
 

 

 

 

INTELLEKTUELLT KAPITAL 
– EN JÄMFÖRELSE AV ÅRSREDOVISNINGAR 

MELLAN SVENSKA FÖRETAG 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2019: VT2019CE23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Examensarbete – Civilekonom 

Företagsekonomi 
 

Alexander Haglund 
Olof Holm 

Jonas Sukhin 
 

 



 

 II 

Svensk titel: Intellektuellt kapital – En jämförelse av årsredovisningar mellan svenska 

företag 

 

Engelsk titel: Intellectual capital – Comparison of annual reports by Swedish companies 

 

Utgivningsår: 2019 

 

Författare: Alexander Haglund, Olof Holm & Jonas Sukhin 

 
Handledare: Gustaf Kastberg 

 

Abstract 
 
The generic term intellectual capital (IC) contains all forms of assets that lacks the aspect of a physical 

substance and makes the difference between a company’s book value and market value. Two stock-

listed companies with identical assets on the balance sheet can thus be valued at notably different 

share-price. The reason for this is the presence of more abstract forms of assets that are more difficult 

to quantify and account for. An annual report contains given space for companies to communicate 

information that they consider important and relevant. The purpose of this paper is to examine how 

Swedish companies in different sectors report and communicate the occurrence of intellectual capital 

by analyzing annual reports. The study is based on a qualitative content analysis. Based on the result, 

we have made an effort to identify any patterns within the sectors and discuss whether these patterns 

can be explained by the different characteristics of the sectors. 
 
The theoretical model used in this study is developed by James Guthrie. With help of Guthrie’s code 

scheme and definitions for intellectual capital, we examine differences between four different sectors 

in Sweden. These sectors are pharmaceuticals, IT consultants, banks and the real estate sector. IC is 

divided into three main categories, which in turn consist of a number of subcategories. The categories 

are used as a concept to represent the assets in the business that cannot be seized by the traditional 

accounting. We have collected the data through a cross-sectional study consisting of a theoretical 

sample, where we analyze four companies within each sector with the highest price to book value. 
 
The results from our research lead us to the conclusion differences exists in between the different 

sectors when it comes to their reporting of intellectual capital, differences regarding the distribution 

between different subcategories and particularly in the magnitude of the reports. Differences that 

sometimes do not come across as obvious or self-evident. These differences will not show if one only 

focuses on how many numbers there are and allocation of the different categories of IC, but arises 

from a deeper nuanced analysis of how companies communicate their IC. Therefore, in our study, we 

have presented the material with quotes from the various companies’ deductions, in order to illustrate 

how IC is expressed and to capture its context. The result shows that Swedish companies in the 

pharmaceutical sector communicate mostly about internal capital and that the banking, IT consultancy 

and real estate sector communicates mostly about external capital. The pharmaceutical sector reports 

relatively much about IC, compared to the remaining sectors. The largest company in each sector is 

also the one that reported the most IC. 
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Sammanfattning 
 

Paraplybegreppet intellectual capital (IC) innefattar alla former av tillgångar som saknar 

fysisk substans och som utgör skillnaden mellan ett företags redovisade värde och deras 

marknadsvärde. Två noterade företag med identiska tillgångar på balansräkningen kan alltså 

värderas till helt olika priser. Anledningen är att det finns mer abstrakta former av tillgångar 

som är svåra att kvantifiera och redovisa. I en årsredovisning finns det utrymme för företag att 

delge information som de anser viktig. Syftet med studien är att redogöra hur svenska företag 

inom olika branscher rapporterar och kommunicerar förekomsten av IC genom 

årsredovisningar. Studien baseras på en kvantitativ innehållsanalys. Utifrån resultatet gör vi 

en ansats att identifiera eventuella mönster inom branscherna och diskuterar om dessa 

mönster kan förklaras av branschernas olika egenskaper. 

 

Den teoretiska modell som används i denna studie utvecklades av James Guthrie. Med hjälp 

av Guthries kodschema och definitioner för IC identifierar vi skillnader mellan fyra olika 

branscher inom Sverige. Dessa branscher är läkemedel, IT-konsult, bank samt 

fastighetsbranschen. IC delas in i tre huvudkategorier, internal capital, external capital och 

human capital, vilka i sin tur består av ett antal underkategorier. Kategorierna används som 

begrepp för att representera de tillgångar i verksamheten som inte kan fångas av den 

traditionella redovisningen. Insamlingen av data gör vi genom en tvärsnittsstudie bestående av 

ett teoretiskt urval, där vi analyserar fyra företag inom respektive bransch med högst P/B-tal. 

 

Resultatet av vår studie leder till slutsatsen att det finns skillnader mellan branscher vid 

rapporteringen av IC, genom fördelningen mellan olika underkategorier och framförallt i 

omfattningen av rapporteringen - skillnader som inte alltid är självklara eller uppenbara. 

Dessa skillnader framträder inte om fokus ligger på antal och fördelningen av de olika 

kategorier av IC, utan uppkommer vid en djupare nyanserad analys av hur företagen 

kommunicerar sitt IC. Därför har vi i vår studie presenterat materialet med citat från de olika 

företagens årsredovisningar, för att belysa hur IC uttrycks samt för att få med dess kontext. 

Resultatet visar på att svenska företag inom läkemedelsbranschen kommunicerar mest om 

internal capital och att bank-, It-konsult- samt fastighetsbranschen kommunicerar mest om 

external capital. Läkemedelsbranschen rapporterar relativt mycket om IC, jämfört med de 

resterande branscherna. Det största företaget inom respektive bransch är också det som 

rapporterade mest IC. 
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1 Inledning 
 

Hur skiljer sig rapporteringen av intellectual capital (IC) mellan olika branscher inom 

Sverige? Begreppet IC populariserades under 90-talet i samband med den ökade skillnaden 

mellan ett företags bokförda värde och deras börsvärde. Över 20 år senare har vi fortfarande 

inte sett några större förändringar kring vad som tas upp i ett företags bokförda värde. Därav 

finns det fortfarande intresse för att utforska de alternativa benämningar av tillgångar som tar 

sig an att försöka förklara den stora skillnaden mellan företags bokförda värde och 

marknadsvärde. IC används som ett begrepp för att representera de värden i verksamheten 

som inte kan fångas av den traditionella redovisningen. Studien baseras på ett kodschema av 

James Guthrie. I första delen av uppsatsen presenterar vi de praktiska problem som har 

utformats till vårt syfte samt vår frågeställning. 

1.1 Bakgrund 

 

En årsredovisning innehåller obligatoriska delar i form av resultat och balansräkning. Utöver 

dessa delar finns det utrymme där ett företag frivilligt kan förmedla den information som 

företaget anser återspegla verksamheten. Detta är information som oftast inte går att uttrycka 

monetärt i företagets räkenskaper. Företag brukar använda utrymmet till att delge den 

information som företaget anser är viktig. 

 

Enligt Edvinsson & Malone (1998) finns mer abstrakta former av tillgångar som är svåra att 

kvantifiera och redovisa, vilket innebär att det behövs andra verktyg utöver resultat och 

balansräkning. Paraplybegreppet intellectual capital (IC) innefattar alla former av tillgångar 

som saknar fysisk substans (Edvinsson & Malone 1998) och som utgör skillnaden mellan ett 

företags redovisade värde och dess marknadsvärde. Två noterade företag med identiska 

tillgångar på balansräkningen kan alltså värderas helt olika. Enligt Edvinsson & Malone 

(1998) är anledningen att det finns mer abstrakta former av tillgångar som är svåra att 

kvantifiera och redovisa. Det redovisade värdet av ett företags tillgångar speglar nästan aldrig 

det reella värdet, marknadsvärdet, av företaget. Det finns underliggande värden i företaget 

som inte tillåts eller kan redovisas enligt traditionella redovisningsprinciper. Ett sådant 

fenomen är IC. IC är någonting som inte syns i ett företags balansräkning, dock kan IC vara 

en avgörande faktor för företagets framgång (Patent- och registreringsverket u.å).   

 

IC har blivit en allt mer utforskad och viktig aspekt inom företagsrapportering, delvis på 

grund av sin invecklade länk med företagsvärde (Edvinsson 1993). Den immateriella 

kunskapen är en resurs som skapar värden för företag. Forskning och publicerad litteratur 

avseende mätning och rapportering av IC har på senare tid vuxit snabbt. Främst handlar det 

om värden i verksamheten som inte låter sig fångas av traditionella styr- och mätinstrument. 

IC används för att förklara verksamhetens totala värde tillsammans med det bokförda värdet. 

IC innefattar osynliga värden, dolda tillgångar, mjuka värden med mera (Chef 2008). 

 

För kunskapsföretag är det medarbetarnas kunskap och förmågor i olika avseende, som utgör 

det väsentliga kapital som behövs för att lösa kundernas problem (Sveiby 1990). Inom 

kunskapsföretag finns det ett mindre behov av finansiellt kapital med maskiner och 

fabriksbyggnader, och ett större behov av medarbetare som besitter de kunskaper som utgör 

organisationens produktion. Genom att tänka, skapa, ge råd, och lösa problem, skapas och 

produceras mervärde åt kunderna. Problematiken är att kunskapens värde kan variera och 
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beror på kontexten, och om det finns en marknad för den. Kunskap kan plötsligt få ett mycket 

större värde om marknadsförutsättningarna förändras. I takt med utvecklingen av ny kunskap 

minskar värdet på gammal kunskap. Eftersom de materiella resurserna i världen är 

begränsade, måste tillväxt och utveckling av det immateriella kapitalet i produktionsprocessen 

vara en viktig källa för produktivitetsutvecklingen och därmed vår förmåga att förbättra 

(materiell) livskvalitet (Anonymous 1997). 

