiskt samband. Även programvaran Excel används för viss statistisk bearbetning och 

presentation av empirisk data. 
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Olika redovisningsvalutor förekom hos företagen. Vid framtagandet av nyckeltalen i form av 

omsättning räknades de utländska valutorna om till svenska kronor. För att räkna om 

valutorna användes den genomsnittliga växelkursen för hela 2007 som erhölls på riksbankens 

hemsida.
129

 

 

T-test görs för att bestämma om något linjärt samband föreligger. Korrelationskoefficienten 

används för att se huruvida det finns ett samband mellan variabler, och vid t-test även för att 

se huruvida ett linjärt samband föreligger.
130

 Då vi avsåg att undersöka huruvida det fanns 

skillnader mellan olika branscher och sedan omgruppera grupperna och leta efter eventuella 

skillnader i de nya grupperna ansåg vi detta vara ett lämpligt test. 

 

Korrelationen mäts numeriskt mellan -1 och +1, där -1 står för negativ linjär korrelation och 

+1 för positiv linjär korrelation. Om observationen visar 0 i korrelation betyder det att ingen 

linjär korrelation finns.
131

 Annorlunda uttryckt att inget samband föreligger mellan de olika 

variablerna. ”Denna koefficient ger emellertid inget mått på styrkan i det linjära 

sambandet”
132

 

 

Signifikans anger hur ett observerat värde i en undersökning avviker från det sanna värdet. En 

signifikans på 0,05 anger att resultatet kommer att stämma till 95 procent.
133

 Vi har använt oss 

av signifikansen vi erhållit från regressionsanalyserna för att se hur sannolikt det är att de 

testade hypoteserna förekommer. Vi har satt signifikansnivån till 0,1. Vanligtvis används en 

signifikans på 0,05-0,1, att vi valt en högre signifikans på 0,1 beror på att vår population är 

begränsad. 

  

När hypotesprövning görs testas huruvida ett linjärt samband existerar. Det vanligaste sättet är 

att ställa upp en hypotes att ett linjärt samband existerar, som sedan antingen uppfylls eller 

förkastas. För att analysera det linjära sambandet utförligare är det praktiskt att titta på 

determinationskoefficienten även kallad förklaringsgrad och benämnd R
2
, som mäter styrkan i 

det linjära sambandet.
134

  

 

Då R
2
 mäter det linjära sambandet på ett bra sätt, har vi valt att använda oss av det för att 

statistiskt bestämma om ett samband föreligger.  

 

Vi har också använt oss av regressionsanalys, det är ett mycket vanligt förekommande 

statistiskt instrument. Regressionsanalysen används mestadels för att förutse värdet av en 

variabel som är beroende av andra variabler som är kända även om den har andra 

användningsområden.
135

 Vi har använt oss av regressionsanalys för att testa våra hypoteser 

tillika modeller. 
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4.7  Sanningskriterier 
 

Vi väljer nu att motivera för läsaren varför vår studie är trovärdig och giltig utifrån ett flertal 

olika kriterier. Då vår uppsats mestadels har en kvantitativ inriktning där vi tolkar de 

kvantitativa data som framkommit i innehållsanalysen har vi som sanningskriterier i vår 

uppsats valt reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet och överförbarhet. 

 

4.7.1 Generaliserbarhet/överförbarhet 

 

Med generaliserbarhet menas huruvida resultatet i en studie är överförbart till andra 

populationer och grupper än den som studerats i undersökningen. För att det ska vara möjligt 

är det viktigt att forskaren har ett representativt urval som representerar populationen. Dock 

ska hänsyn tas till att det endast går att generalisera till den population ur vilket stickprovet 

gjordes. Forskare ska därmed vara försiktiga med att generalisera resultatet till fler 

populationer än den som är studerad.
136

  

 

Vårt urval består av företag listade på Large Cap och Mid Cap listan i OMX, 2008. Valet att 

enbart studera svenska företag gör att resultatet inte kan generaliseras till andra länder, 

däremot kan resultatet jämföras med resultat från studier i andra länder. Valet att studera 

företag på Large Cap och Mid Cap listan innebär också att vi endast studerat de större 

företagen i Sverige. Frågan då blir om det är möjligt att generalisera resultatet från vår studie 

till andra mindre företag i Sverige. Som vi redogjort för tidigare har vi gjort ett medvetet val 

att studera endast större företag i Sverige då tidigare forskning pekar på att det är mer 

sannolikt att större företag har de resurser som krävs för att redovisa sitt intellektuella kapital. 

Vårt mål har därför inte varit att generalisera vårt resultat till alla företag utan studera de 

skillnader som finns mellan större företag. Vi anser att våra resultat bidrar till generalisering 

för större svenska företag och därmed fyller en funktion. Däremot vill vi vara försiktiga med 

att säga att resultaten kan generaliseras till mindre företag eller andra länder.  

 

Johansson Lindfors menar att generalisering i sedvanlig mening aldrig kan uppnås utan 

istället bör olika teoriers användbarhet och överförbarhet diskuteras.
137

 Vi anser att vår studie 

kan användas som hjälpmedel vid förståelse av vad som skiljer olika företag från varandra 

gällande den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital. Studien kan användas 

tillsammans med läsarens erfarenheter och synsätt och på detta sätt bidra till att öka 

kunskapen och förståelsen.  

 

4.7.2 Reliabilitet 

 

Med reliabilitet menas att om en studie görs om på nytt av en annan forskare skulle den få 

samma resultat. Reliabiliteten i en kvantitativ studie handlar om hur reproducerbar studien är. 

Det vill säga om samma frågeställning skulle studeras vid ett annat tillfälle så skulle resultatet 

bli detsamma. En metod med en hög reliabilitet blir därmed oberoende av forskaren.
138

  

 

Vi menar att vår studie har en god reliabilitet. Detta säkerställs genom att vi noggrant och 
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genomgående har redogjort för vår metod och hur studien genomförts vilket underlättar 

genomförandet av en liknande studie i framtiden. Likaså är det datamaterial vi utgått ifrån, de 

olika företagens årsredovisningar, publicerat sedan tidigare vilket innebär att den information 

som där finns inte kommer att ändra sig i framtiden. Vad gäller vårt oberoende som forskare 

har vi tidigare i uppsatsen redogjort för vår förförståelse och hur den påverkar oss. Förutom 

våra personliga värderingar hade vi inga band till något av de företag vi undersökte och därför 

menar vi att vi under studiens gång haft en så neutral hållning som är möjligt givet vår 

förförståelse. Vi har därmed agerat oberoende i förhållande till dem.  

 

4.7.3 Validitet 

 

Det sista måttet som är relevant i vår studie är begreppet validitet. Resultatet av en studie 

beror på graden av kvalitet och säkerhet i informationen som inhämtas. Hur korrekt mäts det 

som ursprungligen avsågs att mätas är alltså studiens validitet.
139

 Det kommer an på oss som 

forskare att undersöka relevanta frågeställningar och problem. Om det som ursprungligen 

avsågs att mätas inte mäts är det visserligen sannolikt att något fascinerande upptäcks men då 

har syftet med den ursprungliga studien försvunnit och därmed blir uppsatsen i sin 

ursprungliga form tämligen obrukbar. 

