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Abstract 
The world economy has transformed from being industrial-based to becoming more and 

more knowledge-based. New knowledge-based companies like Google and Spotify have 

emerged without major physical assets and with completely different factors of success 

than before. This has created a growing gap between the company's book value and 

market capitalization. The value that constitutes the difference between market 

capitalization and book value can be called intellectual capital. The definition of 

intellectual capital has changed evolved and adapted through years of previous research. 

Growing market values and invisible assets have created a global demand for increased 

transparency in corporate disclosure. Intellectual capital disclosure is thought, by several 

international initiatives, to be the solution to the lack of information in the current 

balance sheet. With a growing gap between the book value and market capitalization 

follows the assumption of a growing gap also between supply and demand of 

information. Previous studies that have examined intellectual capital disclosure in 

Sweden have produced results that are not entirely consistent with previous assumption. 

 

The purpose of this thesis is to visualize the change of intellectual capital in Swedish 

companies and thereby explain supply and demand for further information in the current 

corporate disclosure to reflect the company's market capitalization. The study uses a 

modified version of Karl Erik Sveibys analytical model for the identification and 

classification of intellectual capital in the three main categories of internal-, external- and 

human capital. A quantitative content analysis of annual reports in 2007, 2009 and 2011 

from Sweden's five largest companies is conducted to answer the question: How has 

intellectual capital disclosure changed in Sweden? 

 

The results show no significant permanent change in the amount identified intellectual 

capital. This may indicate that existing supply of information in the corporate disclosure 

meet demand and provide reasons to question and debate a standardized reporting of 

intellectual capital based on global demand. For further research, studies with larger 

number of companies is proposed, as well as empirical studies of the demand for 

information on intellectual capital in corporate disclosure. 

 
This paper is written in Swedish. 

 
Keywords: Intellectual capital, Corporate disclosure, Book value, Market capitalization, 

Legitimacy Theory, Stakeholder Theory, Content analysis. 
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Sammanfattning 
 

Världsekonomin har gått från att vara industribaserad till att bli mer och mer 

kunskapsbaserad. Nya kunskapsbaserade företag som Google och Spotify har växt fram 

utan stora materiella tillgångar och med helt andra framgångsfaktorer än tidigare. Detta 

har skapat ett växande gap mellan företags bokförda värde och marknadsvärde. Det värde 

som utgör skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde kan kallas intellektuellt 

kapital. Definitionen av intellektuellt kapital har förändrats utvecklats och anpassats 

genom år av tidigare forskning. Med växande börsvärden och osynliga tillgångar har en 

global efterfrågan på ökad transparens i företags redovisning uppkommit. Av flertalet 

internationella initiativ för harmonisering av redovisning, anses standardiserad 

redovisning av intellektuellt kapital vara en del i lösningen på bristande information i den 

traditionella balansräkningen. Med växande gap mellan redovisat värde och börsvärde 

följer ett antagande om ett växande gap mellan tillgång och efterfrågan på information. 

Tidigare studier som undersökt redovisning av intellektuellt kapital i Sverige har dock 

givit resultat som inte är helt förenliga med det antagandet. 

 

Studiens syfte är att synligöra det intellektuella kapitalets förändring i svenska företag 

och därigenom förklara tillgång och efterfrågan på ytterligare information i den 

existerande redovisningen för att spegla företags marknadsvärde. Studien använder en 

modifierad version av Karl Erik Sveibys analysmodell för identifiering och 

kategorisering av intellektuellt kapital i de tre huvudkategorierna internt-, externt- och 

humant kapital. En kvantitativ innehållsanalys på årsredovisningar åren 2007, 2009 och 

2011 från Sveriges fem största företag, utförs för att besvara frågan: Hur har redovisning 

av intellektuellt kapital förändrats i Sverige? 

 

Resultatet visar inte på någon markant bestående förändring i mängden redovisat 

intellektuellt kapital. Detta kan indikera att befintlig tillgång på information i redovisning 

möter efterfrågan och ger skäl att ifrågasätta och debattera en standardiserad redovisning 

av intellektuellt kapital baserat på en global efterfrågan. För vidare forskning föreslås 

studier med större antal företag samt empiriska studier av efterfrågan på information om 

intellektuellt kapital i redovisningen.   

 

Nyckelord: Intellektuellt kapital, Redovisning, Bokfört värde, Börsvärde, 

Legitimitetsteori, Intressentteori, innehållsanalys. 
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1 Inledning 
 

Sedan 1980-talet har världsekonomin snabbt förändrats från att vara industribaserad till 

kunskapsbaserad(Guthrie, Ricceri & Dumay, 2012). I den nya kunskapsekonomin skapas 

välstånd genom att utveckla och förvalta kunskap (Guthrie, Ricceri & Dumay, 2012). 

Angry birds från Rovio i Finland, Spotify och Skype från Sverige samt Apple och Google 

från USA är några samtida exempel på kunskapsintensiva företag (Edvinsson, 2013). Den 

nya ekonomin som är driven av information och kunskap utvecklas konstant och 

huruvida den ses utifrån informationssamhället, nätverkssamhället eller den 

kunskapsbaserade ekonomin finns det mycket som styrker att intellektuellt kapital 

kommer vara en stor del i det nya århundradets sätt att värdera företag och 

nationalekonomisk prestation (Guthrie, Petty & Johanson, 2001). De generella trenderna 

visar på att den klassiska balansräkningen allt mindre speglar företags sanna värde med 

bl.a. webbaserade företag och innovationsföretag vilka oftast presenterar få materiella 

tillgångar (Guthrie, Petty & Johanson, 2001). Genom att materiella tillgångar minskar 

ökar osäkerheten och intressenter får större svårigheter att genom de traditionella 

årsredovisningarna förstå företagen, vilket kommer leda till en efterfrågan på större 

transparens och policys för hur intellektuellt kapital skall värderas, mätas och rapporteras 

(Guthrie, Petty & Johanson, 2001). Har då intressenterna fått en mer transparant 

redovisning till följd av den förändring som skett i innovations och kunskapsföretag de 

senaste åren och hur ser utvecklingen och situationen ut i Sverige när det kommer till 

redovisning av intellektuellt kapital. Möter tillgången på information efterfrågan, eller 

behöver Sverige lagstiftning och reglering som vill anpassa tillgången på information för 

att möta en global efterfrågan.  

1.1 Bakgrund 

 

Intellektuellt kapital (hädanefter IK) och dagens innebörd av begreppet har sina rötter 

någonstans i början av 1900-talet (Pike, Fernström & Roos, 2005). Chamberlin (1933) 

identifierade på tidigt 1930-tal ett flertal nyckelförmågor hos företag som också är del av 

grunden och byggstenarna i det vi idag kallar IK; teknisk kunskap, rykte, 

samarbetsförmåga mellan chefer, patent och varumärke är några av dessa som levt vidare 

och som är vanligt förekommande i nutida litteratur (Chamberlin 1933 se Pike, Fernström 

& Roos 2005, s.489-490). Från 1900-talets mitt och framåt har gapet mellan företags 

marknadsvärde och bokförda värde vuxit, mellan perioden 1977-2001 växte förhållandet 

mellan marknadsvärde/bokfört värde på Standard & Poor´s 500 största företag i USA från 

strax över ett (1 ggr) till över fem (5 ggr) vilket indikerar att knappt 20% av företagens 

värde återspeglas av den finansiella redovisningen (Ming-Chin, Shu-Ju & Yuhchang, 

2005). Med denna utveckling kom ett växande konsensus bland investerare att 

informationsbrister uppstår till följd av en otillräcklig traditionell redovisning 

(Vandemaele, Vergauwen & Smits, 2005). Det behövdes ett nytt sätt att se på och 

analysera företag. 

 

På 1980-talet tog utvecklingen av konceptet IK fart på riktigt med Sverige i spetsen där 

Konradgruppen 1989 med Karl-Erik Sveiby som ordförande, i kölvattnet av Birger 
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Wernerfeldt, gav ut publikationen Den osynliga balansräkningen (Annell & Sveiby, 

1989). Med Wernfeldt (1984) kom det nya sättet att se på, analysera och värdera företag 

som behövdes och som efterfrågats inte minst av investerare. Syftet var att analysera 

företag utifrån dess tillgångar i kontrast till det kontemporära ekonomiska fokuset på 

produktsidan (Wernerfelt, 1984). Wernfeldt (1984) ville belysa en bredare uppsättning av 

resurser i företag som gick bortom de klassiska produktionsfaktorerna arbetskraft, kapital 

och mark. Wernfeldts (1984) studie om analys av företag med hjälp av “Porters five 

forces” (som egentligen var tänkt att användas endast för analys av produkter) var del i 

upptakten av ett nytt ekonomiskt synsätt (Pike, Fernström & Roos, 2005). Studien 

skapade utrymme för fortsatt arbete, främst med att identifiera och definiera tillgångar 

(Wernerfelt, 1984). 

 

Konradgruppen (1989) byggde alltså vidare på och utvecklade Wernfelts (1984) idé om 

att analysera företag ur ett resursperspektiv. Premissen var att företag, och speciellt 

kunskapsföretag, var i behov av redovisning som kompletterar den finansiella 

redovisningen för att intressenter skall kunna få en rättvisande bild av företagets värde 

och vad som potentiellt kommer generera framtida värden (Annell & Sveiby, 1989). 

Annell och Sveibys (1989) analys identifierade tillgångar inom IK och erbjöd en lösning 

på problemet med vad för slags information som bör redovisas genom en uppsättning 

nyckeltal anpassade för redovisning av IK information i kunskapsföretag (Annell & 

Sveiby, 1989).  Åtta år senare gav Karl Erik Sveiby ut boken The new organisational 

wealth (Sveiby, 1997). Sveiby (1997) erbjöd företagsledare ett sätt att identifiera, förstå 

och nyttja immateriella tillgångar i företag. Sveibys (1997) modell delar upp och 

kategoriserar IK i internt, externt och humant kapital. Sveibys (1997) kategorisering 

erbjöd inte bara kunskap till professionen utan också ett teoretiskt ramverk för forskning 

på IK, som utvecklades och kom att användas i ett flertal studier om IK (Guthrie & Petty, 

2000;Olsson, 2001;Bozzolan, Favotto & Ricceri, 2003;Vandemaele, Vergauwen & 

Smits, 2005). 

 

Vad gäller forskning på IK i Sverige där Sveibys (1997) ramverk för kategorisering 

tillämpats finns två tidigare studier att tillgå Olsson, (2001) och Vandemaele, Vergauwen 

och Smits (2005). Båda undersökte den kvantitativa utvecklingen över tid i Sverige när 

det kommer till redovisat IK, med årsredovisningar från ett urval av de största 

börsnoterade företagen i Sverige som föremål för analys. Olsson (2001) genomförde en 

studie med data från åren 1990, 1994 och 1998. Syftet var att, genom att räkna mängden 

redovisad information om humant kapital, undersöka om företagens önskan om att göra 

Human Resources (HR) mer transperent kanske bara är ett uttryck som inte stöds av 

verklig övertygelse (Olsson, 2001). Olssons (2001) studie visar på bristande transparens i 

redovisningen av humant kapital och trots rådande konsensus, bland aktieägare och 

investerare att vilja öka informationen om immateriella tillgångar, har mycket liten 

förändring skett över tio år. Studien visar att inget av bolagen lämnar mer än sju procent 

av utrymmet till redovisning av humant kapital (Olsson, 2001). I linje med Olssons 

(2001) resultat finner Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) att Sverige inte har 

någon stark uppåtgående trend i mängden redovisad IK, visserligen då med datamaterial 

från år 1998 till 2002. I studien analyseras inte bara humant kapital utan total mängd 

redovisat IK och innefattar 60 företag jämt fördelat på länderna Sverige, Nederländerna 
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och Storbritannien (Vandemaele, Vergauwen & Smits, 2005). Resultatet visar att Sverige 

har en ledande position när det kommer till mängden redovisad information om IK men 

att det både i Nederländerna och Storbritannien finns en starkt uppåtgående trend som 

inte återfinns i Sverige, vilket kan indikera att de svenska företagens redovisning 

tillfredställer marknadens informationskrav (Vandemaele, Vergauwen & Smits, 2005).   

 

Liknande resultat rörande fördelningen av redovisningen inom IK presenteras av 

Abeysekera och Guthrie (2005), som i sin studie av 30 företag i Sri Lanka under två år 

finner en signifikant ökning i frekvensen av redovisningen av IK. Abeysekera och 

Guthrie (2005) betonar dock att den största delen av redovisningen som hör till IK består 

av externt kapital, dvs. varumärke, kundnöjdhet och marknadsandelar etc. Precis som 

Olsson (2001) konstaterar, är faktum att trots företagens kommunikation om att humant 

kapital är den viktigaste tillgången så redovisas i praktiken störst del externt kapital 

(Abeysekera & Guthrie, 2005). Ytterligare stöd för högre grad av redovisning av externt 

kapital i kontrast till internt kapital återfinns i Guthrie och Pettys (2000) studie, resultatet 

visar att redovisningen av intellektuellt kapital består till 40 procent av externt kapital, 30 

procent internt kapital och 30 procent humant kapital (Guthrie & Petty, 2000). 

 

Internationella redovisningsstandarder och Intellektuellt Kapital 

IK definieras på olika sätt av olika författare. Trots många artiklar berörande ämnet och 

ett användande inom företagsvärlden finns alltså idag ingen allmängilltig generell 

beskrivning tillgänglig, dock beskriver en stor del av det vetenskapliga fältet det som en 

icke monetär tillgång som inte har en fysisk form men som kan ge ekonomiska fördelar 

(Kim, Yoo & Lee, 2011). Han och Han (2004) beskriver IK som ett mått på 

kärnkompetens och konkurrensfördel och som förklarar det gap som finns mellan 

börsvärde och bokfört värde i en organisation. Striukova, Unerman och Guthrie (2008) 

skiriver att intellektuellt kapital definieras som intellektuella eller kunskapsbaserade 

resurser i en organisation. Det omfattar både resurser som finns vid en viss tidpunkt och 

på ett mer flytande sätt i vilka dessa resurser används och interagerar med andra resurser 

(både intellektuellt och fysiskt) för att främja organisationens mål. IK är därför en 

immateriell tillgång, men inte alla aspekter av IK ryms inom befintliga 

redovisningsdefinitioner av immateriella tillgångar, med andra ord är immateriella 

tillgångar en del av IK (Striukova, Unerman & Guthrie, 2008). 

 

Från och med den 1 januari 2005 skall alla börsnoterade bolag i EU tillämpa International 

Financial Reporting Standards (IFRS) i sin koncernredovisning (PWC, 2013). Enligt IAS 

38 är en immateriell tillgång en icke monetär tillgång utan fysisk substans, här kan vi 

alltså utesluta t.ex. personal som i de facto har fysisk substans (IFRS, 2012). Om en 

tillgång möter den inledande definitionen av en immateriell tillgång får tillgången 

erkännas om; det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som genereras av tillgången 

kommer tillfalla företaget och kostnaden för tillgången kan mätas pålitligt (IFRS, 2012). 