 

Guthrie, Petty & Yongvanich (2004) kategoriserar IC i tre olika kategorier: internal capital, 

external capital, samt human capital. Internal capital syftar på de organisatoriska värden som 

finns i företaget, detta kan vara till exempel olika system, policies, kulturer och andra 

organisatoriska förmågor utvecklade för att möta kraven från marknaden. External capital 

syftar på de relationer företaget har med sin omgivning. Human Capital inkluderar know- 

how, förmågor, färdigheter och expertis hos de anställda. 

1.2 Problemdiskussion 

 

För företag och branscher som verkar inom kunskaps- och tjänsteintensiva verksamheter har 

IC en avgörande betydelse för företagets framtida intjäningsförmåga (Edvinsson 1993). 

Företagets reella värde synliggörs inte i en den traditionella redovisningen - företagets 

marknadsvärde ges i de flesta fall av börsen. Detta exemplifieras av att vissa börsbolag 

värderas till mycket högre värden än bolagets bokförda värde, där marknaden bedömer värdet 

av dolda tillgångar eller IC till högre nivåer än det som går att redovisas i balansräkningen. 

Detta tyder på att det finns immateriella dimensioner som i praktiken dominerar företagets 

värde och företagets framtida utvecklingspotential, där det IC är en del av detta. 

 

Enligt årsredovisningslagen ska en årsredovisning alltid innehålla en förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning samt noter (2 kap 1§ ÅRL SFS 1995:1554). En 

förvaltningsberättelse ska återge en rättvisande översikt över företagets verksamhet och dess 

utveckling, ställning och resultat, som inte kan uttryckas genom balans- och resultaträkning. 

Förvaltningsberättelsen tillsammans med resultat- och balansräkningen utgör de obligatoriska 

delarna i en årsredovisning och är reglerade enligt lag och redovisningsprinciper. Utöver detta 

finns utrymme till frivillig informationsgivning, som inte har någon större reglering genom 

lagar eller principer, riktad åt den del av företaget som är problematisk att värdera i faktiska 

kronor och som inte är synlig i balansräkningen. Det möjliggör att företag aktivt kan fatta 

beslut om hur deras IC ska förmedlas till deras intressenter. 

 

Utifrån intressentteorin samt legitimitetsteori redovisar företag information frivilligt, avseende 

IC till intressenter (Guthrie et al, 2004). Årsredovisningar kan vara värdefulla källor av 

information för intressenter eftersom företag kommunicerar vad som är väsentligt för 

verksamheten samt signalerar hur verksamheten mår. Årsredovisningen kan anses vara en 

viktig kommunikationskanal för företag som vill nå ut till interna och externa intressenter. 

Eftersom företag och branscher skiljer sig åt kan det vara intressant att undersöka ifall dessa 

skillnader återspeglas i rapporteringen av IC i årsredovisningar.  

 

Enligt Bozzolan, Favotto & Ricceri (2003) påverkar företagets storlek och bransch hur 

företaget redovisar sitt IC i årsredovisningar. Studien, som utfördes på italienska företag, 

indikerade att rapporteringen av IC påverkas beroende på vilken bransch som företaget verkar 

inom. Intressenternas efterfrågan på rapportering avseende IC är större för företag som är 

verksamma inom branscher där framtiden är mer osäker (större variation) och som har större 

svårigheter att prognostisera resultat. Enligt Bozzolan et al (2003) gäller det särskilt 
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högteknologiska industrier, och resulterar i att dessa företag investerar och kommunicerar sitt 

IC mer. Studien visar att italienska företag kommunicerar mest om external capital särskilt 

avseende varumärke, kunder, företagssamarbeten och distributionskanaler. Detta skiljer sig 

från tidigare studier som gjordes på australiensiska företag (Guthrie & Petty 2000b). Det är 

uppenbart att det finns skillnader mellan branscher och det finns indikationer på att det även 

skiljer sig mellan länder. Vi ser att det finns ett gap i litteraturen när det kommer till 

jämförelser av svenska branscher, vilket gör det intressant för oss att undersöka hur svenska 

företag rapporterar och kommunicerar IC i sina årsredovisningar. Det behövs fler studier inom 

området som undersöker skillnaderna. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att redogöra för hur svenska företag inom olika branscher rapporterar 

och kommunicerar förekomsten av IC genom årsredovisningar. Studien använder 

innehållsanalys av årsredovisningar från 2017/2018. Undersyfte för studien är att jämföra 

resultatet med tidigare studier, då det även är intressant att belysa skillnader som inte bara 

finns mellan branscher, utan även mellan länder. Utifrån resultatet avser vi identifiera 

eventuella mönster inom branscherna och diskutera om dessa mönster kan förklaras av 

branschernas olika egenskaper. 

 

Följande frågor har formulerats för att besvara syftet med studien: 

 

 Vilka olika typer av intellectual capital beskrivs i företagens 

årsredovisningar samt vilka saknas? 

 

 Vilken kategori av intellectual capital redovisas mest i företagens 

årsredovisningar? 

 

 Hur förhåller sig branscherna till varandra och finns det några 

skillnader mellan branscher? 

1.4 Studiens disposition 

 

Med anledning av studiens syfte och forskningsfrågor har studien disponerats enligt följande. 

I kapitel två finns den teoretiska referensramen för studien, där fokus ligger på definitionen av 

IC och teorier kring varför företag redovisar IC. Vidare finns även en grundlig motivering för 

de teoretiska urval som görs utifrån kodschemat samt definitioner av kodschemat. I kapitel tre 

redogörs för studiens metodik med metodval och urval från kodschemat som fokuspunkter. I 

kapitel fyra redovisas de analyser och resultat som studien kommer fram till. I kapitel fem 

sammanfattas och diskuteras resultatet av studien. 
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2 Teoretisk Referensram 
 

Vad utgör IC och hur kan vi mäta det i en årsredovisning? I detta avsnitt presenteras den 

teoretiska referensramen, fördjupad litteraturöversikt och teorier kring IC. Syftet med den 

fördjupade litteraturöversikten är att tydliggöra begreppet IC och dess underkategorier, och 

även frånskilja IC från den mer juridiskt vedertagna termen immateriell tillgång. Teorin som 

presenteras leder oss till ett ramverk för analys av materialet och ger oss en sammanhängande 

analysmodell. Begrepp och definitioner av IC presenteras i form av ett kodschema. Detta görs 

i syfte att redogöra för den modell som ligger till grund för studiens empiri och analys. 

2.1.1 Vad är intellectual capital? 

 

Under 1990-talet publicerades flera böcker om IC. Författarna inleder ofta med jämförelser av 

företag som Microsoft, ett företag som beskrivs som fullastat med IC, mot företag som 

General Motors, ett företag med mängder av fysiska tillgångar (Roos, Roos, Dragonetti & 

Edvinsson 1997; Edvinsson & Malone 1998; Stewart 1998). Anledningen till att litteraturen 

ovan använder dessa företag är för att det visar på ett typexempel av hur mycket marknadens 

värdering kan skilja sig mellan företag. Typexemplet visar även på hur svag kopplingen kan 

vara till de tillgångar som är redovisade med traditionella metoder. År 1996 rankades GM av 

tidningen Fortune 500 som USA:s största företag, sett till en mer traditionell syn på 

produktionsfaktorer. Trots att Microsoft år 1996 bara hade 5 % av GM:s redovisade 

tillgångar, var Microsoft det tredje högst värderade företaget i USA med ett börsvärde på 120 

miljarder USD. 

 

Den stora skillnad som föregående stycke visar på är del av ett fenomen som tog fart och har 

ökat markant sedan 1980-talet (Roos et al 1997). Flera försök till att beskriva det här 

fenomenet har gjorts. Vissa kan spåras tillbaka redan till 1970-talet, men få har lyckats få 

genomslagskraft. Roos et al (1997) beskriver IC som “ett språk för att betänka, diskutera och 

hantera de faktorer som driver uppkomsten ett företags framtida inkomster”. Dess uppkomst 

anses vara ett svar på förändringar i en efterindustriell era där företag blir mer orienterade åt 

service och lösningar, istället för fabriker som fokuserar på att massproducera fysiska 

produkter. Service och lösningar behöver kunskap och information, vilket har resulterat i 

flertalet managementteorier som antingen försöker ta kontroll över kunskap eller mäta 

kunskap. Grunden för teorierna är att kunna beskriva kunskapen och informationen, och 

därmed kunna skilja mellan dess olika former och hur de förhåller sig till varandra. Exempel 

på olika delar av verksamheten som innehåller IC är kund och partnerrelationer, innovation, 

företagets infrastruktur, samt kunskapen och färdigheterna hos alla som är inkluderade i 

organisationen. 

 

Edvinsson & Malone (1997) tar upp en rad synonymer som begreppet IC innefattar. 