 

I vår studie var syftet att analysera finansiella rapporter med målet att tillhandahålla en 

översikt över hur intellektuellt kapital redovisas i större svenska företag. Vi anser att vår 

studie uppfyller validitetskravet då vi läst och analyserat 40 svenska företags 

årsredovisningar. Vi är medvetna om att även om årsredovisningarna i vår studie blivit 

granskade av revisorer kan vi aldrig vara säkra på att de är helt felfria. Vi anser ändå att de 

utgör en tillförlitlig källa i vår studie. Vi menar att vi uppnått en tillfredställande validitet och 

då även vår reliabilitet är god anser vi att studien är relevant och riktig.  

 

Med konstaterandet att vår uppsats uppfyller de sanningskriterier vi uppställt går vi vidare in i 

nästa avsnitt och redogör för resultatet av de data som insamlats i empirin.  
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5 EMPIRI 
 

I empiridelen redogör vi för de resultat som erhållits i studien. För att ge läsaren en explicit 

bild illustreras resultatet i figurer samt beskrivs i text. 

 

5.1 Hur mycket varje företag redovisar av intellektuellt kapital 

 

För att besvara vår problemformulering: I vilken omfattning redovisas intellektuellt kapital i 

större svenska företags finansiella rapporter? Och i vilken utsträckning finns olika kategorier 

av intellektuellt kapital representerade? har vi sammanställt hur mycket de olika företagen ur 

både branschen traditionell och högteknologi redovisar i tabell 1. Tabellen visar att 

omfattningen av hur mycket intellektuellt kapital som redovisas varierar mycket mellan olika 

företag. Liksom att det även finns stora variationer mellan förhållandet mellan de olika 

redovisade kategorierna av intellektuellt kapital.  

 

Bransch 
Medel av 
 Struktur 

Medel av 
Kund 

Medel av 
Human 

Medel av 
Totalt 

Högteknologi 20 21 14 54 

Hälsovård 28 14 11 52 

Informationsteknik 14 27 18 59 

Telekomoperatörer 9 22 7 37 

Traditionell 14 19 14 48 

Finans 16 18 17 51 

Industri 18 22 17 56 

Material 14 16 12 42 

Sällanköpsvaror och tjänster 6 20 10 36 

 

Tabell 1: En översikt över i vilken utsträckning de olika branscherna redovisar intellektuellt 

kapital. 

 

För att ge en tydligare bild över hur de tre olika kategorierna: strukturkapital, kundkapital och 

humankapital redovisas har vi valt att presentera resultatet för varje enskild kategori separat. 

Resultatet för varje kategori bygger på studien av både grupp 1 och 2, det vill säga alla 40 

företagen. 

 

5.1.1 Strukturkapital 

 

Inom gruppen strukturkapital är medeltalet 17. I tabellen syns det att det finns företag som har 

mycket högre värden än de övriga. För att se vilka företags årsredovisningar vi studerat se 

bilaga 2, resultat från studie. Det mest utmärkande är AstraZeneca med 67 poäng vilket är 

fyra gånger mer än medelvärdet. Även BioInvent International utmärker sig med sina 41 

poäng. Det finns också företag som redovisar väldigt lite strukturkapital, minst redovisar 

Hufvudstaden med sina 3 poäng. Inom gruppen är det således ett stort spann mellan den som 

redovisar mest och minst, ett spann på 64 poäng.  

 



EMPIRI 

__________________________________________________________________________________ 

 

 44 

 

 Strukturkapital    

Bransch Medel Max Min Stdav 

Högteknologi 20 67 5 14 

Traditionell 14 29 3 8 

Totalt 17 67 3 12 

 

Tabell 2: Redovisat strukturkapital. 

 

5.1.2 Kundkapital 

 

Inom gruppen kundkapital är medeltalet 20. Mest redovisade informationsteknikföretaget Orc 

Software med 40 poäng, medan hälsovårdsföretaget Active Biotech redovisade minst med 

fyra poäng. Med dessa resultat har gruppen en spridning på 36 poäng vilket är mycket mindre 

än i den föregående kategorin strukturkapital. 

 

 Kundkapital    

Bransch Medel Max Min Stdav 

Högteknologi 21 40 4 9 

Traditionell 19 32 8 7 

Totalt 20 40 4 8 

 

Tabell 3: Redovisat kundkapital. 

 

5.1.3 Humankapital 

 

Inom den sista gruppen, humankapital, är medeltalet 14. Inom denna kategori hade 

informationsteknikföretaget HiQ international högst resultat med sina 30 poäng. Lägst hade 

hälsovårdsföretaget Active Biotech som redovisade fem poäng inom humankapitalkategorin. 

Denna grupp hade alltså en spridning på 25 poäng vilket är den minsta av de tre kategorierna. 

Denna kategori är således den som rapporterats jämnast mellan alla företag i studien. 

 

 Humankapital    

Bransch Medel Max Min Stdav 

Högteknologi 14 30 5 7 

Traditionell 14 27 6 6 

Totalt 14 30 5 6 

 

Tabell 4: Redovisat humankapital. 

 

5.1.4 Totalt redovisat intellektuellt kapital 

 

Medeltalet poäng för redovisat intellektuellt kapital för alla 40 företag var 51 poäng. Det 

företag som redovisade mest om sitt intellektuella kapital var hälsovårdsförtaget AstraZeneca 

som erhöll 102 poäng, vilket är 77 poäng mer än företaget Höganäs från materialbranschen 

som endast erhöll 25 poäng från innehållsanalysen. Vilket illustrerar att det är ett stort spann 

mellan de företag som redovisar mest om sitt intellektuella kapital och de företag som 

redovisar mindre av sitt intellektuella kapital. 
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Tabell 5: Redovisat totalt intellektuellt kapital. 

 

Hypotesen att: Det finns skillnader i redovisningen av intellektuellt kapital i större svenska 

företags finansiella rapporter, visar det sig således finnas ett visst stöd för. 

 

5.2 Skillnader mellan olika branscher 
 

En av våra delfrågor i problemformuleringen var finns några skillnader mellan olika 

branscher? I nedanstående diagram kan ses hur de olika branscherna skiljer sig från varandra, 

vi kommer att kommentera dessa skillnader vidare i texten.   

 

 
 

Diagram 1: Skillnader mellan olika branscher 
 

Inom företagsgrupp 1, även kallad traditionell finns branscherna; finans, industri, material 

samt sällanköpsvaror och tjänster. Här kan vi se att industri är den branschen som redovisar 

mest med sina 56 poäng. Inom grupp ett är det sällanköpsvaror som redovisar minst med sina 

36 poäng i medeltal. 

 

I företagsgrupp 2, det vill säga högteknologi, som består av branscherna; hälsovård, 

informationsteknik och telekomoperatörer är informationsteknik den bransch som redovisat 

mest, 59 är medeltalet för dem. Branschen telekomoperatörer har redovisat minst med sina 37 

poäng. Högteknologi har en högre spridning, 22 poäng, mellan sina branscher, än traditionell 

där spridningen mellan branscherna är 20 poäng. Annorlunda uttryckt återfinns ett resultat 

som är mer varierande hos högteknologi än hos traditionell. 

 Totalt intellektuellt kapital    

Bransch Medel Max Min Stdav 

Högteknologi 54 102 26 17 

Traditionell 48 82 25 17 

Totalt 51 102 25 17 
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Totalt sett kan det utläsas att det finns stora variationer mellan grupperna. Den bransch som 

har den högsta noteringen av redovisat intellektuellt kapital är informationsteknik med ett 

medel på 59 som tillhör högteknologi och den lägsta är sällanköpsvaror och tjänster som 

tillhör traditionell och har ett medel på 36.  