Sannolikheten angående de ekonomiska fördelarna är alltid ansedd som tillfredställande 

om tillgången förvärvas separat eller genom ett företagsförvärv, i övrigt stipuleras villkor 

för egenupparbetade immateriella tillgångar som i summering gör att egenutvecklade 

varumärken, kundlistor och liknande föremål inte får erkännas som tillgångar på 

balansräkningen (IFRS, 2012). IK får alltså inte kvantifieras och redovisas i företagens 
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traditionella balansräkning utan istället får det ta plats i de kvalitativa data som inte berör 

resultat och balansräkning och som utgör årsredovisningen, förvisso ibland även i 

kvantitativa termer och bilder. Således bör alltså denna typ av data och dessa delar av 

årsredovisningen utgöra datamaterial i en studie som har för syfte att analysera 

redovisning av IK.    

 

Idag inkluderas mycket av de mjuka tillgångar som förvärvas i goodwill, särredovisning 

av dessa utifrån ett balansräkningsperspektiv behandlas i exemplet nedan. I exemplet 

framgår hur redovisningsrådet svarar på en förfrågan angående värderingen av sådana 

tillgångar, detta berör dock ej den frivilliga rapporteringen av IK utan utgår från ett rent 

redovisningsmässigt perspektiv. Redovisningsrådets akutgrupp har behandlat IK i en 

frågeställning som berör förvärv av immateriella tillgångar i en förvärvsanalys skild från 

goodwill (Redovisningsrådet, 2001). Frågeställaren hänvisar till intjäningsförmågor som 

anses ligga i förvärvade immateriella tillgångarna i form av övertagen personal samt 

strukturkapital såsom databaser, agenturer, strategiska allianser, teknik och metoder 

(Redovisningsrådet, 2001). Redovisningsrådet (2001) hänvisar denna förfrågan till 

IASC:s Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter där följande citeras, ”en 

resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas 

innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden” (Redovisningsrådet, 2001 S.1). 

Vidare refererar uttalandet till RR 15 och RR 1:00 där tre kriterier nämns som viktiga, 

tillgången skall kunna identifieras, den skall kontrolleras av företaget till följd av 

inträffade händelser och transaktioner samt att tillgången förväntas tillföra ekonomiska 

fördelar (Redovisningsrådet, 2001). Ett sista tillägg förklarar att den även skall kunna 

mätas på ett tillförlitligt sätt och vidare specificeras kriterierna ytterligare och 

huvudkriteriet anses vara kontrollen över tillgångarna (Redovisningsrådet, 2001). 

Exempelvis kan personalutbildning inbringa framtida intäkter men legalt kan inte 

arbetsgivaren försäkra sig om att denna inte kommer att lämna företaget och därmed 

användas av andra(Redovisningsrådet, 2001). Likväl tillgångar såsom kundgrupp eller 

marknadsandel har inga legala förankringar som ger dem kontroll över tillgången vilket 

då inte gör det möjligt att redovisa tillgången separat från goodwill (Redovisningsrådet, 

2001). Exemplet visar på att företag inte kan ta upp dessa tillgångar som separata poster, 

istället kan de ingå i goodwill och på företagets initiativ kommuniceras frivilligt i 

årsredovisningen utan förankring som en specifik tillgång. 

 

Uppkomsten och utvecklingen av den, som tidigare nämnts, nya kunskapsekonomin har, 

tillsammans med ökad globalisering och konkurrens på marknaden, drivit många företag 

till ökade investeringar i innovation och värdeskapande aktiviteter t.ex. forskning och 

utveckling, utbildning av personal, förvärv av ny teknologi och reklam (Chunghuey & 

Mao-Chang, 2008). De immateriella tillgångar som skapas av dessa investeringar, t.ex. 

lojalitet, säljkanaler och kompetent personal, får dock sällan erkännas och redovisas i 

balansräkningen (Chunghuey & Mao-Chang, 2008). 

 

Internationella initiativ för ökad transparens genom IK redovisning   

Flera projekt har startats för att utreda redovisning av IK och Edvinsson (2013) listar tre 

av dessa. Det första är Reporting on Intellectual Capital to Augment Research 

Development and Innovation in SMEs (RICARDIS). Projektet är skapat av 



 

- 5 - 

europakommissionen genom en grupp av experter. Det andra projektet är European 

Federation of Financial Analysts (EFFAS) som kommit med en rapport som behandlar 

principer för att effektivt kommunicera IK. Det tredje initiativet är World Intellectual 

Capital Initiative (WICI). Ett ytterligare initiativ som startats för harmonisering av 

redovisning som visserligen inte uteslutande handlar om IK är Towards integrated 

reporting av International Integrated Reporting Committee (IIRC).  

 

I rapporten från expertgruppen RICARDIS är IK en nyckeldel i organisationens framtida 

resultats potential(RICARDIS, 2006). Expertgruppen utvecklar påståendet som en 

balansgång mellan IK och materiella tillgångar för att skapa konkurrensfördelar. I första 

hand är det forskning och utveckling (hädanefter FoU) och innovationsintensiva företag 

som använder IK för att kunna presentera en mer rättvis bild än vad traditionell 

redovisning tillåter. RICARDIS hänvisar till empiriska studier där innovation och FoU 

inte är det enda som investeras i när de refererar till IK utan även human kapital och 

relations kapital är starkt sammanlänkade med dessa typer av investeringar. (RICARDIS, 

2006) 

 

Utomstående intressenter har sedan länge fått nöja sig med och använda den finansiella 

redovisningen för att titta på och bedöma företag i olika syften, dock menar RICARDIS 

(2006) att denna information endast syftar till vad företaget har presterat och är därmed 

tillbakablickande. Genom en hög transparens av företags IK kan immateriella tillgångar 

kommuniceras på ett bättre sätt och på så sätt förmedla de styrkor och svagheter hos 

företag som annars är osynliga för utomstående. Redovisning av IK utvecklar därmed hur 

värde kan skapas från exempelvis FoU och vilka tillgångar inom företag som finns eller 

saknas för att komma dit. Genom denna redovisning kan intressenter bli säkrare i sin 

framtidsanalys av vad företagets potentiella framtida kassaflöden samt öka motivation 

och förtroende hos personalen som arbetar där, genom en klar transparens. I processen att 

utveckla en IK-redovisning påvisas även fördelar genom en ökad förståelse för det egna 

företaget och därmed kan än bättre kommunikation ske till intressenterna.(RICARDIS, 

2006). EFFAS (2008) har samma poäng när de skriver att kommunikationen blir bättre 

med intressenter genom att skilja sig från mängden och ge mer förståelse till hur 

framtiden kan bli. Internt ser man bättre tillgångsallokering och interna investeringar och 

på så sätt får en bättre förståelse av avkastningen från immateriella tillgångar (EFFAS 

CIC, 2008). 

 

Trots avsaknaden av gemensamma regler för redovisning av IK finns det företag idag 

som redan tillämpar frivillig redovisning av IK i stor utsträckning. Två exempel 

framhävdes av Alexander G. Welzl (2008), som representant för EFFAS CIC, som att 

vara i framkant när det gäller rapportering av IK, företagen Infosys technologys Ltd och 

Infineon technologies. Det indiska företaget Infosys technologys Ltd har inarbetat 

information som de anser vara värdefull för intressenter i sin årsredovisning. Tre 

kategorier likt Sveibys (1997) modell, internt kapital, externt kapital och 

medarbetarkompetens, används för att dela upp informationen. Inom dessa kategorier 

visas information angående exempelvis kundlojalitet, genomsnittsålder på medarbetare 

och utbildnings index. Infineon technologies har valt att separera sin IK information från 

årsredovisningen och lämnar ut en separat rapport för detta. I deras rapport finns 
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information såsom antal partners i FoU projekt, hur många som flyttar runt inom 

organisationen samt hur lång tid en produkt tar från utveckling till marknad.(Welzl, 2008) 

 

Towards Integrated reporting är ett initiativ som drivs av International Integrated 

Reporting Committee (IIRC). Målet med deras arbete är att ta fram ett nytt sätt för 

företagen att redovisa och implementera detta globalt. Det diskussionsunderlag som IIRC 

presenterar behandlar den problematik som dagens företag ställs inför när det kommer till 

sin redovisning. De vill genom initiativet implementera ett sätt att redovisa som ger den 

information som behövs för att bedöma företag på 2000-talet (IIRC, 2011). Standarden 

för hur vi rapporterar har inte förändrats i samma takt som den miljö företagsvärlden 

utgör (IIRC, 2011). Faktorer som globalisering, högre policyfokus på grund av kriser, 

sättet värde skapas och hur affärer görs måste integreras i hur företag redovisar (IIRC, 

2011). Utvecklingen som sker inom redovisningen har olika takt runt om i världen vilket 

medför en minskad jämförbarhet och en ökad kostnad för företag aktiva på flera 

marknader (IIRC, 2011). Dessa problem hamnar i slutändan hos intressenter som får 

sämre beslutsunderlag och en minskad förståelse (IIRC, 2011).  

 

IIRC vill genom detta initiativ ge företagen en möjlighet att kommunicera hela 

värdekedjan och dess komponenter för att visa hur framgång kan skapas över tid (IIRC, 

2011). De syftar till begränsningen gällande att redovisning visar information som är 

tillbakablickande och nuvarande (IIRC, 2011). IIRC vill lägga fokus på affärsmodellen 

och därigenom hur företaget skapar och förvaltar sitt värde på kort, medel och lång sikt 

(IIRC, 2011). IIRC bildades 2011 och gav samma år ut ett diskussionsdokument för att 

söka respons (IIRC, 2013b). De har ett pågående pilotprogram som använder 85 företag 

från hela världen som testar och ger feedback, Sverige är representerat via Volvo (IIRC, 

2013c). Under perioden 16 april till 15 juli 2013 har ett utkast presenterats för att söka 

ytterligare feedback från intressenter och företag (IIRC, 2013a). Den svenska 

branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, FAR, gav 2011 

svar på diskussionsdokumentet och därmed blev deras åsikter synliga. Deras 

övergripande kommentar välkomnar initiativet och menar på att det finns stor potential 

för förbättring inom företagsrapportering (FAR, 2011). FAR (2011) belyser den ökade 

globaliseringen, komplexitet i sättet organisationer arbetar och marknadens förväntningar 

som faktorer som stödjer ett projekt som detta. FAR (2011) avslutar med att meddela att 

de kommer att delta i de olika delarna av projektet. 

 

1.2 Problematisering 

 

Stor del av forskningen på intellektuellt kapital handlar om företags redovisning av dessa 

tillgångar. Trots många empiriska studier som argumenterar för mer och bättre 

redovisning av IK i olika former är det få av dessa studier  som grundar sina hypoteser i 

eller försöker förklara sina resultat med existerande vetenskaplig teori, exempelvis 

Olsson (2001), Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) och Striukova, Unerman och 

Guthrie (2008). Det finns dock exempel på sådan användning, både Branswijk och 

Everaert (2012) och Yongvanich och Guthrie (2005) använder intressentteorin för att 

bygga sina inledande argument. Beattie och Smith (2012) och White, Lee och Tower 
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(2007) använder legitimitetsteorin, intresseteorin och agentteorin för att undersöka 

incitamenten till redovisning av IK. Legitimitetsteorin och den positivistiska grenen av 

intressentteorin beskriver tillgång på information och redovisning av IK som ett svar på 

en befintlig efterfrågan medan den normativa intressentteorin beskriver ett ansvar från 

företagens sida (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Det finns företag som redan nu, utan gemensamma regler eller krav, valt att göra frivillig 

IK redovisning. Att detta sker just nu är inte av en händelse utan är en utveckling som är 

vital för dagens kunskapsbaserade företag. Denna typ av redovisning möjliggör att 

faktorer som ligger till grund för framtida framgång kan kommuniceras till intressenter 

såsom kreditgivare, investerare, partners och anställda. Detta visar på att den traditionella 

redovisningen inte ger en heltäckande bild av alla de tillgångar som företaget skapar och 

besitter och måste därmed kompletteras med information om IK, som separat dokument 

eller inkluderat i årsredovisningen.  

 

Kapitalmarknaden som befinner sig på den mottagande sidan av rapporterna anser att IK 

information är viktigt för analys då den ger kontext till sammanhanget och bidrar till att 

skapa en helhetsbild av företag (Rimmel, 2003). Företagsledare framhäver att i dagens 

företag är kompetens i form av anställda en så stor tillgång att de väljer att redovisa den 

trots avsaknad av regler för detta (Rimmel, 2003). Problemen som uppstår till följd av 

frivillig rapportering är att reliabiliteten i informationen blir låg då företag mäter på olika 

sätt och därmed minskar jämförbarheten (Rimmel, 2003). Om inte kapitalmarknaden får 

ett gemensamt sätt att värdera dessa mjuka värden kommer flera kunskapsbaserade 

branscher såsom läkemedel-, konsult- och IT företag att falla bakom som undervärderade 

(Rimmel, 2003).   

 

FAR som i Sverige är en stark tonsättare i debatten kring redovisning har inte uttalat sig 

om IK. FAR (2011) har däremot varit med i diskussionen angående ett nytt 

redovisningssystem, towards integrated reporting, där de håller med om att en förändring 

måste göras i rådande redovisning. FAR (2011) syftar till den ökade globaliseringen, 

ökad komplexitet i hur organisationerna arbetar och marknadens förväntningar. De anser 

dock att detta nya ramverk helt måste adopteras och ersätta årsredovisningen och inte bli 

ett tillägg som skapar mer börda för organisationerna(FAR, 2011). Genom att hålla med 

IIRC om det nya ramverket bekräftar FAR att de vill se en förändring och att det finns ett 

behov. IIRC (2011) framhäver i sitt diskussionsunderlag att ett större fokus på framtiden 

måste finnas och hur företag skapar och bibehåller värde vilket är i linje med IK. Vidare 

beskriver IIRC (2011)  problematiken med värdeförändringen som skett i företagen och 

att fokus måste skiftas från tillgångarna till de icke finansiella värdena för att förklara 

värdet i företag på 2000-talet. IIRC beskriver problematiken i linje med IK och indirekt 

menar på att den nya kunskapsekonomin behöver ett större fokus på värdeskapande 

tillgångar i redovisningen. 