Knowledge capital, nonfiancial assets, immaterial assets, hidden assets, och invisible assets är 

alla begrepp som enligt författarna faller in under IC. Även om IC började användas på 1990-

talet har konceptet innan dess diskuterats genom tidigare nämnda begrepp. I enlighet med 

Roos, Roos, Dragonetti & Edvinsson (1997) beskriver författarna IC som skillnaden mellan 

företagets redovisade värde och marknadsvärde. 

 

Den självklara delen av vad som utgör en immateriell tillgång är att den inte består av någon 

fysiskt greppbar form, vilket är den aspekt som termen delar med begreppet IC. Immateriella 

tillgångar skiljer sig mot IC genom att det är en facklig term som ägnar sig åt de juridiska 
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aspekterna av tillgångar, medan IC är ett begrepp berör kvalitativ beskrivning av företeelser i 

verkligheten. Anledningen till att vi tar upp en beskrivning av immateriella tillgångar är för att 

belysa de komplikationer som uppstår vid mätning och jämförelse av IC 

 

Immateriella tillgångar representerar de utlägg som företaget gör, som inte går att härleda till 

anläggning, utrustning och infrastruktur, men som ändå förväntas ge framtida vinster 

(Webster & Jensen 2006). Det som karaktäriserar immateriella tillgångar är att de till största 

del består av idéer, färdigheter och kreativ potential. I abstrakt form är gränsdragningen 

mellan materiell- och immateriell tillgång enkel och greppbar, men förekomsten av 

immateriella tillgångar är svårare att peka ut i verkligheten. Den kunskap och kreativitet som 

finns inom företaget brukar slutligen mynna ut någonstans i form av en fysisk produkt. 

Utifrån detta kan en immateriell tillgång ses som den del av företagets investering som inte 

väntas resultera i slutlig fysisk form. Dock är denna förklaring inte heltäckande nog - 

immateriella tillgångar kan fortfarande ta fysisk form genom patent, licenser, manualer eller 

bilder. Enligt IAS 38 § 4 kan de tillgångar som har fysisk form betraktas som immateriella 

tillgångar, men då krävs en bedömning för att fastställa vilken del som betyder mest. Den 

avgörande faktorn är ifall det är det fysiska värdet eller är det immateriella värdet som betyder 

mest. Exempel kan vara ett konstverk, som är fysisk i form av det material det framställs i och 

som även innehar ett immateriellt värde i form av konstnärens kreativa värdeskapande. I detta 

fall går det att diskutera ifall det är konstverkets material eller det immateriella värde som 

tillförts av konstnären som betyder mest. 

 

IASB:s internationella redovisningsstandard IAS/IFRS behandlar immateriella tillgångar i 

IAS 38. IAS 38 redogör för hur en immateriell tillgång ska definieras, redovisas och värderas. 

Enligt IAS 38 p.8 definieras en immateriell tillgång som “en identifierbar icke-monetär 

tillgång utan fysisk form”. För att en immateriell tillgång ska betraktas som identifierbar 

måste tillgången uppfylla något av standardens två krav (IAS 38 p.12). Tillgången betraktas 

som identifierbar ifall den är avskiljbar eller om tillgången uppkommer ur avtalsenliga eller 

juridiska rättigheter. Tillgången är avskiljbar om den kan säljas, överlåtas, hyras ut, 

licensieras eller bytas genom att det går att avskilja eller dela av tillgången från företaget. 

Varumärken, programvaror, licenser, och patentet är några exempel på immateriella tillgångar 

som ofta är avskiljbara. Uppkommer tillgången ur avtalsenliga eller juridiska rättigheter 

betraktas tillgången som identifierbar oavsett om det går att avskilja och överlåta tillgången 

från företaget. Uppfyller tillgången någon av dessa krav, betraktas tillgången som 

identifierbar enligt internationell redovisningsstandard. 

 

För att en resurs ska betraktas som en tillgång för företaget, krävs det att företaget har kontroll 

över resursen eller som är till följd av inträffade händelser samt att tillgången förväntas bidra 

till framtida ekonomiska fördelar för företaget (IAS 38 p.8). 

 

Enligt IAS 38 p.18 kan ett företag endast redovisa en immateriell tillgång i balansräkningen 

om tillgången motsvarar definitionen av en immateriell tillgång samt uppfyller de kraven på 

a) att det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget, och 

b) att anskaffningsvärdet på tillgången kan värderas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Dessa begrepp och krav har tagits fram av IASB för att definiera vad en immateriell tillgång 

är. IC har inga direkta regelverk och det finns flera benämningar och beskrivningar av de 

olika kategoriseringarna av IC. Det vanligaste sättet att kategorisera olika former av IC är 

employees, internal structure och external structure (Roos et al 1997), vilket bygger på ett 

ramverk av Sveiby (1997). Detta är ramverket som Guthrie & Petty (2000b) har arbetat vidare 
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på och som deras analysmodell baseras på. Deras kategorier benämns istället som human 

capital, internal capital och external capital. Guthrie & Petty (2000b) modifierade Sveibys 

ramverk genom att anpassa och förbättra det, för att uppnå en bättre konvergens med de 

element som australiska företag förväntas rapportera. Ramverket har modifierats ytterligare 

(Guthrie et al 2004) och består av totalt 18 underkategorier fördelat på de tre 

huvudkategorierna. Det är Guthries version av kodschema och ramverk från 2004 som 

används inom denna studie. Kodschemat presenteras i kapitel 2.3 Kodschema. 

Huvudkategorierna av IC presenteras nedan och utgör grunden för kodschemat. 

 

2.1.2 Human Capital 

 

Även känt som employee competence (Sveiby 1997). Enligt Stewart (1998) är innovation det 

primära syftet med human capital. Det mänskliga kapitalet formas och utvecklas av arbetarnas 

talang, där tid är hängiven mot de aktiviteter som bidrar till innovation i företag. Stewart 

menar på att human capital utvecklas och växer på två sätt, dels genom att organisationer 

använder sig mer av individernas kunskaper, och dels när fler personer i företaget har tillgång 

till de kunskaper som är värdefulla för organisationen. 

 

DIFFICULT TO 
REPLACE, 
LOW VALUE 
ADDED 

DIFFICULT TO 
REPLACE, 
HIGH VALUE 
ADDED 

EASY TO 
REPLACE, 
LOW VALUE 
ADDED 

EASY TO 
REPLACE, 
HIGH VALUE 
ADDED 

Figur 2.1.2 Stewarts matris Källa: Stewart 1998 
 

Stewarts matris är ett tillvägagångssätt för att grovt värdera och dela in personalstyrkan i de 

olika kategorierna. Enligt Stewarts matris representerar den högra rutan längst upp företagets 

human capital. Detta återspeglar de människors talang och erfarenhet i företaget som bidrar 

och skapar de produkter och tjänster som är anledningen till att kunder väljer företaget 

framför dess konkurrenter. Ur Stewarts synsätt är detta en tillgång. Resten av kategorierna är 

endast en arbetskostnad för företaget. Högre intensitet av human capital inom företaget 

innebär att de kan ta mer betalt för sina tjänster och är mindre sårbara för konkurrenter, 

eftersom det är svårare för konkurrenter att efterlikna och ersätta dessa egenskaper. Edvinsson 

& Malone (1997) beskriver human capital som “[e]n kombination av kunskaper, färdigheter, 

innovationsförmåga…”, “[d]et utgörs också av företagets värderingar, kultur och filosofi”. 

 

Enligt Sveiby (1997) är human capital samma sak som medarbetarnas handlingskapacitet vid 

olika situationer, som direkt eller indirekt resulterar i materiella och immateriella tillgångar 

för företaget. Medarbetarnas kompetens är svårt att replikera eftersom de utvecklar sin egen 

kompetens genom träning, reflektion och repetition och har därför ett stort värde för företaget. 

En organisation skapas genom hur individer interagerar med varandra och skapar den miljö de 

är verksamma inom. 
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2.1.3 Internal Capital.  

 

Även känt som organizational capital (Edvinsson & Malone 1997). Internal capital utgörs av 

koncept, patent, modeller, informations- och nätverkssystem system (Sveiby 1997). Dessa 

föremål ägs generellt av organisationen och skapas av de anställda, men kan även förvärvas 

på andra håll. Andra aspekter som tas med i Sveibys definition är värden av företagets kultur, 

värderingar och de interna nätverken. 

 

Internal capital består av de begrepp som refererar till strukturer och processer som 

medarbetare utvecklar och tillämpar i mån om att vara produktiva, effektiva och innovativa 

(Edvinsson & Malone 1997). De fungerar som stöd och infrastruktur åt human capital. Dels 

genom informationssystem, databaser och dokumentation, men även genom utformningen av 

ledarskapet inom företaget. Hit hör också de immateriella tillgångar som kan finnas med i 

balansräkningen. Detta kan ses som vitt skilda beståndsdelar, vilket gör att Edvinsson & 

Malone (1997) väljer att dela in internal capital i ytterligare tre kategorier; organizational-, 

innovation-, och process capital. Organizational capital består av alla investeringar företaget 

gör som rör flödet av kunskap. Innovation capital syftar på den del av kapitalet som kommer 

till stånd genom upphovsrätt, patent och dylikt. Process capital är praktisk kunskap om 

processer och tekniker som används kontinuerligt 

2.1.4 External Capital 

  

Även känt som customer capital (Edvinsson & Malone 1997; Stewart 1998). Syftar på 

företagets relationer med utomstående intressenter, framförallt kunder, partners och 

underleverantörer. Att mäta styrkan hos dessa relationer är utmanande. Detta sker främst 

genom enkäter om kundtillfredsställelse, relationernas livslängd, priskänslighet och även 

genom granskning av den finansiella situationen hos stamkunder och viktiga leverantörer. 