 

Nästa steg var att bestämma om det finns en statistisk påvisbar skillnad mellan branscher 

indelat i grupp 1 (traditionell) och grupp 2 (högteknologi). För att göra det använde vi ett t-

test. 
 

Korrelation 
 

Signifikans (two-tailed) 
 

-0,162 

 

0,303 

 

Tabell 6: Korrelation och signifikans mellan branscherna traditionell och högteknologi, vid t-

test. 

 

Då korrelationen endast är -0,162 visar det på att inget tydligt linjärt samband finns mellan 

den totala mängden redovisning av intellektuellt kapital och vilken branschtillhörighet ett 

företag har.  

 

Signifikansnivån ger oss att resultatet i 30 procent av fallen inte blir korrekt vilket är högre än 

den givna signifikansnivån på 10 procent. Likaså gjordes en regressionsanalys, där visade sig 

förklaringsgraden endast vara 3,3 procent, vilket är ett lågt resultat.  

 

Sammantaget visar den statistiska bearbetningen på att branschindelningen traditionell och 

högteknologisk inte är signifikant åtskilda och inget samband kan styrkas där 

branschtillhörigheten skulle påverka mängden redovisat intellektuellt kapital 

 

Hypotesen att: Det finns skillnader i redovisningen av intellektuellt kapital beroende på vilken 

bransch ett företag tillhör. Kan inte styrkas.  

 

Värt att notera är att mängden redovisat intellektuellt kapital skiljer sig åt mellan de olika 

mindre branscherna, till exempel industri och material.  

 

5.3 Kan skillnader härledas till företagets storlek? 

 
För att finna svar på vår delfråga; Finns det några skillnader som kan härledas till storleken 

på företaget ifråga? använde vi oss av nyckeltalen antal anställda och omsättning. Vi kommer 

först att avhandla nyckeltalen var och en för sig och sedan tillsammans. 
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5.3.1 Antal anställda 

 

Det är stor spridning mellan hur många anställda de olika företagen har vilket kan ses i 

figuren nedan. Hälsovårdsföretaget Astra Zeneca toppade med 67 900 anställda. Det företag 

som hade minst antal anställda var Björn Borg med 76 anställda, vilket motsvarar 0,1 procent 

av Astra Zenecas personal. 

 

Bransch 
Medel 

Antal Anställda 
Max  

Antal Anställda 
Min  

Antal Anställda 
Stdav.  

Antal Anställda 

Högteknologi 8 010 67 900 89 16 095 

Traditionell 8 332 44 423 76 11 830 

Totalt 8 171 67 900 76 13 943 

 

Tabell 7: Översikt antal anställda. 

 

Nyckeltalen avseende företagets storlek, omsättning och antal anställda hade högre 

förklaringsgrad, än branschindelningen utifrån traditionell och högteknologi vilket redovisas 

nedan, därför valde vi att omgruppera grupperna efter först antal anställda och sedan 

omsättning.  

 

För att se om det finns något samband mellan antal anställda och mängden redovisat 

intellektuellt kapital genomförde vi ett t-test. Där hade vi grupperat företagen efter hur många 

anställda de har. Omgrupperingens syfte var att se om något samband föreligger mellan 

variablerna antal anställda och totalt index (mängden redovisat intellektuellt kapital). 

Resultatet av t-testen ses nedan.  
 
 

Korrelation 
 

Signifikans (two-tailed) 
 

-0,205 
 

0,397 

 

Tabell 8: Korrelation och signifikans mellan grupper indelade efter antal anställda per 

företag, vid t-test. 

 

Även detta t-test visar på en låg korrelation på endast -0,205 vilket tyder på att inget tydligt 

linjärt samband finns mellan grupperna.  

 

Signifikansnivån var cirka 40 procent vilket innebär att resultatet inte blir statistiskt 

säkerställt. Det vill säga att i runda tal blir resultatet till 40 procent inte korrekt när 

grupperingen görs efter antal anställda. Detta är betydligt högre än den givna signifikansnivån 

på 10 procent. 

 

En enkel regressionsanalys utfördes också där antal anställda användes som 

förklaringsvariabel till mängden redovisning. Resultatet visade att förklaringsgraden är 16,4 

procent.  

 

Hur många anställda ett företag har kan alltså till viss del förklara hur mycket de frivilligt 

redovisar av sitt intellektuella kapital. Resultatet från t-testet indikerar att omgrupperingen av 

företag efter antal anställda inte är det bästa sättet att indela företagen för vår studie. 
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5.3.2 Omsättning 

 

Även omsättningen varierade mycket mellan de olika företagen i studien. 

Informationsteknikföretaget Ericsson hade den högsta omsättningen på 187 780 000 000 

kronor. Den lägsta omsättningen hade Active Biotech med sin omsättning på 12 077 000 

kronor. 

 

Bransch Medel Omsättning Max Omsättning Min Omsättning Stdav. Omsättning 

Högteknologi 25 542 062 482 187 780 000 000 12 077 000 51 094 770 542 

Traditionell 19 096 876 610 86 338 000 000 494 886 000 23 163 724 445 

Totalt 22 319 469 546 187 780 000 000 12 077 000 39 292 735 885 

 

Tabell 9: Översikt omsättning i kronor. 

 

För att se om det finns något samband mellan omsättning och mängden redovisat intellektuellt 

kapital genomförde vi även här ett t-test. Där hade vi grupperat företagen utifrån deras 

omsättning. Detta för att se om något samband föreligger mellan variablerna omsättning och 

totalt index (mängden redovisat intellektuellt kapital). Resultatet av t-testen ses nedan.  

 

 
Korrelation 

 

Signifikans (two-tailed) 
 

-0,069 
 

0,225 

 

Tabell 10: Total korrelation och signifikans mellan grupper indelade efter omsättning per 

företag, vid t-test. 

 

Även detta t-test visar på en väldigt låg korrelation på endast -0,069 vilket visar på att inget 

tydligt linjärt samband finns mellan grupperna.  

 

Signifikansnivån var här den lägsta av de olika testade modellerna, men den var ändå för hög 

för att klara den signifikansnivå vi bestämt, 10 procent. 

 

För att se om omsättningen i sig påverkar mängden redovisat intellektuellt kapital genomförde 

vi även en enkel regressionsanalys där omsättning användes som förklaringsvariabel till 

mängden redovisat intellektuellt kapital. I regressionsanalysen framkom att förklaringsgraden 

var 8,6 procent vilket är mindre än förklaringsgraden av antal anställda, dock kan vilken 

omsättning ett företag har till viss del förklara hur mycket de frivilligt redovisar av sitt 

intellektuella kapital.  

 

Omsättningen verkar inte heller vara rätt variabel att förklara mängden redovisat intellektuellt 

kapital med.  

 

Hypotesen att: Det finns skillnader i redovisningen av intellektuellt kapital beroende på ett 

företags storlek. Finns det inget stöd för.  

 

Även här är det värt att notera att en viss förklaringsgrad uppnåddes i regressionsanalysen för 

både antal anställda och omsättning.  
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5.4 Sammanfattning  
 

I många fall kan det vara så att det är en mer komplex bild som förklarar en viss företeelse, 

därför valde vi att utöka modellerna och kombinera flera variabler samtidigt för att undersöka 

om en sådan modell kunde förklara redovisningen av intellektuellt kapital bättre. 