 

Sverige har alltså i hög grad varit representerat i utvecklingen av klassificeringssystem 

som skiljer IK från immateriella tillgångar och som delar upp IK i kategorier av externt, 

internt och humant kapital (Petty & Guthrie, 2000). Även när det kommer till företagens 

förmåga att redovisa IK placerar sig Sverige som land högt upp på rankingen (Bounfour, 
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2003;Vandemaele, Vergauwen & Smits, 2005). Det råder olika meningar om definitionen 

på IK och trots internationella initiativ för harmonisering och standardisering av 

redovisning av IK, ryms IK inte i dagens reglerade redovisningsstandarder. Det har 

startats olika former av internationella initiativ för harmonisering av redovisning som på 

olika sätt syftar till att lagstifta och reglera redovisningen så att information som IK måste 

redovisas. Detta grundar sig i ett antagande om att ett informationsgap växt i takt med att 

nya kunskapsbaserade företag uppkommit och skillnaden mellan marknadsvärde och 

bokfört värde ökat. Resultatet från Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) studie 

indikerar dock att ett sådant informationsgap kanske inte existerar i Sverige, studien 

syftade dock till att jämföra IK-redovisning mellan olika länder och inget större försök 

till att tolka de landspecifika resultaten gjordes. Hur ser då den hittills frivilliga 

redovisningen av denna typ av information ut i Sverige, möter tillgången på information 

efterfrågan, behöver Sverige lagstiftning och reglering som vill anpassa tillgången på 

information för att möta en global efterfrågan.  

1.3 Syfte 

 

Studiens syfte är att synliggöra det intellektuella kapitalets förändring i svenska företag 

och därigenom se om det finns behov av information i den existerande redovisningen för 

att spegla företags marknadsvärde. Studien bidrar med kunskap till debatten om det 

behövs nya redovisningssystem för intellektuellt kapital 

 

Forskningsfråga 

 

 Hur har redovisning av intellektuellt kapital förändrats i Sverige? 

 

1.4 Avgränsning 

 

I Innevarande studie görs ingen empirisk undersökning av efterfrågan på information i 

kontexten av redovisning och IK. Studien behandlar endast företag på stockholmsbörsens 

large cap lista. 

1.5 Disposition 

 

Srudien är disponerad enligt följande. I kapitel 2 beskrivs hur studiens analysmodell har 

utvecklats och modifierats för att identifiera IK i svenska årsredovisningar, intressent- 

och legitimitetsteorin beskrivs med fokus på tillgång och efterfrågan på information i 

redovisning. I kapitel 3 motiveras innehållsanalys som metod och det ges en transperent 

redogörelse för studiens tillvägagånssätt och hur datamaterialet har analyserats och 

tolkats.  

 

Vidare presenteras studiens resultat i kapitel 4, och i kapitel 5 disskuteras resultatet 

utifrån intressent- och legitimitetsteorin och tillgång och efterfrågan på information.  

Resultatet ligger i linje med tidigare forskning på redovisning av intellektuellt kapital i 

Sverige och studiens slutsatser, som presenteras tillsammans med förslag till vidare 
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forskning i kapitel 6, antyder att en standardisering av IK-redovisning kan behöva 

ifrågasättas.   
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2 Teoretisk referensram 
 

Den analysmodell som används för identifiering och kategorisering av IK, är en modell 

som vuxit fram, utvecklats och modifierats allteftersom begreppet IK också utvecklats 

och omdefinierats med tiden. Den grundläggande modellen skapades av Sveiby (1997) 

och har använts frekvent i forskning som syftar till att undersöka vad som redovisas och 

hur stor mängd som redovisas av IK (Bozzolan, O'Regan & Ricceri, 2006;Whiting & 

Woodcock, 2011;Abdifatah Ahmed & Nazli, 2012). Guthrie och Petty (2000) 

vidareutvecklade modellen genom att addera specifika komponenter som subkategorier 

till externt-, internt- och humant kapital i syfte att undersöka redovisning av IK i 

Australien. Bozzolan, Favotto och Ricceri (2003) anpassade några av subkategorierna i 

syfte att undersöka redovisning av IK i Italien. Vandemaele, Vergauwen och Smits 

(2005) använde sig av samma modell som Bozzolan, Favotto och Ricceri (2003) i en 

studie som undersöker mängden redovisad IK i Sverige, Storbritannien och 

Nederländerna. Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) studie visar att modellen 

lämpar sig för longitudinella jämförelser samt att den fungerar att applicera på Svenska 

företag. Intressentteorin och legitimitetsteorin är två överlappande teoretiska perspektiv 

som kan hjälpa till att förklara tillgång och efterfrågan på information och transparens 

vad gäller företags handlingar och redovisning av dem. Enligt den positivistiska grenen 

av intressentteorin samt legitimitetsteorin är tillgång på information styrd av efterfrågan 

medan den, enligt den normativa grenen av intressentteorin, snarare styrs av ett ansvar 

från företagens sida. 

2.1 Sveiby 1997 

 

Sveiby (1997, s.95) skrev att immateriella tillgångar har mer värde än materiella, han 

argumenterade för ett ideal där även stora industriföretag kan ha stort kunskapsfokus och 

utnyttja de immateriella tillgångarna. Sveibys (1997) bok riktar sig till företagsledare och 

fungerar till stora delar som en handbok för hur IK kan mätas och hanteras internt i 

företaget. Innan IK kan mätas och hanteras måste det dock klargöras vad IK består av, för 

detta ändamål beskriver Sveiby en modell för identifiering och klassificering av 

immateriella tillgångar som i den finansiella redovisningen är osynliga (Sveiby, 1997, 

s.2). Sveibys (1997, s.2) modell delar upp immateriella tillgångar i tre huvudkategorier: 

Internal structure (Internt kapital), External structure (Externt kapital) och Employee 

competence (Humant kapital). De tre kategorierna består av immateriella tillgångar 

skapade av företagets ledning och dess anställda. Om ledningen riktar sitt arbete inåt 

skapas immateriella interna strukturer som t.ex. bättre arbetsprocesser eller ny 

produktdesign (Sveiby, 1997, s.9). Om arbetet riktas utåt, förutom att producera rena 

materiella produkter för försäljning, skapas immateriella externa strukturer som t.ex. 

kundrelationer och image (Sveiby, 1997, s.9). 
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I internt kapital räknas bland annat patent, koncept, företagskultur, modeller, datorsystem 

och administrativa system, de kan vara skapade av företaget själva eller införskaffade 

utifrån (Sveiby, 1997, s.10). Sveiby (1997) kallar det för interna strukturer, de skapas av 

de anställda och ägs av företaget, de interna strukturerna tillsammans med människan 

konstituerar det som kallas organisationen. Externt kapital inkluderar bl.a. relationer med 

kunder och leverantörer, varumärken, rykte och image (Sveiby, 1997, s.11). Det är 

strukturer som uppstår när företag riktar sin arbetskraft utåt och värdet på dessa bestäms 

främst av hur väl företag löser kunders behov eller problem (Sveiby, 1997, s.11). Sveiby 

(1997, s.10) kallar den tredje kategorin för de anställdas kompetens, en bra svensk 

översättning är dock humant kapital. Anställdas kunskap kan inte ägas av företag och 

anställda är trots allt frivilliga medlemmar i organisationen. Det bör dock ses som IK och 

människor tenderar att vara lojala om de behandlas rättvist (Sveiby, 1997, s.10). 

Avtalspension, avgångsvederlag och bonusar är exempel på agerande i syfte att behålla 

och säkerställa denna typ av IK (Sveiby, 1997, s.10) 

2.2 Guthrie och Petty 2000 

 

Guthrie och Petty (2000) modifierade Sveibys (1997) modell för att identifiera och 

klassificera IK, i syfte att undersöka hypotesen att knowledge management är en viktig 

strategi för stora företag och att detta återspeglas i redovisningen av komponenter inom 

IK. Guthrie och Pettys (2000) modell följer den klassificering av immateriella tillgångar 

som härrör från Sveibys (1997) ramverk för IK d.v.s. tre huvudkategorier: interna 

strukturer (organisatoriskt kapital), externa strukturer (kund/relations kapital) och 

medarbetarkompetens (humant kapital). Till varje kategori adderades subkategorier för 

att stämma överens med komponenter som sannolikt skulle rapporteras av australienska 

företag. Denna anpassning resulterade i totalt 24 subkategorier: nio som relaterar till 

internt kapital, nio som relaterar till externt kapital och sex som relaterar till humant 

kapital (Guthrie & Petty, 2000). Dessa subkategorier möjliggjorde en systematisk 

kvantitativ analys av redovisad IK. Subkategorierna indikerar vilka komponenter som 

ingår i de olika kategorierna av IK och vad som skall räknas.  

 

 

 

 

Figur 1. Sveibys (1997) tre kategorier av intellektuellt kapital. Baserad på 

Sveibys (1997, s.2) text och illustrerad av författarna.  

Intellektuellt 

Kapital 

Internt Kapital Externt Kapital Humant Kapital 
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Internal capital External capital Human capital 

 Patents 

 Copyrights 

 Trademarks 

 Management 

philosophy 

 Corporate culture 

 Management 

processes 

 Information systems 

 Networking systems 

 Finacial relations 

 Brands 

 Custumers 

 Custumer loyalty 

 Company names 

 Distribution 

channels  

 Business 

collaborations 

 Licensing 

agreements 

 Favourable 

contracts 

 Franchising 

agreements 

 Know-how 

 Education 

 Vocational 

qualification 

 Work-related 

knowledge 

 Work-related 

competencies 

 Entrepreneurial 

spirit 

Tabell 1 - Författarnas illustration av Guthrie och Pettys (2000) 24 subkategorier. 

2.3 Bozzolan 2003 

 

Bozzolan, Favotto och Ricceris (2003) studie utgår från ett urval italienska företag där två 

forskningsfrågor är ställda. För det första undersöks hur mycket IK som frivilligt 

rapporteras och dess innehåll. Den andra frågan som tas upp är vilka faktorer som 

influerar olika typer av beteende angående frivillig rapportering. Bozzolan, Favotto och 

Ricceri (2003) baserar sin modell på Guthrie och Pettys (2000) men har valt att modifiera 

subkategorierna av IK. Modifikationen motiveras med att nya relevanta dimensioner har 

framkommit i en rapport från Financial Accounting Standards Board (FASB)(Bozzolan, 

Favotto & Ricceri, 2003). Rapporten (FASB, 2001) betonar att kritiska 

framgångsfaktorer ligger i fokus och immateriella tillgångar inte endast berör forskning 

och utveckling utan tenderar att behandla personal och kunder i en större utsträckning. I 

kategorin internt kapital har forskningsprojekt adderats som en subkategori vilket ringar 

in innovationen som finns eller kommer bli utvecklad av många företag särskilt 

innovations- och kunskapsföretag. Sveiby (1997) beskriver de interna stukturerna som 

något skapat av de anställda och ägs av företaget vilket motiverar tillägget som en del i 

att förklara det interna kapitalet. Valet att ta bort subkategorierna finansiella relationer 

och ledningsfilosofi motiveras inte utan de övergripande ändringarna hänvisas till en 

rapport från (FASB, 2001). Subkategorierna i externt kapital har modifierats med två 

tillägg, forskningssamarbeten och finansiella kontakter. Forskningssamarbeten ligger i 

linje med det tidigare tillägget forskningsprojekt och kan därmed också motiveras som en 

del i de kritiska framgångsfaktorer som många företag, exempelvis läkemedelsindustrin, 

har (FASB, 2001). Tillägget av subkategorin finansiella kontakter kan inte hänföras till 

något specifikt uttalande av rapporten (FASB, 2001). De borttagna subkategorierna 

företagsnamn och fördelaktiga kontrakt anses av Bozzolan, Favotto och Ricceri (2003) 

inte längre ha relevans att förklara externt kapital. Yrkesutbildning och entreprenörsanda 

är de subkategorierna som tagits bort från humant kapital, eftersom ingen specifikation 

gjorts kan det endast antas att yrkesutbildning har räknats in i utbildning. Bozzolan, 
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Favotto och Ricceri (2003) har lagt till subkategorin anställda som är en kategori i vilken 

ett bredare spektrum av information rörande anställda kan sorteras in i.   

 

 

Internal capital External capital Human capital 

 Patents 

 Copyrights 

 Trademarks 

 Corporate culture 

 Management 

processes 

 Information systems 

 Networking systems 

 Research projects 

 Brands 

 Custumers 

 Custumer loyalty 

 Distribution 

channels  

 Business 

collaborations 

 Research 

collaborations 

 Licensing 

agreements 

 Financial contacts 

 Franchising ag. 

 Know-how 

 Education 

 Employees 

 Work-related 

knowledge 

 Work-related 

competencies 

 

Tabell 2 - Författarnas illustration av Bozzolan, Favotto och Ricceris (2003) 22 subkategorier, 

modifieringar från Guthrie och Pettys (2000) modell är understrukna. 

2.4 Vandemaele 2005 

 

Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) använde samma modell som Bozzolan, 

Favotto och Recceri (2003) utan att lägga till, ta bort eller modifiera några subkategorier. 

Denna analysmodell är utgångspunkt för innevarande studie och föremål för modifiering 

då Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) användning indikerar att modellen lämpar 

sig för analys i en svensk kontext. Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) jämförde 

redovisning av IK mellan Storbritannien, Nederländerna och Sverige. Studiens 

analysmodell användes för att identifiera och kvantifiera kvalitativ och kvantitativ 

information om IK i årsredovisningar från de största företagen i respektive land 

(Vandemaele, Vergauwen & Smits, 2005). Poängen för varje företag och år summerades 

för att räkna fram ett medelvärde (IK-Index) för att se den longitudinella utvecklingen av 

mängden redovisad IK per land och sedan kunna göra jämförelser mellan länderna 

(Vandemaele, Vergauwen & Smits, 2005). Innevarande studie kommer utgå från samma 

analysmodell som Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005), alltså samma huvud- och 

subkategorier, och kommer använda samma metod för beräkning av IK-Index men 

istället för jämförelse mellan länder kommer ett större fokus ligga på Sverige och 

företagen i studien.     

2.5 Modifierad analysmodell och operationalisering av begrepp 

 

Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) har använts som utgångspunkt för 

analysmodell och kategorisystemet har baserats på dessa specifikationer. Till skillnad 

från tidigare studier utförs innevarande analys på årsredovisningar skrivna på svenska. 
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Därför har huvudkategorier med tillhörande subkategorier översatts till svenska och 

definierats därefter. Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) har Sverige som ett av 

sina undersökningsområden och passar därmed bra för att utgå ifrån. Vandemaele, 

Vergauwen och Smits (2005) undersöker till skillnad från innevarande studie även 

Nederländerna och Storbritannien och därmed har dessa typer av områden influerat 

modellens subkategorier. Tidigare forskning på IK och grunden för modellen som 

återfinns i Guthrie och Petty (2000) som ligger till grund för både Bozzolan, Favotto och 

Ricceri (2003) och Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) har tagits i åtanke vid 

innevarande studies modifikationer för att ge insikt i tidigare förändringar och därmed se 

om något skall lyftas tillbaka som Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) och 

Bozzolan, Favotto och Ricceri (2003) valt att ta bort, då dessa två har identiska 

subkategorier. 