 

Alla företag med kunder har customer capital, vilket Stewart (1998) definierar som värdet av 

pågående relationer med de personer eller organisationer som de säljer till. Customer capital 

är enligt Stewart (1998) den självklart mest värdefulla tillgången eftersom de bidrar att 

räkningarna betalas. Kunskap är det viktigaste värdet av ekonomiska transaktioner, det vill 

säga att kunskap är vad vi köper och vad vi säljer. Kunskap är huvudkomponenten för 

customer capital (Stewart 1998). Ur många aspekter är customer capital likt human capital, 

det vill säga att företag inte kan äga sina kunder, vilket även tas upp i Edvinsson & Malone 

(1997). Företag kan investera i sina medarbetare för att öka deras förmåga att skapa värde, 

vilket är värdefullt för både individen i sig och som kunskapstillgångar för företaget. 

Tillgången liknar en kollektiv vara som växer för både individen och för företaget. Likt detta 

kan även ett företag och dess kunder skapa en kollektiv tillgång som får båda parters IC att 

växa. 

 

Enligt Sveiby (1997) består external capital av företagets relationer med sina kunder och 

leverantörer. Andra områden som external capital omfattas av är företagets namn, företagets 

varumärke och företagets image och rykte. Tillgångens värde påverkas främst av hur företaget 

hanterar och löser problem hänförda till sina kunder. Företagets rykte och förhållande till sina 

kunder förändras över tid och därför finns det alltid en osäkerhetsfaktor kring kundvärdet. 

Indelningen av huvudkategorierna som följer nedan bygger på Sveibys (1997) ramverk för 

kategorisering av IC. 
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2.2 Sveiby The Intangible assets monitor 

 

Modellen och ramverket som vår studie baseras på utvecklades av Guthrie & Petty (2004), 

som skapade och utvecklade ett kodschema för analys av kommunikation av IC. Deras 

ramverk baseras på the intangible assets monitor som utvecklades av Sveiby (1997). The 

intangible assets monitor består av tre delar: internal structure, external structure samt 

employee competence. Sveibys (1997) definitioner av kategorierna internal, external och 

employee, motsvarar samma innebörd som Guthrie & Petty (2000b) baserar sin analysmodell 

på. The intangible assets monitor används för att mäta immateriella tillgångarna i ett företag 

genom att identifiera och mäta indikatorer som är relevanta för företagets strategi (Sveiby 

1997). Modellen baseras på att människan är den enda sanna agenten i näringslivet. Sveiby 

beskriver att det handlar om mänskliga handlingar som resulterar i olika utfall. Artikeln 

beskriver hur alla tillgångar och strukturer, oavsett immateriella relationer eller materiella 

fysiska produkter, är resultatet av mänskliga tillvägagångssätt. Kompetensen som människan 

använder sig av kan användas i två riktningar, antingen genom att arbeta inåt genom att bygga 

eller behålla organisationen eller genom att arbeta utåt med kunder. 

 
Tabell 2.2.1 The intangible Assets Monitor 

Källa: Sveiby The Intangible Assets Monitor 

 
 

Modellen bygger på att mäta de indikationer som visar en förändring i företagets tillväxt och 

förnyelse. Man tar även hänsyn till effektivitet och stabilitet. Syftet med modellen är att välja 

en eller maximalt två relevanta indikatorer för varje underkategori och presentera detta på ett 

sammanhängande sätt. Dessa indikationer har inspirerat utvecklingen av Guthrie & Petty 

(2000b) kodschema. Sveiby (1997) menar på att det finns två huvudsyften med modellen; 

intern övervakning av prestationer och extern presentation riktad mot intressenter. Modellen 

kan ses som ett internt informationssystem som ska hjälpa ledningen att övervaka framsteg 

och korrigera beslut. Modellen kan anpassas efter användarens behov, genom att välja de 

indikationer som man är intresserad av att övervaka. Enligt Sveiby (1997) borde ledningen 

vara intresserad av att använda indikatorer som tillväxt, förnyelse och effektivitet. Externa 

parter som har tillgång till en mindre mängd information borde använda sig av stabilitet som 

indikator. The intangible assets monitor kan således användas av interna och externa parter, 

medan Guthrie & Petty (2000b) ramverk är utformat för externa parter i syfte att kvantifiera 

och analysera kommunikation av IC från årsredovisningar. 
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2.3 Kodschema 

 

 
Figur 2.3.1 Guthries Kodschema  Källa: Guthrie et al, 2000, tabell 1, sid 286 

 

Guthrie et al (2004) kategoriserar IC i tre olika huvudkategorier internal capital, external 

capital, samt human capital. Dessa består i sin tur av 18 underkategorier. Internal capital 

syftar på de organisatoriska värden som finns i företaget; detta kan till exempel vara olika 

system, policies, kulturer och andra organisatoriska förmågor utvecklade för att möta kraven 

från marknaden. External capital syftar på de relationer företaget har med sin omgivning. 

Human capital inkluderar know-how, förmågor, färdigheter och expertis hos de anställda. 

Varje element i kodschemat definieras för att möjliggöra en analys av årsredovisningar.  

 

Vår studie utforskar hur svenska företag kommunicerar sitt IC genom årsredovisningar. Med 

hjälp av kodschemat som Guthrie & Petty (2000b) har utvecklat, samlas kvalitativ data in och 

kvantifieras för vidare analys. Kodschemat fungerar som en guide för vår innehållsanalys, 

med hjälp av Guthrie, J. Striukova, L. & Unerman, J. (2007)  definitioner om hur man kodar 

en specifik kategori, som sedan ska användas för att kategorisera texten som analyseras. 

Schemat hjälper oss i vår analys eftersom det baseras på en uppsättning skriftliga regler som 

på förhand har definierat hur texten ska kategoriseras. Detta görs i syfte att vara konsekvent 

och för att göra studien enklare att replikera. Kodschemat är väsentligt för vår studie eftersom 

det erbjuder oss en komplett lista över alla kategorier och dimensioner som ska kodas och 

vägleder oss i hur vi ska tolka dessa dimensioner (Bryman & Bell 2015 s.300). Utförligare 

definitioner av elementen återfinns i Bilaga 1: Definition av begreppen. Definitionerna 

härstammar från studien av Guthrie et al (2007) som undersöker rapporteringen av IC hos 

brittiska företag. Guthrie et al (2007) definitioner av de olika typerna av IC ligger till grund 

för kategorisering och kvantifiering av den text som analyseras i årsredovisningar. Ifall 

innehållet av text inte kan kategoriseras enligt definitionerna tas det inte upp som IC i 

kvantifieringen. Genom ramverket systematiserar och objektiviserar vi processen. Kvalitativ 

data kodifieras och omvandlas till kvantitativ data som ligger till grund för vidare analys. 

 

Enligt Bryman & Bell (2015, s.304) finns det en risk att kodning inte är konsistent ifall den 

används på olika typer av innehåll. Därför använder vi kodschema utefter hur Guthrie et al 

(2007) har implementerat och analyserat årsredovisningar. Kodschemat är utformat och 

skapat för att analysera och kvantifiera IC i årsredovisningar, och därför tillämpar vi 

kodschemat endast på årsredovisningar. 
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3 Metod 
 

Studien baseras på en innehållsanalys som forskningsmetod för att identifiera hur IC 

kommuniceras i årsredovisningar. Tidigare forskning visar att det finns skillnader mellan 

branscher, därav motiveras urvalet av de olika branscherna på samma grund. Urvalet är 

baserat på företag inom respektive bransch som har störst kvotvärde mellan marknadsvärdet 

och eget kapital (P/B-tal) och utgörs av en tvärsnittsdesign. I metoddelen presenteras utdrag 

och reflektioner kring kodschemat för att stärka studiens kvalitet och göra den lättare att 

replikera. Avslutningsvis diskuteras och reflekteras metodvalet i förhållande till syftet.  

 

3.1 Metodval 

 

För att uppfylla studiens syfte och kunna ge svar till forskningsfrågorna har studien inslag av 

en abduktiv ansats. Abduktion är ett sätt att tänka på som är likt både det deduktiva och 

induktiva synsättet. Den stora skillnaden är att ansatsen undviker de begränsningar som 

förknippas med deduktiva och induktiva ställningstaganden. Tänkandet inleds med ett 

problem eller en överraskning som sedan ska förklaras. Genom abduktion kan den “bästa” 

förklaringen väljas ut bland konkurrerande förklaringar eller tolkningar av data (Bryman & 

Bell 2015). Dock lutar ansatsen väsentligt åt det deduktiva hållet. Om tidsramen för arbetet 

sett annorlunda ut, och urvalet varit större, hade den induktiva ansatsen kunnat få ett större 

inflytande i arbetet.  