 

Både omsättning och antal anställda testades i en multipel regressionsanalys som 

förklaringsvariabler till hur mycket företagen redovisar kring intellektuellt kapital, detta för 

att se om det gav en högre förklaringsgrad. Regressionsanalysen gav en förklaringsgrad på 

16,4 procent vilken är samma som vi erhöll då vi endast använde antal anställda som 

förklaringsvariabel till kvantiteten intellektuellt kapital redovisat.  

 

Vid en multipel regressionsanalys med förklaringsvariablerna, omsättning, antal anställda 

samt branschtillhörighet (1 för traditionell och 0 för högteknologi), erhöll vi en något högre 

förklaringsgrad på 20,1 procent. Detta visar på att alla variablerna tillsammans skapar en mer 

holistisk modell som förklarar mängden frivilligt redovisat intellektuellt kapital. Möjliga 

förklaringar till detta kommer att diskuteras i analysen.  

 

Efter att ha redovisat resultaten av vår studie, tar vi med oss det in i nästa del, analysen, där vi 

avser att analysera och diskutera utifrån vårt material.  
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6 ANALYS 
 

Vår analys kommer att genomföras för att binda samman teorin med empirin, tillsammans 

med en analys av de data som framkommit i uppsatsen. För att underlätta för läsaren inleder 

vi med att återigen presentera vårt syfte och vår problemformulering.  

 

Syftet med analysen är att sätta samman den empiriska studien med teorin vi presenterat. När 

vi gör det fäster vi avseende vid syftet med uppsatsen:  

Syftet med vår studie är att analysera finansiella rapporter med målet att tillhandahålla en 

översikt över hur intellektuellt kapital redovisas i större svenska företag. Vi avser även att 

jämföra olika branscher för att se om det finns några skillnader i deras rapportering av det 

intellektuella kapitalet. Likaså vill vi jämföra de resultat vi finner med tidigare studier, som 

undersökt skillnader mellan olika branscher och företagets storlek för att se om det skiljer sig 

åt mellan länder. Det sista delsyftet är att se om företagets storlek påverkar redovisningen av 

intellektuellt kapital. 

 

Analysen och diskussionen baseras på och följer problemformuleringen: 

I vilken omfattning redovisas intellektuellt kapital i större svenska företags finansiella 

rapporter?  

 

Uppdelat på delfrågorna:  

 I vilken utsträckning finns olika kategorier av intellektuellt kapital representerade? 

 Finns det några skillnader mellan olika branscher?  

 Differentierar sig de skillnader mellan branscher som framkommer i vår studie från 

liknande studier i andra länder? 

 Finns det några skillnader som kan härledas till storleken på företaget ifråga?  

 

6.1 Hur mycket varje företag redovisar av intellektuellt kapital 
 

Som tidigare nämnts finns det flera fördelar för företag som ger upplysningar om intellektuellt 

kapital. Informationsasymmetrin minskar och företagets kapitalkostnad minskar.
140

 Vidare 

kan mer utförlig information göra marknadsvärderingen säkrare vilket kan underlätta 

möjligheter att finna villiga investerare. Det kan också förbättra företagens anseende och höja 

arbetarnas uppfattning kring företaget.
141

 Redovisning av det intellektuella kapitalet kan också 

minska volatilitet i deras aktiepris liksom kapitalkostnaden och räntorna.
 142

 

 

Att företag väljer att avstå från att redovisa deras intellektuella kapital kan bero på att de vill 

skydda sin marknadsstrategi, även en konservativ revisor kan tänkas minska viljan att upplysa 

om intellektuellt kapital.
143

 Ytterligare en anledning är att det kostar att ta fram underlag till 

rapporteringen. Det kan också vara kostsamt att ge konkurrenter tydliga upplysningar på en 

konkurrensutsatt marknad.
144
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Utifrån detta ser vi att det både finns fördelar och nackdelar med att redovisa det intellektuella 

kapitalet. Detta kan kopplas till att företagen redovisar väldigt olika både i total mängd och 

mellan de olika kategorierna: strukturkapital, kundkapital, och humankapital. 

 

Tidigare studier visar också på ett varierande resultat angående mängd och hur det 

intellektuella kapitalet redovisas. En förklaring till det är enligt Brennan att företagen 

troligtvis inte vet hur det intellektuella kapitalet ska beräknas och värderas och att det 

sannolikt inte finns så stort intresse kring detta.
145

 

 

De skandinaviska länderna ligger dock i framkant när det gäller att redovisa intellektuellt 

kapital och tidigare studier av Nederländerna, Sverige och Storbritannien visar att Sverige var 

det land som redovisade mest kring intellektuellt kapital i företagens årsredovisningar.
146

 

 

6.1.1 Strukturkapital 

 

Den empiriska studien gav ett väldigt varierande resultat inom kategorin strukturkapital som 

exempelvis är: patent, copyright, skyddat varumärke, företagskultur, informationssystem, 

nätverk och forskning och utveckling. 

 

Ett företags strukturkapital ”innehåller all icke mänsklig lagring av kunskap i företaget.”
147

 

Med detta i åtanke är Hufvudstadens rapportering på 3 poäng väldigt lågt, medan AstraZeneca 

redovisar mycket med 67 poäng, som är fyra gånger mer än medelvärdet. Det är ett stort 

spann inom gruppen mellan den som redovisar mest och minst, ett spann på 64 poäng.  

 

När resultatet skiljer sig så mycket mellan företagen kan det kopplas till att företagen kan ta 

skada av att redovisa allt för öppet kring det egna kapitalet. Det kan alltså vara ett strategiskt 

val av vissa företag att inte vilja delge sina konkurrenter om till exempel deras forskning och 

utveckling då konkurrenterna kan vara mycket hjälpta av detta. Andra företag däremot kanske 

väljer att redovisa mer för att de är i behov av att investerare ska ha tillit till dem. 

 

Den stora variationen gör det svårt att analysera alla företagen gemensamt då resultatet visar 

att de olika företagen ligger på väldigt olika nivåer. 

 

6.1.2 Kundkapital 

 

Inom kategorin kundkapital hittar vi som tidigare nämnts exempelvis; varumärke, kunder, 

kundlojalitet, distributionskanaler, företagssamarbete, franchisingavtal och licenser. 

Kundkapital avser med andra ord förhållandet mellan andra utomstående intressenter och 

företaget.
148

 

 

För företag är kunder väldigt viktiga och det avspeglas i det empiriska resultatet av 

kundkapital vilket kan definieras som ”Kunskapen som finns inbakad i förhållandet med 
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intressenter som påverkar företagets tillvaro”.
149

 Denna kategori erhåller nämligen det högsta 

medeltalet med sina 20 poäng, jämfört med de andra kategorierna. Kategorin kundkapital 

hade en jämnare rapportering sinsemellan företagen.  

 

Många företag är kundfokuserade eftersom de måste vara det för att tjäna pengar, 

fokuseringen på kunderna kan vara en anledning till denna kategori är den som får högst 

resultat och den som blir mest redovisad kring likaså. 