 

Guthrie, Petty, Yongvanich och Ricceri (2004) har valt att undersöka hur innehållsanalys 

använts i forskning om IK och framhäver där vikten av modifiering efter den situation 

studien befinner sig i. Guthrie et al. (2004) påvisar specifikt att det är viktigt för en studie 

att anpassa kodningen och definitionen till det som skall undersökas, något som 

innevarande studien valt att följa. Tolkningen som gjorts av Vandemaele, Vergauwen och 

Smits (2005) modell för att identifiera IK i årsredovisningar har därför lett till tillägg och 

borttagning av subkategorier i innevarande studie med avseende på relevans till det fält 

som skall studeras, Sverige. Otillräcklig information angående definitioner av de olika 

subkategorierna för internt-, externt- och humant kapital medför att replikerbarhet till 

Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) är låg. Genom att omformulera 

subkategorierna och definiera dem har tydligare avgränsningar och specifikationer kunnat 

genomföras för analysen. Genom en egen definiering blir därmed replikerbarheten högre 

och därmed läggs en grund för framtida forskning inom fältet i Sverige. Eftersom 

innevarande studie består av en innehållsanalys och har fokuserat på innebörden i 

meningar är det av stor vikt att minska feltolkningar och öka förståelsen för det som 

undersöks. Modifikationer och definiering av subkategorier medför därför en bättre 

konsekvent bedömning av materialet då klara avgränsningar och tydliga definitioner gör 

analysen tydligare. Vikten av att definiera subkategorierna uttrycks och styrks av Guthrie 

et al. (2004, s.287) ”First the categories of classification must be clearly and operationally 

defined”. De subkategorier som ingår i innevarande studies analysmodell definieras 

nedan, något som saknats i tidigare forskning. 

 

Ett referenstest genomfördes med de exakta subkategorierna från Vandemaele, 

Vergauwen och Smits (2005) studie för att utvärdera modellen och ge en grund för 

modifiering efter innevarande studies syfte och val av datamaterial. Innevarande studie 

har gjort följande modifikationer till modellen som Vandemaele, Vergauwen och Smits 

(2005) använder. I huvudkategorin internt kapital har subkategorin nätverkningssystem 

tagits bort eftersom i referenstestet som gjordes kunde ingen tydlig koppling till denna 

subkategori finnas.  I huvudkategorin externt kapital har kundlojalitet tagits bort för att 

integreras i subkategorin kunder. Detta val baseras på att separationen inom 

kundkategorin inte anses ha en tydlig fördel till analysen. Den sista huvudkategorin 

human kapital har modifierats genom att sakkunskap (know-how) och arbetsrelaterad 

kompetens har integrerats i arbetsrelaterad kunskap för att skapa en gemensam och 
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tydligare definition. Genom att samla dessa under en kategori kunde en större säkerhet 

etableras i definitionen men samtidigt behålla den övergripande kategoriseringen mot 

humant kapital. 

 

Fördelaktiga kontrakt är en subkategori som Guthrie et al. (2004) använde i kategorin 

externt kapital men togs bort vid Bozzolan, Favotto och Ricceri (2003) modifiering. 

Fördelaktiga kontrakt har återförts i innevarande studies modifiering men som en del i 

definitionen av finansiella kontakter eftersom de anses vara en viktig tillgång för 

företagen idag. De andra fem (Finansiella relationer, ledningsfilosofi, företagsnamn, 

yrkesutbildning, entreprenörsanda) borttagna underkategorierna anses inte bidra med 

tillräcklig förståelse att de återförs. 

 

 

 
 

Innevarande studie har behållit de stora delarna av modellen och definerar dessa nedan. 

Internt kapital innefattar inledningsvis de intellektuella tillgångarna patent, copyrights 

och registrerade varumärken. Dessa tre kategorier är antingen köpta eller 

egenupparbetade. Genom att kommunicera användning av dessa, vikten av dessa för 

företaget och speciellt som en del i de kritiska framgångsfaktorerna är detta något som 

stärker mycket av ett företags värde och framtida kassaflöden. Kommunikation av dessa 

kopplat till balansräkning och därmed lagbunden redovisning är inte att räknas som 

kommunikation av IK. Företagskultur, kopplas starkt till den interna strukturen där 

företagets värderingar och det gemensamma beteendet förmedlas. Vidare används 
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Figur 2 - Studiens modifierade analysmodell, av författarna. 
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subkategorin ledningsprocesser som ringar in förbättring och effektivitetsprocesser samt 

ansvarsfördelning och t.ex. information som noll olyckor på en fabrik i enighet med 

kommunicerade processer. Informationssystem kan användas för att beskriva 

kvalitetssäkring och effektivitetsökning i den interna strukturen samt visar att företaget är 

med i utvecklingen av IT. Informationssystem indentifieras genom företagets beskrivning 

av spridning och delning av information, kunskap och erfarenheter och är inte limiterat 

till daotrbaserade system utan kan exempelvis vara en månatlig distribution av ett brev på 

kontoret angående uppdateringar i branschen. Den sista subkategorin inom internt kapital 

är forskningsprojekt, en viktig komponent för att visa framåtblickande information om 

vad företaget håller på att utveckla, något som är av stor vikt för innovationsföretag. 

 

Varumärke är den första subkategorin till externt kapital och är en tillgång som uppstår 

när företagets arbetskraft och resurser riktas utåt. Varumärket kan användas i många 

former och ringar in hur företaget uppfattas, styrkan i deras varumärke och segment. En 

annan del som Sveiby (1997) lägger vikt vid i sin beskrivning är kunderna och hur deras 

problem och behov löses. I Subkategorin kunder sorteras information om t.ex. nya 

kunder/marknadsandelar, kundnöjdhet, kundlojalitet, och kontrakt. I internt kapital 

återfinns subkategorin forskningsprojekt som en del i det interna kapitalet, forskningen 

har även en del i att förklara externa kapitalet, därför finns forskningssamarbeten med 

som en del i att kommunicera tillgången som samarbete med andra företag ger. 

Distributionskanaler som en tillgång för företaget kan exempelvis vara som följer, en 

tillverkare av bröd har fått Ica att börja sälja deras bröd. En sådan distributionskanal har 

ett framtida värde som hjälper till att förklara företagets externa kapital. Likt 

distributionskanaler hjälper subkategorin affärssamarbeten till att förklara vad för 

värdeskapande möjligheter företagen har i framtiden, externa samarbeten såsom att 

tillsammans sälja sin teknologi eller produkt med ett annat företag eller ömsesidiga 

utbyten som kommer skapa fördelar för företaget. Licensavtal kan vara på två olika håll, 

ett företag kan inneha rätten att tillverka eller nyttja något likaså licensiera ut det till ett 

annat företag, detta är en specifik del av det externa kapitalet. Finansiella kontakter är en 

del i att beskriva de ekonomiska aspekter som ger företag konkurrensfördelar, exempelvis 

kredit rating, bankavtal eller finansiärer. Den sista delen i att förklara det externa 

kapitalet är franchising avtal, arbetar ett företag med den modellen ligger en stor 

förklarande faktor i att kommunicera hur ett sådant fungerar och hur utspritt det är. 

 

Humant kapital handlar i stort om personalen i företaget, detta är som Sveiby (1997) 

förklarar en tillgång som inte kan ägas av företaget men utgör trotts allt stora delar av 

dagens företag. Humant kapital delas in i tre subkategorier, den första kallas 

arbetsrelaterad kunskap och innefattar kompetenser, sakkunskap, know-how, sådan 

kunskap som företagets anställda besitter och därmed bidrar med. Den andra 

subkategorin är utbildning vilket innefattar utbildningsnivån i företaget såväl, externa 

som interna utbildningar, något som exempelvis kommuniceras med utbildningsindex. 

Den sista subkategorin är anställda, information som sorteras i denna kategori är t.ex. 

antal anställda, fördelning, ålder, om mycket personal kommer gå i pension snart, som 

anställd räknas alla medarbetare inklusive VD och ledningsgrupp dock ej styrelsen.  
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I modifieringen har inte någon ny subkategori lagts till utan istället har tidigare 

subkategorier lagts in som en del i definieringen av existerande subkategorier vilket är 

något som anses ge ett bredare tolkningsperspektiv. Genom att definitionerna gjorts 

tydligare och bredare medför det en enkelhet i analysen av innebörden i meningarna. 

Huvudfokus i studien ligger inte i vilka exakta subkategorier som finns utan den totala 

mängden av IK och till viss del hur fördelningen ser ut mellan de tre huvudkategorierna. 

Tydlig definition av subkategorierna är grunden till en bra identifikation av IK-

informationen. Med subkategorier som indikatorer på IK-information kan denna 

information räknas och kvantifieras för att se mängden, och utvecklingen av mängden, 

redovisad information om IK, något som sen analyseras med hjälp av intressent- och 

legitimitetsteorin.  

2.6 Intressentteorin och legitimitetsteorin 

 

Tidigare studier som undersökt longitudinell utveckling av redovisning av IK, som i de 

flesta fall visat på en ökning i redovisad IK, har sällan förklarat dessa ökningar med 

underbyggande teori (Abdifatah Ahmed & Nazli, 2012). Det finns dock ett par undantag, 

tex. Yongvanich och Guthrie (2005), och i forskning som går ut på att undersöka 

redovisning av IK är det främst två redovisningsteorier som använts för att bygga 

argument, understyrka hypoteser och förklara resultat, intressentteorin och 

legitimitetsteorin (Alcaniz, Gomez-Bezares & Roslender, 2011), (Guthrie et al., 2004).  

 

Legitimitetsteorin postulerar att företag strävar efter att försäkra sig om att de handlar 

inom samma ramar och normer som samhället de existerar i (Guthrie et al., 2004). I 

kontexten av redovisning och årsredovisningar skulle det enligt legitimitetsteorin 

innebära att utbudet av information styrs av efterfrågan på densamma. I detta perspektiv 

kommer företag frivilligt att redovisa det som anses förväntas av samhället, förväntningar 

som kan och kommer förändras över tid (Guthrie et al., 2004). Årsredovisningar är ett 

vanligt förekommande kommunikationsmedium i företagens strävan att kontinuerligt 

förmedla att dess handlingar ligger i linje med samhällets värderingar (Guthrie et al., 

2004). Enligt legitimitetsteorin kommer företag att redovisa mer IK, alltså tillämpa en 

högre grad av transparens, om de bedöms att det förväntas av samhället eller krävs för att 

uppnå legitimitet i sin existens och sitt handlande (Guthrie et al., 2004). 

Legitimitetsteorin är således starkt knuten till redovisning av IK och forskning på detta, 

och lämpar sig för innevarande studies syfte. Den passar i forskning som syftar till att 

bevisa skillnader i redovisning av företag med olika struktur t.ex. kunskapsföretag och 

industriföretag, eller forskning på redovisning av IK där ett händelseförlopp eller 

handlande radikalt har ändrat samhällets värderingar eller åsikter om ett speciellt företag, 

en speciell typ av företag eller företag i allmänhet. Abdifatah Ahmed och Nazli (2012) 

använder t.ex. legitimitetsteorin för att bygga hypotesen att mängden redovisad IK ökade 

under och efter finanskrisen 2008 som en del i företagens strävan att bygga en långsiktig 

image. Innevarande studie syftar till att undersöka utvecklingen av intellektuellt kapital i 

Sverige där skillnaden mellan börsvärde och marknadsvärde gör att den traditionella 

redovisningen inte längre räcker till för att spegla företagetts sanna värde. Att redovisa IK 

kan i kontexten av legitimitetsteorin ses som ett sätt för företag att legitimera sin existens 
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eller rättare sagt sitt värde. Ett svar på en förväntan av samhället att årsredovisningen 

skall spegla företagets värde och t.ex. det pris det kostar att köpa en aktie.  

 

Legitimitetsteorin och intressentteorin ligger i sin natur väldigt nära varandra och kan 

egentligen ses som två överlappande perspektiv på samma ämne, men medan 

legitimitetsteorin talar om samhället och dess förväntningar i allmänhet så erbjuder 

intressentteorin ett mer specificerat perspektiv där samhället delas upp i olika grupper av 

intressenter (Deegan & Unerman, 2011, s.348). Det finns många varianter och 

klassificeringar av intressentteorin som gör att termen i sig kan ha olika innebörd för 

olika personer (Friedman & Miles, 2002). Intressentteorin har kritiserats för att den ger 

en otydlig definition om vem som är intressent och att den främst använts för analys av 

intressenter ur företags perspektiv (Mitchell, Agle & Wood, 1997). Innevarande studie 

kommer dock att utgå från Deegan och Unermans (2011) definition och version av 

intressentteorin.  

 

Deegan och Unermans (2011) klassificering delar upp intressentteorin i två grenar, den 

normativa och den positivistiska grenen. Det normativa, också kallat etiska eller 

moraliska, perspektivet gör ingen hierarkisk uppdelning av olika intressenter, alla 

intressenter skall behandlas lika och maktfördelning mellan intressenter är inte relevant 

(Deegan & Unerman, 2011, s.349). En intressent är en individ eller en grupp som kan 

påverka eller påverkas av ett företags prestationer (Deegan & Unerman, 2011, s.350). 

Således är det ett brett spektrum av tänkbara intressenter enligt den normativa grenen av 

intressentteorin, t.ex. aktieägare, kreditgivare, staten, media, anställda, anställdas familjer 

och framtida generationer. Alla intressenter har rätt att få information om hur företaget 

påverkar dem och för företagets långsiktiga verkan och existens får inte intressenternas 

rättigheter överträdas (Deegan & Unerman, 2011, s.350). Således antas redovisning, 

enligt den normativa grenen av intressentteorin, vara driven av ansvar snarare än 

efterfrågan. Ett ansvar som vilar på företagen att utföra eller avstå från att utföra vissa 

handlingar samt redovisa dessa handlingar (Deegan & Unerman, 2011, s.351). Den 

normativa grenen av intressentteorin är, i summering, forskningsfältets perspektiv på hur 

företag bör agera i förhållande till sina intressenter och stämmer inte nödvändigtvis 

överens med hur företag faktiskt agerar.  