 

Studien baseras på en kvalitativ datainsamling bestående av innehållsanalys (Bryman & Bell 

2015). En djupare förklaring och innebörd av metoden innehållsanalys förklaras i 3.5 

Innehållsanalys. Inledningsvis används en deduktiv ansats i studien då vi utifrån tidigare 

teorier och kodscheman identifierar och framställer data ur årsredovisningar. Alltså utgår vår 

undersökning från liknande studier som har undersökt andra branscher och geografiska 

områden. Studiens empiri analyseras efter eventuella mönster som pekar i en viss riktning, 

och om mönstren går att jämföra med tidigare studier. Att leta efter mönster i datamaterial hör 

till en induktiv ansats.  

 

Innehållsanalysen representerar den induktiva ansatsen eftersom vi samlar in och själva tolkar 

kvalitativ data från årsredovisningar. För att möjliggöra en analys och kvantifiera data från 

årsredovisningar har vi utgått från en teoretisk modell, vilket innebär att studien även har en 

deduktiv ansats. Datamaterialet samlas in genom att läsa och analysera företags 

årsredovisningar från fyra olika branscher. Det kvalitativa datamaterialet kvantifieras genom 

kodifiering via ett kodschema (Se figur 2.3). Varje objekt kodas enligt den kategori som 

överensstämmer med definitionen enligt Guthrie, Striukova & Unerman (2007). Definition av 

begreppen finns i bilaga 1. För att lyfta fram och illustrera dessa kategorier presenteras 

textavsnitt från årsredovisningar som är kopplade till de olika kategorierna av IC under kapitel 

3.5. 

 

Studien består av en tvärsnittsstudie (Bryman & Bell 2015 s.53) för datainsamling, eftersom 

material och data samlas in från fler än ett företag och en bransch. Vi är intresserade av de 

variationer som finns mellan branscher och därför är det nödvändigt att undersöka flera 

företag och branscher. Studien och insamlingen av data utförs mer eller mindre samtidigt, och 

för att säkerhetsställa variationen mellan fallen görs studien utefter en systematisk och 

standardiserad metod. Tvärsnittsstudie är därför en lämplig metod för att uppfylla syftet med 
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vår studie, eftersom vi undersöker flera fall vid en viss tidpunkt. Syftet med tvärsnittsstudie 

enligt Bryman & Bell 2015 är att komma fram till en uppsättning kvantitativ eller 

kvantifierbar data som har en koppling till två eller flera variabler. Dessa variabler granskas 

för att identifiera olika sambandsmönster. Det finns ingen hållbar tidsmässig relation mellan 

variablerna, eftersom informationen om dem samlas in mer eller mindre samtidigt - därmed 

kan forskaren inte manipulera något av dem. Detta skapar problem vid fastställning av 

orsaksriktning. Det går inte att säga att det finns en kausal relation om forskaren upptäcker ett 

samband mellan två variabler, eftersom studien inte använder sig av experimentell design. Det 

enda som kan uttryckas med säkerhet är att det finns ett samband mellan variablerna. 

 

Genom att jämföra branscher som förväntas ha stora skillnader i sitt IC ser vi om dessa 

skillnader återspeglas i hur företagens frivilliga beskrivning skiljer sig mellan branscherna. 

Om dessa återspeglingar mellan branscher inte skiljer sig åt, att företagens skriver ungefär 

samma oavsett vilken typ av verksamhet de ägnar sig åt, ger det sken av bristfällighet i 

årsredovisningen som medel för att kommunicera IC. 

 

Branscher skiljer sig åt men alla företag bär någon form av likhet. Likhet som gör att ett 

företags verksamhet inte kan ges någon totalt unik beskrivning. Företag existerar oftast för att 

bedriva en lönsam verksamhet, vilket i regel sker genom att företaget förser ett samhälle med 

produkter och tjänster som samhället efterfrågar. Produktionen av produkter och tjänster 

behöver alltid någon form av IC för att komma till. Alltså besitter alla verksamma företag 

alltid IC. Alla företag som har anledning att utförligt beskriva de delar som inte återspeglas i 

resultat- och balansräkning, exempelvis noterade företag, försöker därför beskriva sitt IC. 

Företagens kommunikation är alltså till viss del en språklig utmaning i att uttrycka hur 

företagets IC återspeglar verksamheten, samtidigt som det särskiljer unika aspekter gentemot 

andra företag, för att attrahera intressenter. Företagen är därav begränsade i sin 

kommunikation genom de språkmässiga möjligheter som finns att nyttja, vilket förklarar en 

okänd andel av de likheter som uppstår vid jämförelsen mellan branscherna. 

 

3.2 Urval 

 

Den urvalsstrategi som tillämpas på denna studie består av ett målstyrt urval med fokus på 

teoretiskt urval (Bryman & Bell 2015, s. 442). Bryman och Bell refererar till Glaser och 

Strauss (1967) som anser att teoretiskt urval är en lämplig urvalsteknik för kvalitativa studier 

eftersom de argumenterar att syftet mellan kvantitativa och kvalitativa studier skiljer sig åt. 

Teoretisk urvalsteknik görs för att upptäcka kategorier och deras egenskaper samt föreslå 

inbördes relationer till en teori. Vid användandet av målstyrt urval kan man inte generalisera 

resultatet och hävda att resultatet representerar populationen eftersom det inte är ett 

slumpmässigt urval. I syftesformuleringen fastställs vårt fokus på att redogöra för företags 

kommunikation av IC. Studien är baserad på en kvalitativ metod, därmed är teoretisk 

urvalsteknik en lämplig urvalsmetod. 

 

Studiens undersökning baseras på en analys från fyra olika branscher; läkemedel-, fastighet-, 

IT-konsult- samt bankbranschen. Enligt Bozzolan et al (2003) påverkar företagets bransch och 

storlek redovisningen av IC. Företag som är verksamma inom högteknologiska industrier 

tenderar att kommunicera sitt IC till högre grad. De fyra branscherna valdes för att omfatta 

industrier med förväntat utbud av betoningen på IC. Enligt Guthrie et al (2007) undersöktes 

läkemedelsbranschen inom Storbritannien eftersom de förväntas vara väsentligt beroende av 

rad viktiga drivkrafter av IC. I samma undersökning valdes även industrier som förväntas ha 
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ett relativt litet beroende av IC, en av dessa industrier var fastighetsbranschen. Utefter detta 

väljer vi att inkludera dessa två branscher i vår undersökning för att se om det även gäller 

svenska bolag.  

 

Ytterligare urval av branscher görs för att vi är intresserade av att undersöka branscher som vi 

anser, från tidigare forskning, representerar de olika kategorierna av IC. IT-konsulter ska 

representera human capital eftersom de är beroende av sin personal till hög grad. 

Digitaliseringen blir allt större del av samhället vilket påverkar många branscher och är därför 

intressant att undersöka. Kompetensen för IT-konsulter baseras inte på materiella tillgångar 

utan det är kompetensen från de anställda som utgör verksamheten. Urvalet av bankbranschen 

görs på premissen att banker riktar sig till kunder i form av privatpersoner och företagskunder. 

Kunden är i fokus och det görs årligen undersökningar om kunderna och kundernas 

kundnöjdhet (Svensk kvalitetsindex 2019). Banker får, enligt vår uppfattning, representera 

external capital. Detta stärks av Yildiz, S et al (2014) studie som visar att de turkiska 

bankerna primärt rapporterar om customer capital.   

 

Vi baserar vårt urval genom den branschindelning som finns tillgänglig via webbtjänsten 

www.börsdata.se, vilket är en branschindelning som liknar Global Industry Classification 

Standard (GICS), men anses vara mer anpassad för den nordiska marknaden. För analysen 

väljs fyra bolag ut i varje bransch. Vår studie fokuserar på svenska börsnoterade bolag på 

Large- och Mid Cap eftersom tidigare studier visar att större bolag tenderar att redovisa sitt IC 

till större grad, vilket underlättar vår analys. Analysen baseras på de senaste tillgängliga 

årsredovisningarna, vilket är räkenskapsåren för 2017 eller 2018. Studien ska spegla den 

senaste och den mest aktuella redovisningen av IC. För att göra studien jämförbar mellan 

företag och branscher väljs årsredovisningar från samma årgång för att uppnå ett mer 

representativt och jämförbart resultat. De bolag som analyseras redogörs utförligare i kapitel 

3.3 Datainsamling. 

 

3.3 Datainsamling 

 

Urvalet baseras på de företag inom respektive bransch som har störst kvotvärde för 

marknadsvärdet på börsen genom det bokförda värdet (P/B-tal). Roos et al. (1997) framhäver 

IC som en förklarande faktor för skillnaden mellan företagets redovisade värde (eget kapital), 

och företagets marknadsvärde. Därmed är företag med större kvotvärde att föredra, då IC 

enligt Roos et al (1997) spelar en förklarande och mer relevant roll. 

 

Urvalet av bolag genomfördes den 7:e februari 2019 med de dåvarande aktiekurser och eget 

kapital. Sorteringen av bolag baseras på kursvärdet den 7:e februari. Eget kapital baseras på 

företagens senaste kvartalsrapport. Sorteringen genomfördes med hjälp av data från 

webbtjänsten www.börsdata.se. Vissa bolag har flera typer av aktier i form av A, B och C 

aktier. Varje bolag i vårt urval har endast ett aktieslag som representant. Rangordningen av 

aktier görs enligt att A >B >C, det vill säga A-aktie väljs framför B och C, ifall ett bolag 

saknar A-aktie väljs B-aktien framför C-aktien. Preferensaktier exkluderas i denna 

undersökning och vi väljer endast sorteringen baserad på företaget stamaktie, då 

preferensaktier är främst förekommande för fastighetsbolag. 