 

6.1.3 Humankapital 

 

Kunskap, utbildning, anställda, arbetsrelaterad kunskap och arbetsrelaterad kompetens är alla 

exempel på humankapital.
 150

 

 

Denna kategori är väldigt viktig för företagen och då speciellt för kunskapsintensiva företag. 

Därför var det lite förvånande att medeltalet var det lägsta av de tre grupperna med sina 14 

poäng. Det låga medelvärdet går inte heller att förklara med en snedvriden fördelning mellan 

företagen för denna kategori var den som hade minst varians i sitt resultat. Att det var ett 

informationsteknikföretag det vill säga HiQ international som hade högst resultat med sina 30 

poäng motsvarade dock förväntningarna. Mer om skillnaderna mellan branscher följer i nästa 

avsnitt. 

 

6.2 Skillnader mellan olika branscher 

 
Vi har i teorin funnit belägg för att skillnader mellan branscher finns. Abdolmohammadi kom 

fram till att amerikanska företag i den ”nya ekonomin” (högteknologi) redovisar mer kring 

intellektuell egendom och informationsteknologi, i vår studie analogt tolkat som 

strukturkapital, emedan företagen i den ”gamla ekonomin” (traditionell) redovisade mer kring 

varumärken och partners i vår studie analogt tolkat som kundkapital.
151

 Resultatet från vår 

studie av svenska företag skiljer sig från den amerikanska på så sätt att svenska företag i 

gruppen traditionell redovisade mest inom kundkapital likaså som de i gruppen högteknologi 

som också redovisade mest kring kundkapital. Någon skillnad finns alltså inte på samma sätt i 

Sverige. Däremot skiljer det sig angående redovisningen av strukturkapital mellan de två olika 

grupperna, där högteknologi redovisade mer kring strukturkapital än traditionell. Vad gäller 

humankapital redovisade de två grupperna lika. Den största skillnaden mellan de två 

branscherna i Sverige är alltså redovisningen av strukturkapital inom det intellektuella 

kapitalet.  

 

Sonniers studie som också genomfördes i USA visar på att högteknologiföretag generellt 

redovisar mer kring intellektuellt kapital än traditionella företag.
152

 Utifrån den negativa 

korrelation som vi erhöll i vår studie kan vi se en indikation på att samma mönster visar sig i 

Sverige. Företagen inom högteknologi redovisade totalt sett mer kring intellektuellt kapital än 

de traditionella. Här kan alltså konstateras att en likhet föreligger mellan de två länderna.  

 

Vid en jämförelse av vår studie i Sverige och den Bozzolan et al genomförde i Italien där de 
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konstaterar att skillnader föreligger mellan olika branscher, dock inte i några speciella 

mönster,
153

 stämmer det också med vad vi kommit fram till i vår studie. Även om det totalt 

sett skiljer sig åt mellan traditionell och högteknologi finns även stora skillnader inom varje 

grupp såsom spannet i grupp 1 där industri redovisade 56 poäng och sällanköpsvaror och 

tjänster redovisade 36 poäng. Likaså spannet i grupp 2 där informationsteknik redovisade 59 

poäng emedan telekomoperatörer endast 37. Konstateras kan alltså att stora skillnader 

föreligger inom de bägge grupperna och därmed är det kanske inte korrekt att skilja dem åt. 

Även om det skiljer sig åt totalt sett måste hänsyn tas till varje enskild bransch. Det t-test som 

genomfördes visade att inget statistiskt samband kan styrkas mellan branschtillhörighet, 

traditionell och högteknologi, och mängden redovisat intellektuellt kapital. Däremot visar 

resultatet från t-testet på att en indikation finns att företag inom högteknologibranscher 

redovisar intellektuellt kapital i större utsträckning än företag i traditionella branscher.  

 

Vad skulle kunna vara orsaken till att det inte som i teorin är så självklara skillnader mellan 

branscher utan att det skiljer sig inom dem också? Eventuell orsak kan vara att idag är alla 

företag i tämligen liknande utsträckning beroende av intellektuellt kapital och till exempel 

industribranschen kan ha insett värdet av att redovisa sitt intellektuella kapital till skillnad mot 

vad de kan ha gjort innan. Idag när information sprids fort och de flesta genom internet kan få 

tillgång till all möjlig information kan värdet för även traditionella företag att redovisa 

intellektuellt kapital ha ökat. Därför uppkommer inte heller några större skillnader mellan de 

olika branscherna totalt sett. Utan som tidigare diskuterats kan det bero på varje enskilt 

företags beslut huruvida de vill redovisa sitt intellektuella kapital eller inte, speciellt med de 

olika fördelar och nackdelar som finns i åtanke.  

 

6.3 Kan skillnader härledas till företagets storlek? 
 

I teorin framkommer att ett företags storlek i form av antal anställda och omsättning är 

faktorer som påverkar redovisningen av ett företags intellektuella kapital. Desto fler anställda 

ett företag har eller ju större omsättning de har desto mer borde de redovisa kring intellektuellt 

kapital. Gerpott et al kommer i sin studie fram till att större företag ger mer upplysningar om 

sitt intellektuella kapital.
154

 Likaså Bozzolan et al kom i sin studie fram till att företagsstorlek, 

i form av omsättning, tenderar påverka mängden frivillig redovisning. Anledning härtill 

menar Bozzolan et al är att större företag vanligen har många olika verksamheter och 

affärsenheter som har olika individuella väsentliga framgångsfaktorer och olika 

värdeskapande tillgångar. Detta medför att företag bör ha en djupare redovisning och erbjuda 

mer information för att ge till exempel aktieägare en mer komplett bild över företaget.
155

  

 

I vår studie undersökte vi huruvida företagets storlek påverkar mängden frivilligt redovisat 

intellektuellt kapital. Som mått på företagsstorlek använde vi oss av omsättning och antal 

anställda. Resultaten av vår studie med enkel regressionsanalys visar att antal anställda till 

viss del påverkar mängden frivillig redovisning, förklaringsgraden var 16,4 %. Likaså 

företagsstorlek i form av omsättning visade sig till viss del påverka mängden frivilligt 

redovisat intellektuellt kapital, förklaringsgraden var 8,6 %. Konstateras här kan att 

förklaringsgraden är relativt låg och en orsak härtill skulle kunna vara att urvalet är relativt 

litet.  
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Ett ytterligare sätt att testa om antal anställda och omsättning påverkar redovisningen av 

intellektuellt kapital var att omgruppera de företag som ingick i studien efter hur många 

anställda de har eller vilken omsättning de har. Till exempel antal anställda där de 20 företag 

med minst antal anställda blev en grupp och de 20 företag med mest antal anställda blev en 

grupp. På liknande sätt gjordes med omsättning. Sedan genomfördes t-test för att se om det 

finns någon korrelation och signifikans mellan de olika grupperna. Testerna visar att i bägge 

fallen blev korrelationen låg vilket visar på att inget tydligt linjärt samband finns, likaså var 

signifikansnivån för hög i bägge fallen vilket innebär att de observerade värdena avviker från 

de sanna värdena.156 Resultatet var ej signifikant men kan ändå ses som en indikation på att 

större företag redovisar intellektuellt kapital i högre utsträckning än vad mindre företag gör. 

 

De resultat som framkommit i vår studie visar sig till viss del överensstämma med Bozzolans 

et al studie där företagsstorlek tenderar att påverka mängden redovisat kapital och Gerpotts et 

al studie att större företag tenderar att ge mer upplysningar om sitt intellektuella kapital. 