 

Den positivistiska grenen av intressentteorin försöker förklara när företag sannolikt 

kommer uppfylla specifika intressenters förväntningar och till skillnad från den 

normativa grenen kan dessa teorier ofta testas med empiriska observationer (Deegan & 

Unerman, 2011, s.352-353). Den positivistiska grenen argumenterar precis som 

legitimitetsteorin att utbudet av information styrs av efterfrågan och att förväntningarna 

från olika grupper av intressenter påverkar företags handlingar och redovisning av dessa 

(Deegan & Unerman, 2011, s.353). Enligt den positivistiska grenen av intressentteorin är 

dock inte alla intressenter lika värda. Företag kommer inte att behandla alla intressenter 

lika, mer inflytelserika eller kraftfulla intressenter eller grupper av intressenter kommer få 

sina förväntningar mötta i första hand (Deegan & Unerman, 2011, s.353). Hur 

inflytelserik en intressent eller grupp av intressenter är, t.ex. kreditgivare, aktieägare eller 

lagstiftare, beror på hur stor intressentens kontroll är över resurser som företaget nyttjar 

eller är i behov av (Deegan & Unerman, 2011, s.353). Typ av resurs är också av 
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betydelse när det kommer till olika grupper av intressenter och deras konkurrens om att få 

sina förväntningar mötta. Desto mer betydelsefull en intressentgrupps resurs är för 

företagets fortsatta framgång, desto mer sannolikt att intressentgruppens förväntningar 

kommer mötas (Deegan & Unerman, 2011, s.353). Ett framgångsrikt företag anses dock, 

av den positivistiska grenen av intressentteorin, vara ett företag som kan möta flera olika 

grupper av intressenters förväntningar även om dessa ibland kan stå i konflikt med 

varandra (Deegan & Unerman, 2011, s.353).  

 

De två grenarna av intressentteorin skiljer sig åt och kan diskuteras separat för förståelse 

och insikt i olika teoretiska perspektiv, i praktiken är det dock mest troligt att företag och 

dess redovisning är driven både av efterfrågan och av ansvar (Deegan & Unerman, 2011, 

s.360). Genom tillämpning och förståelse för legitimitetsteorin, intressentteorin och dessa 

överlappande teoretiska perspektiv lägger innevarande studie grund för att diskutera och 

förklara företags handlande när det kommer till redovisning av IK.  

 

Legitimitetsteorin och de båda grenarna av intressentteorin ger tillsammans en teoretisk 

grund för de möjliga bakomliggande drivkrafterna och orsakerna till varför företag väljer 

eller avstår från att redovisa IK. Detta används för att diskutera och förklara innevarande 

studies resultat. Att avstå från att redovisa IK kan grunda sig i en rädsla att förlora 

konkurrensfördelar (Beattie & Thomson, 2007). Att redovisa IK kan ge upphov till 

legitimitet från samhället och undvika kostnaden det innebär med icke-legitimitet (Beattie 

& Thomson, 2007). Vad som redovisas kan påverkas av de mest inflytelserika 

intressenterna (Beattie & Thomson, 2007). Dessa orsaker/drivkrafter, från 

legitimitetsteorin och den positivistiska grenen av intressentteorin, har gemensamt att 

redovisning förklaras i termer av en ”cost-benefit trade-off”, den normativa grenen av 

intressentteorin erbjuder dock en alternativ förklaring som grundar sig i intressenternas 

rätt till information om IK och företagens ansvar vårda dessa rättigheter (Beattie & 

Thomson, 2007). 
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3 Metod 
 

Studiens syfte är att synliggöra det intellektuella kapitalets förändring i svenska företag 

och därigenom förklara tillgång och efterfrågan på ytterligare information i den 

existerande redovisningen för att spegla företags marknadsvärde. Detta har inneburit att 

ta reda på till vilken utsträckning stora svenska företag rapporterar om IK, både typ av IK 

och mängd är av intresse. En innehållsanalys med Vandemaeles et al (2005) modifierade 

version av Sveibys (1997) modell för identifiering och kategorisering av immateriella 

tillgångar används. Urvalet består av fem företag noterade på Nasdaq OMX Nordic 

Stockholm Large cap. Analysen tar reda på i kvantitet de olika kategorierna av IK finns 

representerade i de fem företagens årsredovisningar åren 2007, 2009 och 2011. 

Årsredovisningar utgör ett användbart datamaterial för studiens syfte då företagen 

vanligtvis signalerar vad de anser viktigt genom redovisningsprocessen (Guthrie & Petty, 

2000). Den kvantitativa innehållsanalysen innebär att koda och sortera kvalitativ och 

kvantitativ data i analysmodellens förbestämda kategorier för att utläsa mönster i 

informationen som kan aggregeras och visa på longitudinell utveckling.  

3.1 Ansats 

 

Induktiv och deduktiv ansatts kan ses som överlappande tendenser på studiens strategi 

och inte nödvändigtvis fasta distinktioner (Bryman och Bell, 2011, s.14). Studien har en 

deduktiv ansatts i den meningen att ett förutbestämt teoretiskt ramverk styr insamling och 

analys av data men saknar det deduktiva inslaget av att formulera en hypotes som skall 

förkastas eller ej. Forskningsfrågan är av en mer öppen natur och i tolkningen av resultat 

har innevarande studie en induktiv ansatts vilket möjliggör en öppnare tolkning som kan 

leda till förståelse för även oförutsedda resultat. Lämplig teori för tolkning och förklaring 

av resultatets betydelse tillämpas för att uppfylla studiens syfte.   

3.2 Kvantitativ Innehållsanalys 

 

Innehållsanalys är en välanvänd metod i forskning på hur och vad företag redovisar och 

är även en av den mest frekvent använda metoden när det kommer till forskning på 

redovisning i kontexten av intellektuellt kapital (Guthrie et al., 2004). Flera tidigare 

studier som syftar att undersöka vad för typ av och i vilken mängd som IK redovisas har 

använt innehållsanalys som forskningsmetod, se t.ex. Guthrie och Petty (2000), Olsson 

(2001), Bozzolan, Favotto och Ricceri (2003), Vandemaele, Vergauwen och Smits 

(2005), Blaise, Kerry och Paula Phillips (2008) samt Yi och Davey (2010). 

 

Bryman och Bell (2011, 305) skriver att innehållsanalys är en transparent metod och ofta 

refereras till som en objektiv metod av analys. Det beror dock på hur metoden används 

och beskrivs, en översikt av forskningen på IK med innehållsanalys visar att Bryman och 

Bells (s.305, 2011) generalliserande påstående om metoden inte alltid stämmer. Överlag 

råder det brist på transparens och förklaring av vad det är för information som samlas och 

kvantifieras i de tre IK-kategorierna och respektive subkategorier, när det kommer till 

studier som använt manuell innehållsanalys (Beattie & Thomson, 2007). I tidigare studier 
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har den observerade mängden IK i redovisning ofta beskrivits som låg eller bristfällig och 

förklarats med avsaknaden av ett standardiserat ramverk för redovisning av IK (Beattie & 

Thomson, 2007). Det kan dock vara så att avsaknaden av ett ramverk inte bara hindrar 

företagen utan också forskningen. Bredden och djupet i begreppet IK, vad IK är och 

subjektiviteten som det innebär att definiera och kvantifiera IK i redovisningen kan också 

sägas hindra forskningen (Beattie & Thomson, 2007). I denna kontext är det alltså av 

yttersta vikt att utförandet och metoden av innehållsanalysen är transparent så att 

resultaten kan tolkas och jämföras med andra studier (Beattie & Thomson, 2007). 

 

Transparens i studiens tillvägagångssätt är speciellt viktigt med tanke på subjektiviteten 

som finns i att tolka och analysera kvalitativ information som text och bilder, vad som 

konstitueras som IK kommer att reflekteras av forskarens uppfattning om verkligheten 

(Beattie & Thomson, 2007). Texter i sig, har ingen självständig betydelse eller mening 

(Steenkamp & Northcott, 2007). De är beroende av läsaren och det är läsaren som för 

mening och betydelse till texten (Steenkamp & Northcott, 2007). För innevarande studie 

innebär detta givetvis att det inte bara finns en tolkning av vad den text och de bilder som 

analyseras i årsredovisningarna faktiskt betyder och att tolkning, kodning och 

kategorisering måste exemplifieras för att uppnå transparens i detta avseende. 

Innehållsanalys är en diskret, icke-reaktiv metod som har fördelen av att inte vara 

påträngande och påverka datamaterialet (Bryman och Bell, 2011, s.305). Innevarande 

studie har dock hämtat data från endast en specifik typ av dokument, källan utgör med 

andra ord en stor del av undersökningen. Detta gör det viktigt att kritiskt bedöma 

äktheten, trovärdigheten och representerbarheten i dessa dokument (Bryman och Bell, 

2011, s.305).   

3.3 Val av datamaterial 

 

Valet att undersöka årsredovisningar grundar sig i att denna publikation är något som 

summerar vad företaget anser vara viktigt och är en kommunikationskanal som gör att 

företaget når både interna och externa intressenter (Guthrie et al., 2004). Företag 

kommunicerar hela tiden information i olika kanaler till intressenter. Att fånga all den 

informationen hade varit idealt men problemet ligger i att det är omöjligt att veta om all 

information är identifierad (Guthrie et al., 2004). Att använda sig av årsredovisningar 

bidrar till ett reducerat fokus samt att en kontinuitet finns som bidrar till att kunna 

observera förändringar mellan perioder (Guthrie et al., 2004). Bozzolan, Favotto och 

Ricceri (2003) skriver att dels är årsredovisningen ansedd att vara väldigt viktig för 

externa användare och nivån på hur mycket som redovisas står i positiv korrelation till 

mängden av information som kommuniceras till marknaden och intressenter via annan 

media. Guthrie och Abeysekera (2005) framhåller att årsredovisningen representerar oro 

och intresse som företaget har på ett omfattande och kompakt sätt. Tidigare forsknings 

val av årsredovisningar bekräftar även användningen och pekare på exempelvis 

tillgängligheten samtidigt som den är utsatt för revision blir den mer tillförlitlig (Guthrie 

& Petty, 2000;Brennan, 2001;Bozzolan, Favotto & Ricceri, 2003;Vandemaele, 

Vergauwen & Smits, 2005;Singh & Kansal, 2011). 
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All data som använts i analysen kommer från företagens årsredovisningar. 

Årsredovisningarna hämtades från företagens respektive hemsidor för att använda sig av 

ett genomgående tillvägagångssätt. Årsredovisningarna från hemsidorna anses vara den 

företaget själva valt att kommunicera till intressenterna och den som ansågs vara mest 

representerande från företagens sida. Data börsvärde och därmed urval av företag 

hämtades från betaltjänsten börsdata.se (Börsdata, 2013) 

3.4 Val av företag 

 

De fem företag som valdes var Ericsson, Hennes & Mauritz, Teliasonera, Vovlo och 

Svenska Handelsbanken. Urvalet gjordes på Stockholmsbörsens lista large cap som 

representerar de största företagen på börsen. De tio största företagen till börsvärde per 

kvartal fyra 2011 sorterades från störst till minst. Data för börsvärde kunde endast 

återfinnas för kvartal fyra 2012, dock fanns den procentuella utvecklingen från 

föregående år uttryckt. Börsvärden för 2011 kunde därmed beräknas och de tio företagen 

rankades efter storlek. Hennes & Mauritz presenterar ingen fjärde kvartalsrapport för 

2012, istället sträcker sig deras första kvartalsrapport för 2013 sig från 1 dec 2012 till 28 

feb 2013 vilket gjorde att den fick representera kvartal fyra för Hennes och Mauritz. Tre 

företag togs direkt bort, Abb, Stora Enso och Astra Zeneca då dessa har sina huvudkontor 

utomlands och representera inte innevarande studies avgränsning att endast undersöka 

svenska företag. Detta medförde att listan fylldes på och totalt 13 företag fanns med. 

Datan för företagen hämtades från börsdata.se (Börsdata, 2013). Fem företag valdes 

sedan ut av de tio som var på listan och urvalet gick från toppen (det största) och ned. 

Nordea valdes bort eftersom årsredovisning för 2007 inte fanns tillgängig på svenska på 

deras hemsida. Nokia valdes bort eftersom Ericsson redan representerade IT-sektorn och 

hade större börsvärde. Atlas Copco och Sandvik valdes bort pågrund av att Volvo redan 

med större börsvärde representerade industrisektorn. Detta lämnade kvar företagen som i 

sin sektor hade högst börsvärde och presenterade en svensk årsredovisning, dessa 

presenteras nedan. I Tabell 3 illustreras vilka företag som ingår i studien, vilken sektor de 

tillhör, vilket börsvärde och och redovisat värde de hade och vilken rapport dessa siffror 

baserats på samt ratio, alltså börsvärde/redovisat värde.  

 
Företagsnamn Sektor Rapport Aktiekurs(SEK) Börsvärde 2011(MSEK) Redovisat värde (MSEK) Ratio

H&M Sällanköpsvaror Q1-2013 233,7 384 085 45 625 8,4

Ericsson IT Q4-2012 80,3 254 165 138 483 1,8

Telia Sonera Telekommunikation Q4-2012 46,36 209 539 113 396 1,8

Volvo Industri Q4-2012 94 188 557 86 914 2,2

Handelsbanken Finans och fastighet Q4-2012 280,7 116 501 106 897 1,1  
Tabell 3 - Val av företag. 

 

 

3.5 Tillvägagångsätt 

 

Att manuellt analysera och kategorisera information i årsredovisningar gör att 

information kan analyseras i ett sammanhang. Elektronisk identifiering och räkning av 

ord ger en mindre tolkning till innebörden och mer fokus på orden i sig. Manuell 
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genomgång betyder dock större tidsåtgång då det kan handla om att läsa, tolka och 

analysera varje enskild mening i ca:150 sidor per årsredovisning, för ökad reliabilitet har 

också varje årsredovisning analyserats separat av båda författarna för att sedan jämföras. 

Detta har gjort antalet analyserade företag relativt litet varför inga anspråk på att 

generalisera resultatet görs. 

 

Beattie & Thomson (2007) skriver att tidigare studier delvis eller inte alls behandlar vilka 

delar av årsredovisningen som analyseras. Det medför att jämförbarheten blir sämre då 

populationen mellan studierna kan vara olika (Beattie & Thomson, 2007). Innevarande 

studie har undersökt hela årsredovisningen inklusive noter för att täcka in all den 

information som företaget kommunicerar. Beattie & Thomson (2007) skriver att flera 

studier antagligen inkluderar alla delar men det är inget som kan sägas med säkerhet. 

 

Hur upprepande information hanteras är av yttersta vikt att redogöra då det har en stor 

påverkan på resultatet i innevarande studie. I studier som syftar till att analysera närvaron 

av olika subkategorier, d.v.s. om t.ex. ledningsprocesser finns med eller inte, kan 

upprepande information räknas bort. I det fallet räknas alltså inte information som dyker 

upp två eller fler gånger, mer än en gång. Innevarande studie är dock intresserad av 

kvantiteten av varje subkategori i årsredovisningarna och väljer att räkna med 

information oavsett hur mycket den upprepas, upprepning kan också vara en 

kommunikationsstrategi som används för att förstärka och signalera ledningen i företagen 

anser vara viktigt (Beattie & Thomson, 2007).  