 

Företag som börsnoterades under 2018 faller bort i sorteringen eftersom årsredovisningen 

oftast inte är tillgänglig. Initialt motsvarar åtta bolag i läkemedelsbranschen våra kriterier, 

dock sorterades Calliditas therapeutics bort eftersom de börsnoterades under mitten av 2018 
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och saknar därför årsredovisning för 2017/2018 som börsnoterat bolag under denna period. 

Det samma gäller bankbranschen där Arion Bank har exkluderats i urvalet eftersom de 

noterades på börsen i mitten av 2018, vilket medförde att fyra banker inom bankbranschen 

uppfyllde våra kriterier. 

 
Tabell 3.3.1: Urval av företag baserat på P/B-tal (7:e februari 2019) 

Läkemedelsbranschen  

 

IT-konsulter Bank Fastighetsbranschen 

Camurus 10.7 Tieto 4,0 Swedbank 1,7 Sagax A 1.9 

Astrazeneca 8,3 ProAct IT 3,8 Handelsbanken A 1,3 Catena 1.7 

Swedish orphan biovitrum 6,8 HiQ 3,8 

 

SEB A 1,4 Bonava A 1,7 

Orexo 5,4 KnowIT 3,1 Nordea 1,0 Magnolia 1.4 

 

3.4 Innehållsanalys 

 

En innehållsanalys är en metod för att analysera dokument och texter genom att kvantifiera 

innehållet utefter förutbestämda kategorier och på ett systematiskt och replikerbar sätt 

(Bryman & Bell 2015, s 291). Innehållsanalysen i denna studie baseras på 

organisationsdokument bestående av företagens publika årsredovisningar. IC mäts genom att 

dokument och texter systematiskt kvantifieras utefter förutbestämda kategorier. Innehållet i 

den kvalitativa data kvantifieras genom Guthrie & Petty (2000b) kodningsschema (se figur 

2.3) En kvantitativ innehållsanalys är ett sätt att försöka objektifiera, systematisera och 

kvantifiera beskrivning av innehållet i kommunikationen (Bryman & Bell 2015). Fokuset i 

innehållsanalysen baseras på en inkluderande ansats där de olika kategorierna inom IC 

identifieras och kvantifieras i rapporteringen. 

 

Användandet av innehållsanalys på årsredovisningar har använts av ett antal IC-forskare. 

Metoden är ett bra verktyg för att mäta och jämföra positioner och trender i rapportering. 

Innehållsanalys av årsrapporter har använts och hållits empiriskt giltig i SER-forskning 

(Guthrie et al 2004). Tidigare forskning och studier som har gjorts kring redovisning av IC 

visar att innehållsanalysen är vanligt förekommande metodansats för att analysera 

årsredovisningar. Tidigare forskning har en tendens att kvantifiera innehållsanalysen som bas 

för vidare statistiska analyser och korrelationer mellan redovisat IC och andra faktorer 

(Exempelvis Branswijck & Everaert 2012; Ali, I. Halim, F. Muhit, N. Ali, N. & AB Rahim, 

W. 2018; Abed, Al-Najjar, & Roberts 2016). Fokus för denna studie är att identifiera och 

kvantifiera det IC som rapporteras i årsredovisningar men inte göra någon statistisk 

jämförelse mot andra prestationsmått. (Exempelvis Yildiz, S et al 2014; Guthrie et al 2004; 

Guthrie, Striukova, Unerman 2007) 

 

Innehållsanalysen bygger på meningar och sammanhang som grund för tolknings- och 

kodningsbeslut, det vill säga inte att räkna hur ofta ett ord förekommer utan ser till helheten 

av meningen. Syftet med användningen av meningar som bas för både mätning och kodning 

är att det kommer att ge en fullständig, tillförlitlig samt meningsfull data för vidare analys. 
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Fördelen med användningen av innehållsanalys är att det är en transparent forskningsmetod. 

Kodschema samt urvalsprocedur kan tydligt anges för att göra det möjligt att replikera 

studien. Det är transparensen som ofta gör att innehållsanalysens anses vara en objektiv 

analysmetod. Metoden hänvisas ofta till som en diskret metod eftersom den bygger på att 

personen som observerar inte kan interagera med objektet som undersöks och på så vis inte 

påverka materialet. Ytterligare fördelar med innehållsanalys är att det är en flexibel metod 

som kan appliceras på en mängd variationer av ostrukturerad information. (Bryman & Bell 

2015, s 305) 

 

3.5 Exempel från kodschema 

Mening/ Meningar Kategori Underkategori Företag 

In my Review for 2017, I would therefore like to 

pay tribute to our achievements and look more 

closely at five medicines we launched during the 

year that bring both very real benefits to patients 

and underpin our future growth.  

Internal 

capital 

Intellectual 

property 

AstraZeneca 

 

I första exemplet från AstraZeneca nämns först och främst vilka bedrifter som företaget har 

åstadkommit. Vid första anblick kan detta ge intryck av att observationen hör hemma i 

underkategori company name, med hänsyn till att bedriften skulle kunna ses som någon form 

av utmärkelse och att detta skulle även påverka “medicinernas rykte”. Men längre in i 

meningen hamnar betoningen på att de nya medicinerna ger positiva effekter åt patienter och 

framförallt att det ligger till grund för framtida intäkter. I detta fall har vi bedömt att meningen 

hör hemma i underkategori intellectual property istället company name, med avseende på att 

det är nya mediciner vars deras intellektuella egenskaper står i centrum. Medicinen “som 

grund för tillväxt” ger antydan till framtida intäkter eller andra förmåner.  

 

 

Mening/ Meningar Kategori Underkategori Företag 

Sobi stöder också patienter, närstående och 

andra intressenter inom sällsynta sjukdomar på 

olika sätt, exempelvis genom 

ambassadörsprogram, finansieringsstöd i 

väntan på läkemedelssubventioner och 

pedagogiska verktyg för vårdgivare, barn och 

vuxna 

External 

capital 

Company name SOBI 

 

Andra exemplet går däremot enkelt att placera in i underkategorin company name, med 

hänvisning till SOBI:s ambassadörsprogram och dylikt som en form av sponsring. Det går 

även hävda att det ska in i underkategorin customer satisfaction. Anledningen till att vi inte 

väljer den underkategorin är för att kundtillfredsställelse i läkemedelsbranschen inte är samma 

som inom andra branscher. Kunderna eller patienterna har i flera fall ett specifikt 

beroendeförhållande till produkterna. Det förhållande som råder mellan patient och 

läkemedelsbolag kännetecknas ej av samma egenskaper som ett vanligt “efterfrågan och 

utbud”-förhållande, efterfrågan kan vara oförändrad oavsett prisnivå. Mediciner distribueras 

vanligtvis från läkemedelsbolagen till patienter genom läkare och apotek. Huruvida en patient 



 

 - 15 - 

ska komma i kontakt med ett läkemedel avgörs av läkare. Läkemedelsbolagen har inte någon 

direkt inrådan. Detta gör att vi i regel inte använder underkategorin customer satisfaction vid 

kodning av läkemedelsbranschen. 

 

 

Mening/ Meningar Kategori Underkategori Företag 

Vi har en omfattande know-how kring samtliga 

viktiga aspekter kring formuleringsteknologin, 

inklusive ingående komponenter, 

tillverkningsaspekter, olika tillämpningar, 

förpackningar, och stabilitet.  

Human 

capital 

Work-related 

knowledge 

Camurus 

 

Det tredje exemplet, från Camurus, nämner begreppet know-how, vilket anspelar på 

användbara kunskaper inom verksamheten. Vidare specificerar de vilka olika aspekter deras 

know-how kan appliceras på. Vi har valt att koda det är inom underkategorin work- related 

knowledge. 

 

 

Mening/ Meningar Kategori Underkategori Företag 

Som VD är du beroende av ditt team. Sedan jag 

blev VD på Orexo 2013 har vi arbetat intensivt 

med att skapa en kultur som präglas av 

engagemang 

Internal 

capital 

Corporate 

culture 

Orexo 

 

Citat från Orexos VD illustrerar typexempel på enklare kodifieringar av meningar. Företaget 

beskriver tydligt om kulturen som i detta fall präglas av engagemang, vilket vi har valt att 

koda inom underkategorin Corporate culture.  

 

Mening/ Meningar Kategori Underkategori Företag 

Alla medarbetare har också utvecklingssamtal 

varje verksamhetsår, där individuell utbildning 

och karriärplanering ingår. 

Human 

capital 

Education Magnolia 

Olika former av interna utbildningar genomförs 

kontinuerligt, för att säkerställa att samtliga 

medarbetare har en god förståelse för bolagets 

erbjudande och den marknad där vi verkar. 

Human 

capital 

Education Proact IT 

Vi har även avslutat ett och startat upp två nya 

globala ledarutvecklingsprogram, L.E.A.D. som 

vänder sig till ledare på våra samtliga 

marknader. 