Liknande tendens kan ses i vår studie då vi ändå uppnår viss förklaringsgrad i vår 

regressionsanalys. Dock hade kanske ett större urval gett oss en högre förklaringsgrad och att 

signifikans uppnåtts. Emellertid ger de resultat som framkommit här en indikation om att 

företagsstorlek, antal anställda och omsättning, kan vara en förklaringsvariabel till hur mycket 

ett företag frivilligt redovisar om sitt intellektuella kapital. 

 

6.4 Sammanfattning 
 

Som tidigare konstaterades i empirin besannades bara en av de på förhand uppställda 

hypoteserna, det finns dock tendenser i resultatet som pekar på att det existerar skillnader 

även om resultatet inte var statistiskt signifikant. 

 

Nedan följer en utförligare redovisning av hypoteserna. 

 

Hypotes 1: Det finns skillnader i redovisningen av intellektuellt kapital i större svenska 

företags finansiella rapporter. 

 

I studien framkommer att det finns skillnader i redovisningen av intellektuellt kapital i större 

svenska företags finansiella rapporter. Detta visar sig genom de olika poäng som företagen 

erhöll vid innehållsanalysen. Det finns alltså ett visst stöd för vår hypotes.  

 

Det finns både för och nackdelar med att redovisa kring det intellektuella kapitalet i form av 

exempelvis konkurrensnackdelar. Därför kan företagen ha olika strategi vid redovisningen 

vilket kan vara en förklaring till de skillnader som finns. 

 

Hypotes 2: Det finns skillnader i redovisningen av intellektuellt kapital beroende på vilken 

bransch ett företag tillhör.  

 

Då inte tillräcklig signifikans och för låg korrelation uppnåddes kan inte hypotes 2 styrkas. 

Däremot indikerar testen vi genomförde på att ett negativt samband finns (korrelation ca -

0,16). Tillhör företagen branschen traditionell redovisar de sannolikt intellektuellt kapital i 

mindre utsträckning än vad ett högteknologi företag gör. Detta överensstämmer med vår teori 
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som visar på att högteknologiföretag sannolikt redovisar intellektuellt kapital i större 

utsträckning. Med ett större urval skulle sannolikt en högre signifikans ha uppnåtts. Ett större 

urval var dock inte möjligt med de begränsningar som vår studie innehöll.  

 

Hypotes 3: Det finns skillnader i redovisningen av intellektuellt kapital beroende på ett 

företags storlek. 

 

Även hypotes 3 kunde ej styrkas då inte tillräcklig signifikans uppnåddes. Även om hypotesen 

inte kan styrkas indikerar testerna vi genomfört att ett samband finns. Då företagen 

grupperades efter antal anställda visade sig ett negativt samband (-0,205) vilket innebär att 

företag med färre antal anställda sannolikt redovisar sitt intellektuella kapital i mindre 

utsträckning än företag med fler antal anställda. Alltså finns en indikation om att större 

företag redovisar intellektuellt kapital i större utsträckning än vad mindre företag gör.  

 

Vad gäller omsättning var det negativa sambandet så litet att det inte kan anses utgöra en 

indikation (-0,069). Att omsättningen är en faktor som påverkar mängden redovisat 

intellektuellt kapital kan inte påvisas genom denna studie.  

 

Då de olika antagandena kombinerades till en mer komplex modell, där branschtillhörighet i 

form av traditionell och högteknologi samt företagsstorlek i form av antal anställda och 

omsättning användes som faktorer för att förklara mängden redovisat intellektuellt kapital, 

ökade förklaringsgraden. Detta tyder på att redovisningen av intellektuellt kapital är en 

komplex företeelse som är beroende av flera olika saker. Det ska dock beaktas att 

förklaringsgraden inte var tillfredställande hög utan bara bättre. Därför ska den utökade 

modellen inte heller ses som den kompletta modellen för att förklara redovisningen av 

intellektuellt kapital. 

 

Även här är det värt att notera att redovisningen skiljer sig mycket åt mellan de olika 

företagen och att det kan tänkas bero på företagets specifika preferenser som diskuterats 

tidigare vilket även här kan spela en avgörande roll. 

 

Efter att vi nu har analyserat och diskuterat resultatet från studien kommer vi i nästa kapitel 

att presentera våra slutsatser. 
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7 SLUTSATSER 
 

Vi har nu kommit fram till den avslutande delen av vår uppsats och här tänker vi besvara vår 

problemformulering och återkoppla till syftet samt beskriva vad vi i vår studie kommit fram 

till och vilket bidrag det ger. Avslutningsvis behandlar vi förslag till vidare forskning.  

 

I studien framkommer att det finns skillnader i redovisningen av intellektuellt kapital i större 

svenska företags finansiella rapporter. Detta visar sig genom de olika poäng som företagen 

erhöll vid innehållsanalysen. Det finns alltså stöd för vår hypotes. En förklaring till detta är att 

det både finns för och nackdelar med att redovisa kring det intellektuella kapitalet i form av 

konkurrensnackdelar.  

 

Vidare studerades huruvida det finns några skillnader i redovisningen av intellektuellt kapital 

beroende på vilken bransch ett företag tillhör. Här framkom att skillnader mellan olika 

branscher finns när vi ser till reella tal. Emellertid visar den statistiska bearbetningen på att 

branschindelningen traditionell och högteknologisk inte är signifikant åtskilda och inget 

samband kan styrkas där branschtillhörigheten skulle påverka mängden redovisat intellektuellt 

kapital. Dock finns skillnader mellan de olika mindre branscherna vad gäller mängden 

redovisning i reella tal. Vår slutsats är att branschtillhörighet, traditionell och högteknologi, 

inte påverkar mängden redovisning. Vår hypotes kunde alltså inte styrkas. Dock kan resultatet 

ses som en indikation på att högteknologiföretag sannolikt redovisar intellektuellt kapital i 

större utsträckning än vad traditionella företag gör.  

 

Ytterligare en frågeställning i vår studie var ifall det finns skillnader i redovisningen av 

intellektuellt kapital beroende på ett företags storlek. Här framkommer det i studien att antal 

anställda till viss del förklarar mängden redovisat kapital. Likaså omsättning kan till viss del 

förklara hur mycket ett företag redovisar om det intellektuella kapitalet. När vi testade att 

omgruppera företagen efter först antal anställda och sedan omsättning för att se om det 

påverkade hur mycket ett företag redovisar av intellektuellt kapital blev resultatet att ingen 

statistisk signifikans erhölls. Likaså var inte korrelationen stark vilket innebär att inget 

samband kan bestyrkas där företag med mindre antal anställda redovisar mindre än företag 

med fler anställda. På samma sätt kan inget samband styrkas gällande omsättningen. Det 

fanns alltså inget stöd för vår hypotes. Resultatet indikerar dock att större företag redovisar 

intellektuellt kapital i större utsträckning än vad mindre företag gör. 

 

Som ett sista steg i studien valde vi att sätta samman de olika variablerna, företagsstorlek, 

antal anställda och omsättning, samt branschtillhörighet, traditionell och högteknologi i en 

multipel regressionsmodell. Resultatet visar att förklaringsgraden ökar då alla variablerna 

samverkar i en modell. Detta tyder på att orsakerna till hur mycket företag redovisar om sitt 

intellektuella kapital är komplexa och beroende av många olika faktorer, där företags olika 

informationsstrategi sannolikt spelar in.   