 

Förberedelser för analysen som nämnts innan var urvalsprocessen av företag som 

resulterade i fem företag som låg till grund för analysen. Företagen som undersöktes var 

Hennes & Mauritz, Ericsson, TeliaSonera, Volvo och Handelsbanken. Åren som 

undersöktes var 2007, 2009 och 2011 och årsredovisningarna för dessa år hämtades från 

respektive företags hemsida och sparades i pdf-format. Årsredovisningarna skrevs sedan 

ut i pappersformat för att underlätta markeringar och göra datorn tillgänglig för att 

behandla poängsättning. Poängsättningen matades löpande in i ett eget konstruerat 

kodschema i Excel. Kodschemat utformades med en kolumn för varje subkategori och 

övergripande markeringar för vilken kategori den tillhörde. Detta medförde en bra 

överblick över de olika subkategorierna och ett enkelt sätt att summera poängen. 

Dokumenten kunde enkelt summeras med hjälp av funktionerna i Excel men 

kontrollräknades också manuellt för eventuella felkodningar i inmatningen.  

 

Innehållsanalysen i studien behandlade meningar (den näst minsta analysenheten efter 

ord) vilket gjorde att en del avvägande behövde göras angående vad som skulle anses 

vara en mening. En vanlig mening som börjar med stor bokstav och avslutas med punkt 

är självklart men med hänsyn till olika presentations typer har även andra delar räknats 

som meningar. Överskrifter och bildtexter har räknats som en mening, bilder poängsätts 

separat. Angående text i tabeller och illustrerande bilder med textrader utan punkt har 

varje rad av information ansetts som en mening, t.ex. har en tabell som innehåller tre 

rader med information såsom antal anställa, könsfördelning och åldersfördelning 

analyserats som tre separata meningar.  
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Varje mening analyserades utifrån de 18 subkategorierna. För att en mening skulle 

poängsättas, med ett eller två poäng, måste den alltså ge information om 

tillgången/subkategorin. Det är alltså inte nödvändigt och räcker inte att subkategorin 

nämns för att generera poäng. Detta tillvägagångssätt tar hänsyn till i vilken kontext 

informationen finns, minskar risken att missa information och poängsätta sådant som 

egentligen inte är information, jämfört med att t.ex. söka efter och räkna nyckelord. 

Exempelvis om det i årsredovisningen stod skrivet ”vi har anställda”, gavs noll poäng, 

trotts att subkategorin anställda specifikt nämns ges ingen information om de anställda. 

Meningen ”vi har anställda” ger möjligtvis information om företaget i sig, d.v.s. att de har 

anställda. Detta kan sättas i kontrast till om det hade stått, ”vi har 246 anställda”, där 

meningen då ger en kvantitet på subkategorin som räknas som information eller t.ex. ”vi 

har väldigt duktiga anställda” där meningen ger informationen att de 

anställda(tillgången/subkategorin) är duktiga. Kvalitativ information gavs 1 poäng och 

kvantitativ information gavs 2 poäng. 

 

Att inkludera och analysera bilder i innehållsanalysen innebär att handskas med en 

kanske ännu större subjektivitet än att analysera text och siffror (Husin, Hooper & 

Olesen, 2012). Att inte inkludera bilder i innehållsanalysen kan dock innebära att missa 

information om IK då det är vanligt att företag kommunicerar IK-information genom 

bilder i årsredovisningen (Husin, Hooper & Olesen, 2012). Att inte inkludera bilder kan 

resultera i en inkomplett representation av företagets redovisning (Steenkamp & 

Northcott, 2007). I innevarande studie gavs en bild 2 poäng om den innehöll information 

om någon utav subkategorierna i analysmodellen. Det måste dock vara tydligt vad för 

information bilden kommunicerar, innevarande studie har inte gjort några försök till att 

tolka dolda budskap i bilder utan istället valt en så objektiv och renodlad tolkning utav 

bilder som möjligt. Om en IK-kategori inte tydligt kunnat identifieras har bilden inte 

heller genererat några poäng. Exempel på bilder och kategorier är, en bild på VD:n eller 

en bild på en arbetare i volvofabriken (subkategori anställda), en bild på H&M:s 

nyöppnade butik i Tokyo (subkategori distributionskanaler) eller t.ex. en bild på kunder 

som köar i regnet för att komma in på H&M:s butik (kategori kunder). 

 

I tabell 4 illustreras en eller två meningar per subkategori, hur de har poängsatts och 

kategoriserats. I kolumnen Typ anges om informationen i meningen/meningarna räknats 

som kvalitativ eller kvantitativ information, A står för kvalitativ information och B står 

för kvantitativ information. Kolumnen Poäng illustrerar hur meningen/meningarna 

poängsatts. I Subkategori återfinns samtliga subkategorier från den använda 

analysmodellen, alla hänförliga till de tre huvudkategorierna, internt kapital, externt 

kapital och humant kapital, som visas i kolumnen Kategori. Vilket företag och vilken 

årsredovisning som meningen är hämtad från illustreras under Företag,år. 
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Tabell 4 – Exempel på gjorda tolkningar.  

Subkategori Kategori Mening/meningar Typ Poäng Företag,år 

Patent Internt Den 31 december 2007 hade TeliaSonera cirka 580 

”patentfamiljer” och cirka 2 400 patent och 

patentansökningar, varav ingen enskild har avgörande 

betydelse för TeliaSoneras verksamhet. 

B 2 TeliaSonera,

2007 

Copyrights Internt Det identifierades inga meningar som kunde härledas 

till Copyrights. 
   

Registrerade 

varumärken 

Internt Genom varumärkena UD Trucks, Volvo, Renault 

Trucks och Eicher har volvokoncernen starka 

positioner i Japan, Indien, Korea och hela Sydostasien.  

A 1 Volvo,2011 

Företagskultu

r 

Internt Företagets värderingar, H&M-andan, som funnits sedan 

grundaren Erling Perssons dagar, baseras bland annat 

på medarbetarnas förmåga att använda sitt sunda 

förnuft till att ta ansvar och egna initiativ. 

A 1 H&M,2007 

Ledningsproc

esser 

Internt Handelsbanken arbetar enligt en decentraliserad 

modell, där så gott som alla viktiga affärsbeslut tas på 

kontoret, nära kunden.  

A 1 SHB,2009 

Informationss

ystem 

Internt Genom Handelsbankens interna 

riskklassificeringssystem mäts kreditrisken i all 

verksamhet på ett tillförlitligt och konsekvent sätt.  

A 1 SHB,2007 

Forskningspr

ojekt 

Internt Teknik, tjänster och affärsmodeller för framtida ip-

baserad kommunikation, inklusive GSMA OneVoice 

och RCS, har varit viktiga FoU-områden. 

A 1 TeliaSonera,

2009 

Varumärke Externt Nu möter våra kunder oss under ett gemensamt 

varumärke med lokala varumärkesnamn. Den 

gemensamma identiteten och den lila logotypen 

infördes i maj för samtliga våra huvudvarumärken. 

A+

A 

1+1 TeliaSonera,

2011 

Kunder Externt I förhållande till de stora bankerna i Sverige hade 

Handelsbanken de mest nöjda privat- och 

företagskunderna.  

A 1 SHB, 2007 

Forskningssa

marbeten 

Externt Lastbilen är utvecklad i nära samarbete 

med U.S. Air Force som nu har två sådana 

lastbilar i tjänst, liksom en tidigare tankbilsprototyp 

med hybriddrift. 

A 1 Volvo,2007 

Distributions

kanaler  

Externt H&M har idag omkring 2500 butiker i över 40 länder 

och en växande shop online.  

B 2 H&M,2011 

Affärssamarb

eten 

Externt Akamai och Ericsson tillkännager ett strategiskt 

samarbete avseende effektivare mobil nedladdning från 

molnet. 

A 1 Ericsson,20

11 

Licensavtal Externt Ericsson har över 90 licensavtal och är nettomottagare 

av royalties. Bolagets portfölj är väl licencierad och ger 

ett fullgott skydd för våra kunder.  

B+

A 

2+1 Ericsson,20

11 

Finansiella 

kontakter 

Externt AB Volvo har från Moody’s Investor Services 

erhållit kreditvärderingen A3. Den långsiktiga 

kreditvärderingen på A3 ger tillgång till 

fl er fi nansieringskällor och förbättrad tillgång 

till den finansiella marknaden. 

A+

A 

1+1 Volvo,2007 

Franchising 

avtal 

Externt 36 H&M-butiker drivs av franchisetagare i 

Mellanöstern. 

B 2 H&M,2009 

Arbetsrelatera

d kunskap 

Humant Rolf Eriksen har lång och gedigen erfarenhet av 

detaljhandel vilken började med en femårig 

dekorations- och skyltmålarutbildning i Köpenhamn, 

Danmark, som avslutades 1964. 

A 1 H&M,2007 

Utbildning Humant Medarbetarna i banken fortbildas och certifieras 

kontinuerligt inom placerings- och försäkringsområdet 

för att möta kundernas behov av finansiell rådgivning. 

Vid årsskiftet var 4300 medarbetare certifierade, varav 

drygt 3800 arbetar inom den svenska kontorsrörelsen.  

A+

B 

1+2 SHB,2007 

Anställda Humant År 2011 deltog 90% (87%) procent av alla medarbetare 

världen över i undersökningen. I Employee 

Engagement Index fick Ericsson 77 poäng, vilket är 

10% högre än genomsnittet i världen. 

B+B 2+2 Ericsson,20

11 
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3.6 Realibilitet  

 

Reliabilitet syftar på konsekvensen i mätningen, tre huvudsakliga faktorer tas hänsyn till i 

bedömningen om mätningen är konsekvent, stabilitet, intern reliabilitet och intern 

observatör konsekvens (Bryman & Bell, 2011, s.158).  

 

Stabilitet syftar på stabilitet över tid, d.v.s om mätningen är stabil över tid eller inte 

(Bryman & Bell, 2011, s.158). Mätningen anses alltså stabil då resultatet förändras endast 

lite eller inte alls om mätningen skulle göras om vid senare tillfälle. Ett exempel på hur 

stabiliteten kan testas är att, vid forskning som innehåller intervjuer eller enkäter av något 

slag, göra om intervjuerna eller be respondenterna svara på enkäten igen och sedan testa 

korrelationen mellan första och andra mätningen, folks åsikter och attityd kan t.ex. 

förändras över tid (Bryman & Bell, 2011, s.158). Innevarande studie har dock inga 

respondenter. Forskningsfrågan ställs till börsnoterade företags publicerade 

årsredovisningar, ett reglerat standardiserat dokument och datamaterial där innehållet i de 

individuella årsredovisningarna inte förändras över tid. Således bedöms stabiliteten i 

innevarande studies mätning vara hög och tillfredställande.  

 

Intern reliabilitet är ett mått på hur konsekventa mätningens indikatorer är, d.v.s. om 

poängen för en indikator på något sätt är relaterad till poängen för en annan indikator 

(Bryman & Bell, 2011, s.158). Innevarande studie har inte utfört några tester för intern 

reliabilitet men modellen och de indikatorer som använts är väl testad och använd av 

tidigare forskning. I denna kontext anses det legitimt att inte behöva utföra något test för 

intern reliabilitet. För innevarande studies syfte spelar det heller ingen roll om t.ex. höga 

poäng i subkategorin arbetsrelaterad kunskap på något sätt beror på höga poäng i 

subkategorin distributionskanaler, dels eftersom mätningen syftar till att mäta 

förändringen över tid och dels eftersom mätningen i sig inte är beroende av varför 

informationen som analyseras existerar. 

 

Intern observatör konsekvens, (hädanefter IOK), skall i synnerhet tas hänsyn till vid 

mätningar som innehåller hög subjektivitet (Bryman & Bell, 2011, s.158). Innevarande 

studie är en kvantitativ innehållsanalys data i form av text, bilder och siffror analyseras 

och bedöms, av två observatörer, om och i vilken kategori den skall sorteras. Momentet 

innehåller en hög grad av subjektivitet och även om tidigare forskning och studier med 

samma metod och analysmodell givit en god förståelse för begreppsapparaten och 

tillvägagångssättet så är det trots allt den enskilde observatörens subjektiva uppfattning 

om verkligheten, och vad meningen i årsredovisningen betyder, som avgör 

kategoriseringen. Som en åtgärd att trotts den inblandade subjektiviteten hålla en hög 

IOK har samtliga årsredovisningar analyserats separat av båda observatörerna för att 

sedan jämföras och om så behövts gjorts om och IOK:n i detta avseende anses vara 

tillfredställande hög.   
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3.7   Validitet 

 

Analysen är gjord utifrån en modell som är utvecklad av tidigare forskning inom fältet 

IK. Modellen eller mätverktyget har applicerats på ett flertal studier innan gällande 

mätning av IK (Bozzolan, Favotto & Ricceri, 2003;Abeysekera & Guthrie, 

2005;Vandemaele, Vergauwen & Smits, 2005). Genom att flera forskare valt att använda 

denna modell som en grund för sin mätning av IK i årsredovisningar anses detta ge ett 

erkännande från forskningsfältet om att modellen har en bra validitet. Strukturen för 

modellen representerar grunddelarna i att beskriva IK, däremot beskrivningen och 

tolkningen av de olika subkategorierna har i tidigare forskning varit begränsad. 

Innevarande studie har gjort sin tolkning av dessa vilket medför att skillnader kan finnas 

mellan innevarande och andra studiers definition av subkategorierna. Innevarande studie 

har gjort definitioner baserat på svenska årsredovisningar vilket medför att modellen är 

anpassad till att mäta IK i svenska årsredovisningar. Detta anses öka validiteten då det 

som mäts avspeglas på ett bra sätt. För att kunna uppnå en bra validitet måste även 

reliabiliteten vara bra (Bryman & Bell, 2011, s.161). Reliabiliteten som behandlas i 

tidigare stycke visar på att mätningarna gjorts på ett bra sätt och tillsammans med en 

tydlig modell för mätning som avspeglar IK i årsredovisningar anses studien ha en bra 

validitet.  

 

3.8 Källkritik 

 

Studiens metod och teoretiska ramverk bygger huvudsakligen på tidigare studier som 

publicerats som artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier bedöms relevanta och 

även högst tillförlitliga då de är granskade av andra forskare, så kallad peer review. 

Subjektiviteten i de vetenskapliga i de vetenskapliga artiklarna har tagits hänsyn till, 

synnerligen då ett flertal av artiklarna är publicerade och hämtade från samma tidskrift, 

Journal of Intellectual Capital. Tidsskriften bedöms dock tillförlitlig och den höga 

frekvensen av artiklar från denna tidskrift beror på att det är en av endast två tidsskrifter 

som är specialiserad på forskning på intellektuellt kapital (Guthrie, Ricceri & Dumay, 

2012). För djupare förståelse av den analysmodell som används i innevarande studie har 

Sveibys (1997) bok, The new organizational wealth : managing & measuring knowledge-

based assets, använts. Informationen i denna är inte granskad efter samma procedur som 

de vetenskapliga artiklarna men Sveibys (1997) bok är väl refererad till i flertalet 

vetenskapliga artiklar och modellen i sig har lagt grunden till det ramverk som används i 

innevarande studie och som är det mest populära teoretiska ramverket för analys av IK. 