Human 

Capital 

Education Bonava 
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Det tre sista exemplen visar på problematiken i att bedöma ifall en text ska kategoriseras som 

education eller training inom human capital. Vi har valt i varje fall att identifiera texter vid 

likartad beskrivning som education, med motivation att företaget inte specifikt hänvisar till en 

teknisk arbetsspeficifik träning vilket är definitionen av underkategorin training. Företaget 

belyser den utbildning de förser sina anställda med och dessa anser vi passa in bättre som 

education. Det citat som var svårast att kategorisera är de sistnämnda. Detta eftersom det är en 

träning som är riktad mot ledare på olika marknader. Det riktar sig till en viss grupp av 

människor men beskriver inte specifikt vad utvecklingsprogrammet innebär eller innehåller. 

Därav har vi kategoriserat det som education eftersom vi bedömer att de inte uppfyller kraven 

för att klassificeras som teknisk arbetsspeficik träning. Detta exempel belyser även 

problematiken med att tidigare forskning inte exemplifierar hur de bedömer de olika 

kategorierna, vilket har inneburit att vi själva har gemensamt gjort ett ställningstagande. 

 

3.6 Studiens trovärdighet (validitet, reliabilitet, generaliserbarhet) 

 

Det finns fyra olika delkriterier som motsvarar trovärdigheten i kvantitativ forskning. Den 

första kallas för tillförlitlighet. Detta motsvarar den interna validiteten. Intern validitet innebär 

att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska 

idéer som utvecklas. Bryman & Bell (2015) refererar till LeCompte & Goetz som menar att 

den interna validiteten bidrar till styrkan i den kvalitativa undersökningen. Vi gör detta genom 

långvarig delaktighet och närvaro för att säkerställa en hög grad av överensstämmelser mellan 

observationer och begrepp. Det handlar i stora drag om hur troligt eller sannolikt resultatet är. 

 

Den andra kategorin kallas för överförbarhet som motsvarar den externa validiteten. Extern 

validitet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan generaliserar till andra sociala miljöer 

och situationer. Bryman & Bell (2015) refererar till LeCompte & Goetz som menar att den 

externa validiteten utgör problem för kvalitativa forskare eftersom de tenderar att använda sig 

av fallstudier och begränsade urval. I huvuddrag handlar det om resultatet kan tillämpas i 

andra kontexter. 

 

Den tredje kategorin kallas pålitlighet vilket korrelerar med reliabilitet. Det finns två 

kategorier av reliabilitet, interna reliabilitet och externa reliabiliteten. Den externa 

reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas. Det anses vara 

relativt svårt att uppfylla detta kriterium i kvalitativ forskning. Detta eftersom en social miljö 

inte kan “frysas” samt på grund av de de sociala betingelser som är aktuella vid en inledande 

studie. För att lösa dessa problem föreslår Bryman & Bell (2015) att man försöker återskapa 

eller efterlikna de sociala roller som den föregående forskaren använde sig av. Detta görs på 

en etnografisk undersökning. Den interna reliabiliteten innebär att man är ense om vad som 

syns och vad som hörs med hjälp av medlemmarna i ett forskningslag, förutsatt att man inte 

gör forskningen ensam. I huvuddrag handlar det om likartade resultat uppstår vid ett annat 

tillfälle. 

 

Den fjärde kategorin är konfirmering eller bekräftelse vilket motsvarar objektivitet. 

Objektivitet är när forskaren ska vara oberoende. Forskaren ska inte blanda in sina 

värderingar utan ha kontroll över dem för att inte påverka undersökningen på något skevt eller 

avgörande sätt. 
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Reflektioner kring studiens trovärdighet utifrån de olika metoder vi använder presenteras 

nedan. Tvärsnittsstudie är generellt svag gällande den interna validiteten, enligt Bryman & 

Bell (2015). Detta eftersom det är svårt att fastställa orsakssamband från datamaterialet. 

Tvärsnittsdesign producerar associationer och samvariation, resultatet anses otvetydigt och 

det går inte komma fram till kausala slutsatser. Den externa validiteten är stark på 

tvärsnittsstudier som baseras på helt slumpmässigt urval, dock baseras på vår studie på ett 

målstyrt urval av branscher och företag vilket kan göra att den externa validiteten blir 

ifrågasatt. 

 

Innehållsanalysen, med hjälp av kodschema, har en starkt extern reliabilitet eftersom studien 

görs på ett systematisk och definierbart sätt. Studien kan replikeras genom att vi utförligt 

beskriver studiens process, så att andra forskare som använder samma kodschema och 

årsredovisningar kan få ett mer jämförbart resultat. Fördelen med Guthrie et al (2000b) 

kodschema är att den har använts i tidigare forskning och är beprövad, vilket styrker vår 

studie. Det finns risk att kodschemat inte är konsistent ifall den används för analys av andra 

typer av innehåll (Bryman & Bell 2015, s.304). Med hänsyn till detta har vi efterliknat hur 

Guthrie och tidigare forskning har implementerat kodschemat för analys av årsredovisningar. 

 

3.7 Etiska överväganden 

 

Datamaterialet utgörs av publik information, därav anser vi att forskningsetiska principer inte 

behöver övervägas i vår studie. Det finns ingen anledning att tro att studien innebär någon risk 

för de berörda företagen. Övervägandet av forskningsetiska principer går ut på att avväga 

individskyddskravet mot forskningskravet (Vetenskapsrådet 2002). Forskningskravet betonar 

vikten av forskningens roll för samhällets utveckling, medan individskyddskravet skyddar 

samhällets medlemmar mot psykisk eller fysisk skada, samt obefogad insyn i privatliv. 

 

Individskyddskravet går att dela in i fyra delar: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet 

innebär att forskare måste informera alla deltagare om deras roll i projektet och vilka villkor 

som gäller. Deltagarna ska vara medvetna om att deras medverkan är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. Samtyckeskravet säger att forskare behöver deltagarnas medgivande, 

och i de fallen att deltagaren är omyndig behövs även medgivande från målsman. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla som är med och driver ett forskningsprojekt, och tar 

del av material som kan anses känsligt, bör ingå i ett avtal om tystnadsplikt. Materialet ska 

anonymiseras och förvaras otillgängligt för utomstående. Nyttjandekravet säger att insamlat 

material om deltagare inte får lånas ut i icke-vetenskapliga syften. Exempelvis får forskare 

inte låna ut eller sälja uppgifter om människors matvanor till företag som marknadsför 

matvaror. Personuppgifter får ej användas på så vis att det resulterar i en direkt påverkan hos 

en individ, utan särskilt medgivande från individen själv. Exempelvis vård eller 

tvångsintagning. 

3.8 Metodreflektion 

 

Syftet med studien är att redogöra hur svenska företag i fyra olika branscher rapporterar och 

kommunicerar IC genom årsredovisningar. Formuleringen av syftet motiverade valet av 

analysmetod. Vi är intresserade av att undersöka rapporteringen av IC genom en 

innehållsanalys vilket är lämpligt för vår studie. Likt alla forskningsmetoder har även 

innehållsanalysen sina begränsningar. En av dessa begränsningar är att kvaliteten på 
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dokumenten som analyseras påverkar kvaliteten på metoden till hög grad. Det 

rekommenderas att dokumenten bedöms utefter autenticitet, trovärdighet samt 

representativitet. De frågor man bör ställa sig är ifall dokumenten är vad de utger sig att vara - 

om det finns grund att tro att dokumenten är eller har blivit förvrängda samt ifall dokumenten 

som analyseras kan representera alla möjliga relevanta dokument. Det är viktigt att beakta 

dessa när en innehållsanalys utförs på dokument i form av företagsrapporter och interna 

memorandum. Innehållsanalys påverkas negativt av det är närmast omöjligt att utforma 

kodscheman som inte har några drag av personliga tolkningar från författarens sida. 

Ytterligare begränsningar av metoden är att innehållsanalysen inte kan svara på 

frågeställningar som baseras på varför ett fenomen är ett visst sätt. Forskaren själv kan endast 

spekulera svaret på dessa frågor, men innehållsanalysen som metod, bidrar och förser inte 

forskaren med dessa svar. Betoningen på mätning inom innehållsanalys kan enkelt och 

oavsiktligt leda till att tonvikten läggs på ifall det är mätbart snarare än ifall det är teoretisk 

viktigt eller signifikant. (Bryman & Bell 2015, s 307). 

 

All form av publik data som når allmänheten kan betraktas som en del av kommunikationen 

hos en organisation. Idealt hade varit att analysera och övervaka all kommunikation från ett 

företag för att försöka fånga upp all företagsrelaterad rapportering gällande IC. Problemet 

med denna ansats är att det är omöjligt för forskaren att vara helt säker på att all 

kommunikation har identifierats och analyserats. Genom att vi avgränsar oss till studien och 

rapporteringen av IC till årsredovisningar, åtgärdar vi denna problematik. Fördelen med 

årsrapporter är att dessa produceras regelbundet och årligen samt är lagstadgade så att alla 

börsnoterade företag måste upprätthålla en årsredovisning. Detta möjliggör jämförelser 

mellan företag och branscher. 