  

Även om de flesta av våra resultat inte är statistiskt signifikanta kan ändå indikationer ses på 

att variabler såsom branschtillhörighet och företagsstorlek påverkar i vilken utsträckning 

intellektuellt kapital redovisas. Högre signifikans skulle sannolikt uppnås med ett större urval. 

Det intressanta med vår studie är att se att skillnader ändå föreligger. 

 

Slutsatsen av vår studie är att redovisningen av det intellektuella kapitalet varierar stort mellan 

olika företag. Det kan också ses att företagsstorlek, antal anställda och omsättning, samt 
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branschtillhörighet, traditionell och högteknologi till viss del förklarar varför vissa företag 

redovisar mer om intellektuellt kapital än andra.  

 

Avslutningsvis anser vi att vi har uppfyllt syftet med uppsatsen samt besvarat vår 

problemformulering.  

 

7.1 Vårt bidrag  
 

Vår studie och magisteruppsats har bidragit till forskningen genom att studera och beakta hur 

redovisningen av intellektuellt kapital ser ut bland större svenska företag idag. Likaså har den 

beaktat huruvida skillnader finns, gällande mängden redovisning av intellektuellt kapital, 

mellan branscher och olika stora företag, vilket studerats i andra länder men inte i Sverige vad 

vi kunnat erfara. Där fyller vår uppsats en kunskapslucka. Vi har även skapat en bild över 

faktorer som kan ha en påverkan på i vilken utsträckning företag redovisar om sitt 

intellektuella kapital.  

 

Vidare är den metod vi använt vid kvantifieringen av årsredovisningarna inte en av de 

vanligare metoderna vid Umeå Universitet, på så sätt har vi skapat ny kunskap som kan 

komma till användning för de som läser uppsatsen.  

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 

Det vore önskvärt att utveckla studien mer, det vill säga göra den mer omfattande i antal 

företag för att se huruvida detta leder till en högre signifikansnivå eller om denna studies 

resultat verifieras genom denna utveckling, något som då skulle leda till ytterligare kunskap 

inom området.  

 

Det vore också intressant att fokusera mer på branschindelningen och testa andra 

branschindelningar för att se huruvida det är mer lämpligt att använda sig av någon annan 

branschindelning. 

 

Att studera andra nyckeltal och undersöka om det finns några eller något nyckeltal som 

påverkar redovisningen av det intellektuella kapitalet. 

 

Det vore även intresseväckande att göra fler studier över hur redovisningen av det 

intellektuella förändras över tid. 

 

En utveckling av denna studie skulle kunna vara att göra en jämförelse av varje företags 

redovisning av intellektuellt kapital och skillnaden mellan varje företags marknadsvärde och 

bokförda värde. Detta för att se om de företag som har högst skillnad mellan marknadsvärde 

och bokfört värde också är de företag som redovisar intellektuellt kapital i störst utsträckning.  

 

Slutligen vore det mycket spännande att testa fler variabler i mer omfattande modell för att 

försöka förstå komplexiteten i redovisningen av intellektuellt kapital. 
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BILAGA 1, Urvalsgrupper 

 

Traditionell 

AarhusKarlshamn 

ABB Ltd 

Addtech 

Alfa Laval 

ASSA ABLOY  

Atlas Copco 

Atrium Ljungberg 

Autoliv 

Avanza bank 

Axfood 

B&B tools 

Ballingslöv 

BE group 

Beijer 

Beijer alma 

Betsson 

Billerud 

Björn Borg 

Boliden 

Brinova fastigheter 

Broström 

Bure equity 

Cardo 

Castellum 

Cision 

Clas Ohlson 

Cloetta Fazer 

Duni 

East capital explorer 

Electrolux 

Eniro 

Fabege 

Fagerhult 

Gunnebo 

Hakon Invest 

Haldex 

Handelsbanken 

Heba 

Hemtex 

Hexagon 

Hexpol 

H & M 

Holmen 

HQ 

Hufvudstaden 

Husqvarna 

Höganäs 

Industrivärden 

Indutrade 

Intrum Justitia 

Investor 

ITAB Shop concept 

JM 

Kappahl 

Kinnevik 

Klövern 

Kungsleden 

Latour 

Lawson Software 

Lindab International 

Lundbergföretagen 

Lundin Mining Corporation 

SDB 

Lundin Petroleum 

Mekonomen 

Melker Schörling 

Metro international SDB 

Modern Times Group 

Morphic Technologies 

Munters 

NCC 

NeoNet 

New wave 

Nibe Industrier 

Niscayah group 

Nobia 

Nordea 

Nordnet 

Oriflame 

PA Resources 

Peab 

Peab industri 

Ratos 

Rezidor Hotel group 

RNB retail and brands 

SAAB 

Sandvik 

Sas 

SCA  

SCANIA 

SEB 

Seco Tools 

Securitas 

Skanditek 

Skanska 

SKF 

Skistar 

SSAB 

Stora Enso 

Sweco 

Swedbank 

Swedish Match 

Systemair 

Tanganyika oil company 

Transcom Worldwide SDB 

Trelleborg 

Unibet Group 

Wallenstam 

VBG group 

West Siberian Resources 

Wihlborgs fastigheter 

Volvo 

Vostok Gafta 

Vostok Nafta Investment 

ÅF  

Öresund 



 

 

 

 
 

Högteknologi 

Active Biotech 

AstraZeneca 

Axis 

BioInvent International 

Biovitrum 

Elekta 

Ericsson 

Getinge 

HiQ international 

Industrial & Financial syst 

LBI International 

Meda 

Millicom Int. Cellular 

SDB  

Net Insight 

Orc Software 

Q-med 

Sectra 

Tele2 

TeliaSonera 

TietoEnator 

Trade Doubler 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2, Resultat från studie 
 

 

Traditionell Bransch / industri Struktur Kund Human Totalt  

Skanditek Finans 10 9 9 28  

Hufvudstaden Finans 3 14 10 27  

Swedbank Finans 25 23 21 69  

Ratos Finans 15 15 27 57  

JM Finans 29 27 18 74 51 

ASSA ABLOY  Industri 17 22 22 61  

B&B tools Industri 7 22 11 40  

Addtech Industri 9 19 13 41  

Hexagon Industri 23 25 13 61  

Seco Tools Industri 18 20 15 53  

Alfa Laval Industri 28 32 22 82  

Sandvik Industri 23 11 20 54 56 

Höganäs Material 11 8 6 25  

Billerud Material 24 30 17 71  

SSAB Material 13 16 13 42  

Holmen Material 9 9 11 29 41,75 

Nobia Sällanköpsvaror och tjänster 4 24 8 36  

Björn Borg Sällanköpsvaror och tjänster 7 20 10 37  

Unibet Group Sällanköpsvaror och tjänster 6 19 13 38  

Eniro Sällanköpsvaror och tjänster 6 18 8 32 35,75 

       

Genomsnittligt index  14 19 14 48  



 

 

 
 

 