Internetsidan börsdata.se (Börsdata, 2013) tillhandahåller mot betalning en screenertjänst 

som använts för att skapa en lista på svenska företag sorterat på börsvärde. Detta har 

använts för att skapa ett systematiskt urval av företag vars årsredovisningar har varit 

föremål för analys. Datan anses trovärdig och stickprov har kontrollerats mot företagens 

egna finansiella rapporter.   

 

 



 

- 28 - 

3.9 Metodreflektion  

 

I denna studien ingår ingen annan data (exempelvis intervjumaterial) utöver företagens 

årsredovisning. Syftet med studien har sitt fokus i den IK information som företagen 

väljer att redovisa och därmed ligger endast det specifika dokumentet till grund för 

studien. Innehållsanalys passade därmed väl in och gav ett bra fokus på just hur mycket 

och vad för information som redovisats. Eftersom arbetet med innehållsanalys är 

tidkrävande och ingående lämnar det inget utrymme för intervjuer med företagen. 

Intervjuer skulle kunna empiriskt svara på varför företagen redovisar IK eller vilka 

strategier som appliceras när de utformar sina årsredovisningar. Studiens syfte är att se 

till vad som faktiskt redovisas och kommuniceras samt se hur detta har förändrats över 

tid. Därmed har kvantitativ innehållsanalys ansetts vara den mest lämpliga metoden för 

innevarande studie.  

 

Subjektiviteten som diskuterats tidigare i tolkningen av meningar vid innehållsanalys är 

något som måste tas hänsyn till när resultatet presenteras. Eftersom tidigare forskning har 

begränsad och ofta bristfällig information om bedömningar, avväganden och kodning 

medför detta att egna antaganden fått göras med hänsyn till i första hand svenska företag 

men även den tidsperiod som de befinner sig i. Subjektiviteten har till viss del reducerats 

genom två observatörer som separat analyserat samma dokument och jämfört resultaten. 

Fokus i den här studien har i metoden varit transparens och därmed replikerbarhet genom 

utförlig beskrivning av tillvägagångssätt, exempel på bedömning och beskrivning av 

indikatorerna. Dock medges att replikerbarheten är relativt låg med tanke på den 

subjektivitet som ligger i att tolka meningars innebörd och koppla information till 

modellen som använts. 

 

I innevarande studie har fem företag och femton årsredovisningar analyserats med hjälp 

av innehållsanalys. Som tidigare nämnts medför detta att en generalisering inte blir 

aktuell. Att analysera fler företag eller fler årsredovisningar skulle inte rymmas i 

innevarande studies tidram men medföra att den skulle kunna generaliseras.  

 

Valet att använda meningar grundades i att ord endast fokuserar på termerna i IK och 

därmed missar kontexten som uppstår i meningarna. Genom att göra en sammantagen 

bedömning av meningen som helhet reduceras möjligheten att ordet finns men inte i ett 

IK kontext. Även meningar som inte innehåller de specifika indikatororden kan därmed 

identifieras och en bredare identifiering möjliggörs genom de dolda IK som 

kommuniceras. Meningar ställdes även mot möjligheten att använda teman som en 

identifieringsmetod. Teman binder sig varken till ord eller till meningar utan identifierar 

textstycken som behandlar exempelvis IK. Teman valdes bort eftersom detta inte är i 

samma utsträckning som meningar systematiskt. Systematiken som finns i mening för 

mening medför att all text behandlas och tydliga avgränsningar kan göras och därmed ett 

tydligare system för poängsättning. 
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4 Resultat 
 

Resultaten presenteras här i form av tabeller, figurer och text. Resultatet kommer från 

analysen av de fem företagens årsredovisningar. Den insamlade datan presenteras här 

bearbetad för att på ett tydligt sätt kunna illustrera skillnader och förändringar som 

studien menar att undersöka. Förekomsten av IK har analyserats genom att använda en 

modifierad version av Sveibys (1997) kategoriseringssystem som ett sätt att identifiera 

och ge poäng för meningar som innehåller information om IK. Tabell 5 visar den, för 

urvalsgruppen, genomsnittliga mängden redovisad IK, totalt och per kategori av internt, 

externt och humant kapital. Av tabell 5 att döma är 2011 det år med mest redovisad IK. 

Det syns heller ingen tydlig uppåtgående eller nedåtgående trend i den totala mängden 

redovisad IK, medelvärdet sjunker till 243 (2009) för att sedan öka till 280 (2011). Detta 

kan indikera en avmattning av den uppåtgående trenden i redovisning av IK och att 

företagen har mött intressenternas behov av information vad gäller IK. Externt kapital är 

den överlag mest redovisade kategorin för samtliga av åren 2007,2009 och 2011, Internt 

kapital är genomgående den minst förekommande kategorin. Andelen Humant kapital av 

total redovisad IK är högst 2009 med 33% när totalindex också är som lägst. 

Standardavvikelsen för totalindex beräknad på urvalsgruppen kan anses hög men ligger i 

linje med tidigare studier utförda med liknande kategoriseringssystem och metod, t.ex 

Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005).  

 

Figur 3 illustrerar totalindex från tabell 5 ovan (medelvärdet av de fem företagens totala 

redovisade IK) för de tre åren. Detta representerar det samlade IK som identifierats i 

årsredovisningarna och förtydligar avsaknaden av en tydlig uppåtgående eller 

nedåtgående trend. Det är tydligt hur totalindex minskar från 2007-2009 för att sedan gå 

upp till en något högre nivå än 2007 mellan åren 2009-2011. 2007 var totalindex 273, 

2009 var det 243 och för 2011 var det 280.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Totalindex Internt Externt Humant 

År N M Stdav M Stdav % M Stdav % M Stdav % 

2007 5 273 66,0 62 35,6 23% 139 75,5 51% 72 20,5 26% 
2009 5 243 84,4 54 26,2 22% 108 75,3 44% 81 14,8 33% 

2011 5 280 79,8 71 29,1 25% 134 65,1 48% 75 22,3 27% 

Tabell 5 - Totalindex 

Figur 3 - Totalindex 
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Subkategorierna som använts som indikatorer ingår alltså var och en i någon av 

huvudkategorierna internt, externt och humant kapital. Fördelningen av dessa 

huvudkategorier i totalindex för de tre åren illustreras i figur 4. Resultatet visar att externt 

kapital står för den största delen redovisat IK samtliga år, följt av humant kapital. Mellan 

2007-2009 kan observeras att nedgången till största del motsvaras av en minskning i 

redovisat externt kapital, dock finns en uppgång i redovisat humant kapital. Totalindex 

har minskat och humant kapital har minskat mindre än extern kapital mellan 2007-2009 

och därmed tagit en större andel av en mindre total. År 2011 är fördelningen av de tre 

huvudkategorierna i totalindex tillbaks på i stort sett samma nivåer som år 2007. Alltså, 

av totalindex från figur 3 bestod ca: 50% av externt kapital 2007, ca: 40% 2009 och ca: 

50% 2011. Humant kapital går från ca: 25% 2007 till 35% 2009 och 25% igen 2011. 

Internt kapital håller sig på ca: 23% 2007 och 2009 men ökar till ca: 25% 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Resultat per företag 

Nedan presenteras företagsspecifika resultat från analysen, nedanstående figurer är 

diagram som visar medelvärden, index och fördelningar specifikt per företag. 2007 har ett 

totalindex på 273 och en standardavvikelse på 66 (se tabell 5). I figur 5 framgår att Telia 

Sonera med en relativt låg total poäng distanserar sig från de resterande företagen. H&M 

redovisar mest IK 2007 varav största delen består av externt kapital. Intressant att notera 

är att H&M, som har högst totalpoäng i redovisad IK (ca: 330), redovisar minst humant 

kapital (ca: 60) medan Telia Sonera, som har lägst totalpoäng (ca: 170), redovisar mest 

humant kapital 2007 (ca: 100). SHB är nära H&M och har totalt ca: 320 IK-poäng 2007, 

Volvo 300 och Ericsson ca: 230. 

Figur 4 - Fördelning av huvudkategorier i totalindex 
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Efter analys av 2009 års resultat kan en första observation göras för att se vilka 

förändringar som har skett i de olika företagens redovisning av IK. Samtliga företag 

förutom H&M har haft en nedgång i redovisat IK. I SHB och Volvo redovisas en större 

andel humant kapital än året innan. Fördelningen mellan företagen ser förutom en 

ändring, likadan ut som 2007. H&M har högst poäng (ca: 370) och Telia Sonera lägst (ca: 

140), Volvo med ca: 260 IK-poäng, har gått om SHB (230) som det företag som 

redovisat näst mest IK medan Ericsson behåller sin position med ca: 220 IK-poäng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Företagsspecifikt resultat 2007 

Figur 6 - Företagsspecifikt resultat 2009 
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Det sista undersökta året 2011 visade uppåtgående siffror för alla företagen förutom 

H&M. Detta visar en rak motsatts till 2009 års utveckling. Fördelningen mellan företagen 

kvarstår förutom att Ericsson med ca: 310 IK-poäng fick en något högre totalpoäng än 

SHB som hade ca: 280, H&M hade fortfarande, men knappt, högst poäng med ca: 340  

trotts nedgången medan Telia Sonera hade lägst poäng med ca: 140. Volvo placerade sig 

efter H&M med ca: 330 IK-poäng.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 visar en sammanställning av företagens totalpoäng från figur 5, figur 6 och figur 

7, ritad som en kurva från 2007-2011. Figuren visar inte fördelningen av totalpoängen på 

de tre huvudkategorierna men ger istället en tydlig bild av den longitudinella 

utvecklingen av redovisad IK för specifikt företag. Den mittersta kurvan representerar 

totalindex, d.v.s. medelvärdet från tabell 5. Utvecklingen av totalpoängen för Volvo 

verkar vara det som bäst följer utvecklingen för totalindex både i form och position, även 

Ericsson och SHB ligger relativt nära kurvans position i diagramytan. Formen på kurvan 

för Telia Sonera är lik den för totalindex men som också kunnat observeras i figurerna 

ovan har företaget konsekvent haft mindre totalpoäng än de andra och hamnar längst ner i 

diagramytan i förhållande till de andra företagen, med andra ord redovisat minst IK. 

H&M är helt klart det företag som resultatmässigt skiljer sig från resterande företag i 

studien. Kurvan för H&M:s totalpoäng är precis motsatsen till kurvan för totalindex, den 

totala IK-poängen går upp 2009 och ner 2011, företaget redovisar också konsekvent mest 

IK.    

Figur 7 - Företagsspecifikt resultat 2011 
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Figur 9  visar hur den genomsnittliga fördelningen av IK per kategori sett ut i de olika 

företagen. Detta ger en tydlig bild av vilken kategori som dominerat IK-redovisningen för 

varje specifikt företag. För totalindex var externt kapital den mest redovisade kategorin 

samtliga år, föjlt av humant kapital och sist internt kapital (se tabell 5).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Utveckling av total IK-poäng per företag illustrerat mot utveckling för 

totalindex 

Figur 9 - Företagens genomsnittliga fördelning av huvudkategorierna i totalt IK 
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Externt kapital är den mest redovisade kategorin för samtliga företag förutom Telia 

Sonera som endast redovisar i genomsnitt 26% externt kapital men som istället är det 

företag som redovisar störst andel humant kapital (46%). I H&M och SHB, som båda är 

företag där distributionskanalerna är viktiga komponenter (H&M:s butiker och 

internethandel, SHB:s kontor och internetbank), handlar IK-redovisningen till stor del om 

externt kapital, vilket också visar sig i att H&M i genomsnitt redovisar 61% externt 

kapital och SHB 63%. Figuren visar också att Volvo och Ericsson har en liknande 

fördelning av kategorierna. Båda företagen har en relativt jämn fördelning av de tre 

kategorierna och de är de två företagen som redovisar den största andelen internt kapital. 

Både Volvo och Ericsson är tillverkande företag, även om produkterna skiljer sig åt så 

finns det likheter i redovisningen där patent, företagskultur, effektiva arbetsprocesser och 

FoU är viktiga komponenter för företagens framgång. Ericsson och Volvo är också de 

företag som i genomsnitt redovisar störst andel internt kapital med 29% för Ericsson och 

35% för Volvo. Telia Sonera som är ett tjänsteföretag redovisar störst andel humant 

kapital, i genomsnitt hela 46%, vilket markant skiljer sig från de andra företagen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 35 - 

5 Diskussion 
 

I linje med tidigare studier, t.ex. Guthrie och Petty (2000), visar innevarande studie att 

externt kapital är den mest redovisade IK-kategorin följt av humant kapital och sist 

internt kapital. Vad som dock är intressant är att andelen humant kapital av totalt 

redovisat IK är högst 2009 i svallvågorna av 2008 års finanskris. Liknande resultat 

observeras av Abdifatah Ahmed och Nazili (2012), och det går med legitimitetsteorin att 

argumentera för att den högre andelen redovisat humant kapital kan bero på att företagen 

legitimerar exempelvis stora uppsägningar i kristider genom att redovisa mer humant 

kapital.  

 

I jämförelse med de fyra andra företagen i studien redovisar H&M mest externt kapital 

(se figur 9), vilket också kanske är anledningen till varför de har högst totalindex. Detta 

kan ha en ganska naturlig och enkel förklaring. H&M består till stor del av H&M–

butikerna, men H&M äger inga butikslokaler. H&M:s kanske största tillgång, 

distributionskanaler i bra lägen, syns alltså inte i balansräkningen. För att legitimera sitt 

höga marknadsvärde i förhållande till bokfört värde och tillhandahålla tillräklig 

information till diverse intressentgrupper, måste alltså informationen om att och hur 

nuvarande, och kommande butiker kommer generera framtida kassaflöden ta stor plats i 

övriga sektioner av årsredovisningen. Det här kan tydligt kopplas till den positivistiska 

grenen av intressentteorin främst i form av att aktieägare måste få tillräkligt med 

information om hur deras kapital används för att skapa framtida vinster och att potentiella 

investerare måste få tillräkligt med information för att bedöma om priset för att investera 

i företaget är rimligt.  