Högteknologi Bransch / industri Struktur Kund Human Totalt 

AstraZeneca Hälsovård 67 19 16 102 

Getinge Hälsovård 19 14 7 40 

Meda Hälsovård 32 7 12 51 

Elekta Hälsovård 21 19 15 55 

Q-med Hälsovård 20 14 10 44 

Biovitrum Hälsovård 25 12 8 45 

Active Biotech Hälsovård 17 4 5 26 

Sectra Hälsovård 8 21 11 40 

BioInvent International Hälsovård 41 15 13 69 

Ericsson Informationsteknik 28 23 10 61 

TietoEnator Informationsteknik 9 34 10 53 

Axis Informationsteknik 17 26 12 55 

Orc Software Informationsteknik 8 40 20 68 

Net Insight Informationsteknik 7 28 15 50 

HiQ international Informationsteknik 8 26 30 64 

TradeDoubler Informationsteknik 15 21 25 61 

Industrial & Financial syst Informationsteknik 16 17 18 51 

LBI International Informationsteknik 15 32 25 72 

TeliaSonera Telekomoperatörer 12 17 6 35 

Tele2 Telekomoperatörer 5 26 7 38 

      

Genomsnittligt index  20 21 14 54 

 

 

Vad de olika branscherna i genomsnitt redovisat om intellektuellt kapital 

 

Finans 51 1 

Industri 56 1 

Material 42 1 

Sällanköpsvaror och tjänster 36 1 

Hälsovård 52 0 

Informationsteknik 59 0 

Telekomoperatörer 37 0 

 

 



 

 

 

BILAGA 3, Nyckeltal 

 
Traditionell Omsättning       Antal Anställda 

Skanditek 679 577 000 351  

Hufvudstaden 1 473 503 072 88  

Swedbank 67 087 000 000 22 148  

Ratos 21 179 000 000 14 336  

JM 12 731 000 000 2 385  

ASSA ABLOY  33 550 000 000 32 267  

B&B tools 9 146 000 000 2 987  

Addtech 4 198 000 000 1 368  

Hexagon 14 587 000 000 8 406  

Seco Tools 6 034 000 000 4 458  

Alfa Laval 19 802 000 000 2 192  

Sandvik 86 338 000 000 44 423  

Höganäs 5 838 000 000 1 563  

Billerud 7 758 000 000 1 061  

SSAB 47 651 000 000 10 119  

Holmen 19 159 000 000 4 931  

Nobia 16 622 000 000 8 526  

Björn Borg 494 886 000 76  

Unibet Group 1 101 566 127 297  

Eniro 6 508 000 000 4 650  

    

    

 

 



 

 

 

 

 
Högteknologi Omsättning Antal Anställda 

AstraZeneca 124 775 479 200 67 900 

Getinge 16 445 000 000 10 358 

Meda 8 145 000 000 2 005 

Elekta 5 081 000 000 2 113 

Q-med 1 317 627 000 694 

Biovitrum 1 256 425 000 572 

Active Biotech 12 077 000 89 

Sectra 800 770 000 477 

BioInvent International 143 437 000 96 

Ericsson 187 780 000 000 18 746 

TietoEnator 16 391 332 440 16 624 

Axis 1 671 275 000 507 

Orc Software 528 605 000 263 

Net Insight 228 764 000 93 

HiQ international 51 716 000 809 

TradeDoubler 2 663 642 000 550 

Industrial & Financial syst 2 356 000 000 2 646 

LBI International 1 429 100 000 1 415 

TeliaSonera 96 344 000 000 28 376 

Tele2 43 420 000 000 5 859 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 4, Företag grupperade efter antal anställda  

 
Företag grupp 1 Bransch/industri Antal Anställda 

Björn Borg Sällanköpsvaror och tjänster 76 

Hufvudstaden Finans 88 

Active Biotech Hälsovård 89 

Net Insight Informationsteknik 93 

BioInvent International Hälsovård 96 

Orc Software Informationsteknik 263 

Unibet Group Sällanköpsvaror och tjänster 297 

Skanditek Finans 351 

Sectra Hälsovård 477 

Axis Informationsteknik 507 

TradeDoubler Informationsteknik 550 

Biovitrum Hälsovård 572 

Q-med Hälsovård 694 

HiQ international Informationsteknik 809 

Billerud Material 1 061 

Addtech Industri 1 368 

LBI International Informationsteknik 1 415 

Höganäs Material 1 563 

Meda Hälsovård 2 005 

Elekta Hälsovård 2 113 

   

Företag grupp 2 Bransch/industri Antal Anställda 

Alfa Laval Industri 2 192 

JM Finans 2 385 

Industrial & Financial syst Informationsteknik 2 646 

B&B tools Industri 2 987 

Seco Tools Industri 4 458 

Eniro Sällanköpsvaror och tjänster 4 650 

Holmen Material 4 931 

Tele2 Telekomoperatörer 5 859 

Hexagon Industri 8 406 

Nobia Sällanköpsvaror och tjänster 8 526 

SSAB Material 10 119 

Getinge Hälsovård 10 358 

Ratos Finans 14 336 

TietoEnator Informationsteknik 16 624 

Ericsson Informationsteknik 18 746 

Swedbank Finans 22 148 

TeliaSonera Telekomoperatörer 28 376 

ASSA ABLOY  Industri 32 267 

Sandvik Industri 44 423 

AstraZeneca Hälsovård 67 900 



 

 

BILAGA 5, Företag grupperade efter omsättning 

 
Företag grupp 1 Bransch / industri Omsättning 

Active Biotech Hälsovård 12 077 000 

HiQ international Informationsteknik 51 716 000 

BioInvent International Hälsovård 143 437 000 

Net Insight Informationsteknik 228 764 000 

Björn Borg Sällanköpsvaror och tjänster 494 886 000 

Orc Software Informationsteknik 528 605 000 

Skanditek Finans 679 577 000 

Sectra Hälsovård 800 770 000 

Unibet Group Sällanköpsvaror och tjänster 1 101 566 127 

Biovitrum Hälsovård 1 256 425 000 

Q-med Hälsovård 1 317 627 000 

LBI International Informationsteknik 1 429 100 000 

Hufvudstaden Finans 1 473 503 072 

Axis Informationsteknik 1 671 275 000 

Industrial & Financial syst Informationsteknik 2 356 000 000 

TradeDoubler Informationsteknik 2 663 642 000 

Addtech Industri 4 198 000 000 

Elekta Hälsovård 5 081 000 000 

Höganäs Material 5 838 000 000 

Seco Tools Industri 6 034 000 000 

   

Företag grupp 2 Bransch / industri Omsättning 

Eniro Sällanköpsvaror och tjänster 6 508 000 000 

Billerud Material 7 758 000 000 

Meda Hälsovård 8 145 000 000 

B&B tools Industri 9 146 000 000 

JM Finans 12 731 000 000 

Hexagon Industri 14 587 000 000 

TietoEnator Informationsteknik 16 391 332 440 

Getinge Hälsovård 16 445 000 000 

Nobia Sällanköpsvaror och tjänster 16 622 000 000 

Holmen Material 19 159 000 000 

Alfa Laval Industri 19 802 000 000 

Ratos Finans 21 179 000 000 

ASSA ABLOY  Industri 33 550 000 000 

Tele2 Telekomoperatörer 43 420 000 000 

SSAB Material 47 651 000 000 

Swedbank Finans 67 087 000 000 

Sandvik Industri 86 338 000 000 

TeliaSonera Telekomoperatörer 96 344 000 000 

AstraZeneca Hälsovård 124 775 479 200 

Ericsson Informationsteknik 187 780 000 000 

 