 

Samma härledning till intressent- och legitimitetsteorin kan göras för Telia Sonera, Volvo 

och Ericsson. Telia Sonera är ett tjänsteföretag där humant kapital i form av personal och 

kunskap är viktiga framgångsfaktorer som måste kommuniceras. I en bransch där 

produkten som säljs är i form av tjänster är givetvis personer som tillverkar, förmedlar 

och säljer tjänster en viktig tillgång, det är dock en tillgång som inte kan tas upp i den 

befintliga balansräkningen. Volvo och Ericsson, som redovisar högst andel internt kapital 

av de fem företagen (se figur 9), måste kommunicera sina viktiga framgångsfaktorer i 

form av internt kapital.  Vad som dock strider mot ovanstående resonemang och inte 

stämmer överens med intressent- och legitimitetsteorins argument, är att SHB 

genomsnittligt redovisar förhållandevis låg andel humant kapital (se figur 9). Det är 

motsägelsefullt av den anledningen att SHB är ett företag den upplevda tjänstekvalitén är 

viktigare än produkterna och tjänsterna i sig, vilket är beroende av kunniga och duktiga 

medarbetare.  

5.1 Tillgång och efterfrågan på information 

 

Majoriteten av forskningen på IK och de vetenskapliga artiklar som publiceras har direkt 

eller indirekt syftet att lyfta fram ett informationsgap som rotar sig i att den klassiska 

tillgångsredovisningen inte speglar företags sanna värde se t.ex. Guthrie och Petty (2000), 

Olsson (2001), Bozzolan, Favotto och Ricceri (2003) och Vandemaele, Vergauwen och 
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Smits (2005). Ett problem som uppstått i takt med att nya typer av företag vuxit fram där 

materiella tillgångar inte längre har en stor roll i den värdeskapande processen och där 

marknadens värdering varit tiofalt större än företagens bokförda värde. De, för 

balansräkningen, osynliga värdeskapande tillgångarna är idag inte uteslutande relaterade 

till rena kunskapsföretag utan spelar även en stor roll i marknadens värdering av så gott 

som alla typer av företag, från tillverkning och industri till tjänster och IT, Volvo har t.ex. 

en högre kvot mellan marknadsvärde och bokfört värde än Handelsbanken (se tabell 3).  

 

Förutom forskare och deras artiklar finns även en del internationella initiativ 

(RICARDIS, 2006;IIRC, 2011) som lyfter fram redovisning av IK som lösningen på 

problemet med informationsgapet. Att ändra den klassiska balansräkningen till att 

inkludera IK-information kanske inte är genomförbart men det finns argument för att 

komplettera den nuvarande tillgångsredovisningen med obligatorisk standardiserad IK-

redovisning(FAR, 2011;IIRC, 2011). FAR håller med om att problematiken som IK 

beskriver måste förändras genom att ge sitt stöd till IIRC initiativet men uttrycker även 

sin kritik till denna implementering(FAR, 2011). Kritiken handlar om hur förändringen 

skall ske snarare än om den skall ske. I denna studie har inte någon publikation stötts på, 

som riktigt ifrågasätter behovet av ytterligare information och kanske kan innevarande 

studie vara en del i att i alla fall öppna dörren för att det kanske finns en annan sida av 

myntet, d.v.s. att en lagstadgad förändring av redovisningen i Sverige kanske inte 

efterfrågas än. 

 

Intressentteorin så som den beskrivs av Deegan och Unerman (2011) delas upp i två 

grenar. Den normativa grenen som representerar hur det bör vara och hur företagen bör 

agera kan inte direkt sägas representera vad företagen faktiskt gör. Att företagen 

behandlar alla intressenter lika är förmodligen långt från sanningen och är vad som dels 

ligger till grund för att redovisningen inte kan anses vara där den borde sett ifrån den 

normativa grenen. För att nå ut till alla med all information måste då en hög grad av 

transparens ta plats och en försäkran om att alla nås av samma information. Analytiker, 

rådgivare, börsmäklare och andra finansiella experter gör bedömningar och förmedlar 

detta till de intressenter som inte har kunskapen, intresset eller tiden till det. För att 

analytikerna skall kunna göra välgrundade bedömningar behövs dock en bra tillgång till 

information. Många analytiker kan besöka företag och ha löpande kontakt för att få den 

informationen som de behöver. Likväl kan det finnas andra intressenter som kräver mer 

information än vad företagen presenterar via årsredovisningar och kvartalsrapporter t.ex. 

kreditinstitut. Dessa två exempel illustrerar att vissa intressentgrupper kan få tillgång till 

mer information än andra, och kan kopplas till den positivistiska grenen av intressent 

teorin. Att det kan finnas få men starka intressentgrupper som representerar en stor del av 

efterfrågan på information och på så sätt också indirekt styr tillgång på information ger en 

alternativ tolkning av resultatet. I den aspekten skulle det kunna vara så att studiens 

resultat beror på att de starka intressentgruppernas efterfrågan på information är 

tillgodosedd men inte den breda massan. Om så är fallet skulle reglering och 

standardisering av redovisningen innebära högre transparens till fördel för samtliga 

intressenter. Detta strider dock mot legitimitetsteorin perspektiv om att tillgången på 

information styrs av samhällets samlade efterfrågan eller värderingar och normer.   
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Den positivistiska grenen av intressentteorin hävdar likt legitimitetsteorin att efterfrågan 

styr hur mycket ett företag väljer att frivilligt redovisa. Vem som kommer i första hand är 

dock olika, den positivistiska grenen menar att de som har kontroll över resurser som 

företaget utnyttjar till viss del styr efterfrågan. Som tidigare nämnts finns det mer 

inflytelserika intressenter som har kontroll över resurser i företaget eller är en del av dess 

framtida framgång. Företagen måste givetvis så gott som möjligt tillgodose efterfrågan på 

information från olika intressentgrupper trotts olika styrkeförhållanden. Årsredovisningen 

som är den största publikationen som företaget gör av information borde därmed 

representera den gemensamma efterfrågan av information.  

 

Tidigare i texten beskrivs problematiken i att gapet mellan marknadsvärde och bokfört 

värde har växt och att den traditionella redovisningen inte förklarar detta. Genom att 

gapet växer förväntas då att informationen om IK också växer. Vandemaele, Vergauwen 

och Smits (2005) studie visar att Sverige ligger på en hög nivå när det gäller 

kommunikation av IK. Dock visar innevarande studies resultat att mängden IK varierar 

mellan de åren som undersökt och att en tydligt uppåtgående trend i linje med det ökande 

gapet inte kan observeras. Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) beskriver detta i sin 

undersökning som att företagen kan ha nått den nivån där mer IK redovisning inte ger 

något tillbaka. Det skulle i så fall styrka intressent- och legitimitetsteorins perspektiv att 

redovisning och transparens är en balansgång mellan kostnader och fördelar.  Frågan 

uppstår då, är intressenterna nöjda med den tillgången som finns av information i 

redovisningen eller får de den från annat håll.  

 

Bortsett från den normativa grenen av intressentteorin, som på ett något oreflekterat sätt 

postulerar att tillgång på information styrs av företags upplevda ansvar gentemot samtliga 

intressenter, så är enligt både legitimitetsteorin och den positivistiska intressentteorin, 

tillgången på information styrd av efterfrågan. Med andra ord borde intressenternas 

behov och samhällets normer uppfyllas utan reglering och lagstiftning, i alla fall på en väl 

fungerande marknad, ungefär som priset på varor och tjänster.  Att lagstifta och reglera 

IK-redovisning och på så sätt dra alla länder över en kant, kanske i vissa fall kan skada 

mer än det gör nytta, det är, om inte annat, ett möjligt utfall som inte så lätt skall 

förkastas. Innevarande studies resultat indikerar precis som det av Vandemaele, 

Vergauwen och Smits (2005), att intressenternas informationsbehov är mötta av de 

svenska företagen. Att varken Vandemaele, Vergauwen och Smits (2005) eller 

innevarande studie kan finna någon uppåtgående trend i mängden redovisad IK kan 

antyda att tillgången på information befinner sig i och rör sig kring ett jämviktsläge. Om 

det beror på att redovisningen är tillräkligt transparent i sammanhanget eller att 

intressenter skaffar information utanför redovisningen låts vara osagt. Att 

informationsbehovet skulle vara uppfyllt, oavsett hur, är inte ett helt osannolikt scenario 

med tanke på Sveriges bakgrund och bidrag i kontexten av IK, kunskapsföretag och 

förändrad syn på management. Om så är fallet skulle lagstiftning och reglering som 

tvingar till än mer transparens, kunna leda till mer kostnader än fördelar för företagen, i 

form av t.ex. förlorade konkurrensfördelar till följd av för mycket information till 

tänkbara konkurrenter.     
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5.2 Reglering, ramverk och standardisering 

 

Guthrie och Yongvanich (2005) skriver att trots den viktiga roll som IK spelar i dagens 

kunskapsdrivna ekonomi är det osannolikt att det helt kommer att inarbetas i den 

traditionella redovisningen. Grundproblemet ligger i att många av dessa tillgångar inte 

kan mätas på ett tillförlitligt sätt som IAS 38 beskriver, och därmed inte kan kvantifieras 

in i årsredovisningen (Yongvanich & Guthrie, 2005). Vidare skriver Guthrie och 

Yongvanich (2005) att i deras intervjuer med gruvbolag uttrycker företagen att de 

värdesätter IK men at det inte finns ett bra system eller fungerande struktur för att hantera 

det på ett meningsfullt sätt. Denna problematik kan kopplas till de svenska företagen som 

antas ha mycket dolda tillgångar men inte får en bra struktur för att kommunicera eller 

hantera dem. Att inte redovisning av IK inte markant förändrats mellan 2009 – 2011 kan 

alltså bero på att företag saknar lämpliga ramverk för redovisning av IK.    

 

Initiativet som IIRC introducerat rörande en ny typ av rapporteringsform ligger i linje 

med problematiken som redovisning av IK berör. IIRC (2011) beskriver gapet mellan 

marknadsvärde och bokfört värde och lägger fokus på de värdeskapande tillgångarna och 

kommunikationen av dessa. Att kommunikationen av IK idag inte tagit steget längre kan 

bero på icke existerande ramverk för hur detta skall kommuniceras och kan vara en 

alternativ förklaring till varför det inte finns en tydligt uppåtgående trend i mängden 

redovisat IK i Sverige. Om IIRCs initiativ får genomslagskraft och implementeras helt 

kan vi komma att se en bättre kommunikation av IK och en bättre förklaring av 

marknadsvärdet kan ges till intressenterna.  

 

Frågan som uppkommer är om marknaden, i avseendet på tillgång och efterfrågan på 

information, kan reglera sig själv eller om ett nytt system behövs implementeras för att 

möjliggöra transparens i redovisningen. Utvecklingen som IIRC håller på med är ett steg 

som kan ta marknaden i den riktningen och huruvida företag i Sverige kommer se det 

som en fördel eller inte återstår att se. Kan det vara så att företag i dagens 

marknadsförhållanden inte vinner något på att redovisa utan snarare förlorar i form av 

kostnader för redovisning och förlorade konkurrensfördelar. Ett tydligt ramverk som 

implementeras för med sig både för och nackdelar och det behöver ifrågasättas men det 

kan vara det som för företags redovisning in på 2000 – talet.   

 

Med tanke på skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde borde det i 

utvecklingen av IK ses en positiv förändring bland svenska företag men av resultatet i 

denna studie kan ingen sådan förändring identifieras. Finanskrisen 2008 är en faktor som 

borde öka företagens fokus på långsiktighet kommunikation av tillgångar som kan 

generera framgång. Denna studie visar på en nedgång i mängden redovisat IK under 

finanskrisen. Detta kan bero på att fokus i osäkra tider läggs på att kommunicera det 

säkra, att visa stabilitet och soliditet i tider av finansiell turbulens är en aktion som kan 

härledas till legitimitetsteorin. Nedgången 2009 skulle i så fall snarare handla om en 

kommunikativ strategi att överleva för stunden vilket lämnar mindre utrymme för 

framtidsriktad redovisning Uppgången i mängden redovisat IK 2011 till närliggande 

tidigare nivåer från 2007 visar på en trend i att tillgången på information ligger och rör 

sig kring ett jämviktsläge. Att resultatet av analysen för åren 2009 – 2011 indikerar att 
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tillgången på information i årsredovisningen är i ett jämviktsläge skulle kunna bero på att 

starka intressentgrupper får sitt informationsbehov uppfyllt på annat håll, detta är dock en 

tolkning av resultatet och slutsats som strider med legitimitetsteorin.    
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6 Slutsats 
 

Studiens syfte var att synliggöra det intellektuella kapitalets förändring i svenska företag 

och därigenom se om det finns behov av information i den existerande redovisningen för 

att spegla företags marknadsvärde. Studien bidrar med kunskap till debatten om det 

behövs nya redovisningssystem för intellektuellt kapital. Detta genom att undersöka hur 

redovisningen av intellektuellt kapital har förändrats i Sverige.  

 

Tidigare forskning visar att Sverige är internationellt sett bra på att redovisa IK. 

Innevarande studie visar också att redovisningen av IK inte förändrats markant, varken 

till det bättre eller sämre mellan åren 2009 – 2011. Enligt den positivistiska grenen av 

intressentteorin och legitimitetsteorin indikerar resultatet på att marknadens efterfrågan 

på information möts av nuvarande tillgång. Lagstiftning och reglering av redovisning av 

IK skulle då innebära kostnader utan fördelar för svenska företag, detta är skäl till att 

ifrågasätta och debattera en förändring av tillgångsredovisning.  

 

Att redovisning av IK inte förändrats markant innebär således för studiens syfte att 

tillgång på information i redovisningen inte förändrats, tillgång på information styrs av 

efterfrågan. Studien identifierar ett jämviktsläge mellan tillgång och efterfrågan på 

information i redovisningen som inte indikerar ett direkt behov av ytterligare information 

för att spegla företags marknadsvärde. Om skillnaden mellan redovisat värde och 

marknadsvärde fortsätter att växa kommer problemet att behöva mötas och först då 

kommer en förändring av redovisat IK kunna observeras i Sverige. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

 

En brist med innevarande studie är det begränsade antalet företag. Vidare forskning med 

större antal företag krävs för att kunna dra generaliserbara slutsatser som bättre 

representerar hela populationen. Ytterligare förståelse kring problematiken mellan 

tillgång och efterfrågan bör i framtida forskning kompletteras med empirisk 

undersökning av efterfrågan, förslagsvis i form av intervjuer eller enkätundersökningar 

riktade mot olika sorters intressenter.  Studiens resultat indikerar delvis att företag av 

liknande sort och i liknande branscher redovisar på liknande sätt, vidare forskning som 

syftar till att analysera företags IK-redovisning beroende av typ av företag hade bidragit 

med kunskap om hur och ifall en standardisering av IK-redovisning skall utformas. För 

att ytterligare förstå drivkrafterna bakom redovisning av IK skulle det vara intressant med 

vidare forskning på hur t.ex. finanskriser påverkar företagens kommunikativa strategi i 

kontexten av redovisning av intellektuellt kapital.     
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