 

Det finns problem som måste tas hänsyn till vid användning av ett kodschema. Den vanligaste 

kritiken mot kodningsförfarande, gällande kvantitativ dataanalys, är att det finns risk för att 

kontexten i informationen som analyseras går förlorad. Det finns risk att den sociala 

situationen kan försvinna vid analys och att textstycken lyfts ur sitt sammanhang (Bryman och 

Bell 2015, s. 588). Ytterligare synpunkter mot kodning är att resultatet av data fragmenteras 

så att den narrativa informationen går förlorad när det kommer till vad människor säger och 

menar. Vid användningen av kodning upplevde vi att det finns risk för att information i 

årsredovisningen tolkas olika, trots tillämpningen av kodschema. För att säkerhetsställa att vi 

som grupp tolkar och kategoriserar informationen likartat, väljer vi att analysera 

årsredovisningarna tillsammans. För att komma fram till gemensamma slutsatser diskuterar vi 

informationen tillsammans.  

 

Vid kvantifieringen av datamaterialet förekom situationer där meningar och formuleringar 

inte kunde placeras direkt i en kategori utan att det krävdes viss avvägning och gränsdragning. 

Detta gör det svårt att jämföra resultatet med tidigare studier, då majoriteten av studierna inte 

beskriver några exempel på avvägningar. För att motverka detta i framtiden väljer vi att 

redogöra för de avväganden som vi har valt att göra under kvantifieringen. Ett företag kan ha 

färre distinkta produkter och varumärken än andra inom samma bransch, men samtidigt 

rapportera mer ingående information avseende varumärken och produkter, vilket gav högre 

värden vid kvantifiering. Två meningar kan ses som en helhet i speciella fall, då vissa 

meningar är oerhört långa med många kommatecken medan andra bestod av några få ord, 

men där flera meningar tillsammans utgjorde en helhet. Ett citat som illustrerar detta är till 

exempel: 
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“Vid ingången av 2018 kommer Zubsolv ha den bästa prissubventionen någonsin i 

USA. I segmentet Commercial, kommer Zubsolv ha bäst prissubvention bland både 

patenterade produkter och generika med en täckning på 96 procent”( Orexo, 

årsredovisning 2017, s.16) 

 

Det finns en tendens att samma information upprepas i olika delar av årsredovisningen. Vi har 

valt att räkna med upprepningar i kvantifieringen, då genomgång av materialet för att räkna 

bort eventuella upprepningar är för omfattande. Samma information kan skrivas flera gånger 

och kodas till att räknas som flera observationer, vilket kan vara vilseledande till viss del. 

Upprepningar förekommer mest mellan vitt skilda sidnummer och tas därför med. Analysen 

visar inte förändringen av redovisat IC mot tidigare år, utan mäter endast hur mycket som 

redovisas vid ett tillfälle. 

 

Inriktningen med en tvärsnittsstudie kan skapa problem vid identifiering av samband. Ur ett 

forskningsperspektiv kan man inte yttra sig om det föreligger ett kausalt samband eller inte. 

Studien begränsas av dess utformning och tidsbegränsning för att kunna motverka detta 

problem på ett tillfredsställande sätt. Ett annat tillvägagångssätt vore att studien utformas likt 

Guthrie et al (2007), vilket även inkluderar en kvalitativ intervjumetod med företagen som 

analyseras. Detta i syfte att ta reda på företagens underliggande faktorer för redovisningen av 

IC. Begränsningen av tid samt tillgängligheten till dessa företagsledare gör att vi i vår studie 

endast inriktar oss på identifikation av IC från årsredovisningar. 
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4  Resultat 
 

4.1 Analys av Läkemedelsbranschen 

 

Studiens resultat visar att internal capital är den mest förekommande kategorin inom 

läkemedelsbranschen, vilket framgår av figur 4.1. Internal capital utgör cirka 59 % av  totalt 

observerat IC inom branschen, jämfört med 25 % external capital och 16 % human capital. 

Resultatet indikerar att dessa kategorier har kommunicerats och rapporterats signifikant 

mindre jämfört med internal capital. Den underkategori som observerades mest inom 

läkemedelsbranschen är intellectual property, vilket var genomgående för alla fyra företag. 

Läkemedelsföretagens redovisning av intellectual property är konsistent med Bozzolan et al 

(2003) studie om italienska företag, där intellectual property endast förekom frekvent inom 

två branscher; läkemedelsbranschen och fordonsbranschen. Likartat mönster visar även 

studien av Guthrie et al (2007) där brittiska läkemedelsbolag utgjorde majoriteten av redovisat 

intellectual property. I vissa länder anses läkemedelsindustrin vara den mest 

kunskapsintensiva, och till skillnad från många andra branscher kräver läkemedelsföretag en 

bred mix av olika typer av IC (Abhayawansa & Azim 2014). Enligt Abhayawansa & Azim 

(2014) har även samspelet mellan IC-komponenterna inverkan på läkemedelsföretagens 

resultat . Intellectual property utgjorde 254 observationer av totalt 583. Alltså avser 

intellectual property cirka 44 % av all observerad IC inom läkemedelsbranschen, där specifik 

information om patent och varumärken dominerar. Majoriteten av observerad information om 

patent och varumärken handlar om produktbeskrivningar eller beskriver vilken forskningsfas 

olika patent befinner sig i. 

 

 
Figur 4.1: Läkemedelsbranschen: Proportion av totala IC redovisning per kategori 

 

Företagen delger generellt information om åtgärder för att skydda patent och exklusivitet av 

läkemedelsprodukter. Företagen beskriver även hur patent påverkar konkurrensförhållanden 

och intjäningsförmåga. Alla fyra läkemedelsföretagen gav ingående information om 

sina patentskyddade varumärken och övriga läkemedelsprodukter. Den ingående 

informationen ger ett högt resultat i vår undersökning, då resultatet bygger på en 

meningsbaserad kodning. Läkemedelsföretag kommunicerar mycket information om 

intellectual property i form av patent, utveckling av läkemedel eller dylikt. Detta speglar 

förutsättningarna inom branschen eftersom patent och patentansökningar verkar vara en 

viktigt och naturlig del i processen för att skydda tillgångar i läkemedelsbranschen. 
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“In August 2017, the FDA granted approval for new use of the tablet formulation of 

Lynparza as a maintenance treatment for patients with recurrent, epithelial ovarian, 

fallopian tube or primary peritoneal adult cancer who are in response to platinumbased 

chemotherapy, regardless of BRCA status based on results from two randomised trials, 

SOLO-2 and Study 19” (AstraZeneca, Annual Report 2017, s. 49) 

 

“Faslodex 500mg is approved in more than 80 countries, including the EU, the US and 

Japan. In 2017, Faslodex received 1st line label extension for use as the treatment of 

oestrogen receptor positive, locally advanced or metastatic breast cancer in 

postmenopausal women not previously treated with endocrine therapy in Japan, 

Russia, the EU and the US.” ( AstraZeneca, Annual Report 2017, ss. 48-49  ) 

 

“Kineret (anakinra) är godkänd för behandling reumatoid artrit hos vuxna, systemisk 

multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut (NOMID) och för vuxna (i USA 

och Kanada), och för kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS) hos vuxna 

och barn från åtta månader och äldre (i EU)” (SOBI, års- och hållbarhetsredovisning 

2017, s. 25) 

 

Citaten illustrerar att läkemedelsbranschen framhäver innovativitet där forskning ligger i 

centrum. Det framgår tydligt att företagen i denna bransch ser det som viktigt att lyfta fram 

utveckling av läkemedel. Utveckling som leder till upphovsrätt, patent, eller dylikt, kallar 

Edvinsson & Malone (1997) för innovation capital, vilket är en form av internal capital. 

Utifrån de godkännanden som citaten visar på, kan det förutsättas att det finns en ökning i 

värdet av internal capital, även om det inte går att visa på en exakt summa av värdet. 

 

Den underkategori som rapporterades minst inom internal capital för läkemedelsbranschen är 

financial relations. Utifrån definitionerna i kodschemat identifierades endast fyra tillfällen där 

information delgavs angående de gynnsamma relationerna mellan organisationen och 

långsiktiga finansiärer. Tabell 4.1 visar att i årsredovisningen för två av företagen, Orexo och 

Camurus, identifierades ingen information om financial relations. Financial relations är bland 

det minst rapporterade underkategorier inom IC, vilket är i linje med Guthrie et al (2007) om 

brittiska företag. I deras studie (Guthrie et al 2007) utgjorde financial relations endast 0.15% 

av totalt rapporterat IC. De övriga underkategorierna inom internal capital är ungefär jämnt 

fördelade. Tabell 4.1 visar att dessa grupper består vardera av ungefär tre till fyra procent av 

totalt redovisat IC inom läkemedelsbranschen. 

 

Tabell 4.1 visar att business collaborations är den mest rapporterade underkategorin inom 

external capital. Business collaborations är även den näst största underkategorin inom 

läkemedelsbranschen. Kategorin utgör cirka 9 % av totalt redovisat IC. Detta kan jämföras 

med intellectual property som utgör 44 %. Det finns alltså stora skillnader mellan den största 

och näst största gruppen. Resultatet av business collaboration påverkas av att AstraZeneca, 

det största läkemedelsbolaget, utgör 58 % av de företagssamarbeten som observerades i 

årsredovisningarna. Information om business collaboration utgjordes framförallt av 

information om samarbeten inom forskning och utveckling av specifika läkemedel eller 

forskningsområden, samt samarbeten avseende kommersialisering av varumärken. Företagen 

framhäver forskningssamarbeten som sker tillsammans med andra aktörer vid utveckling och 

forskning kring nya läkemedel, där det framkommer specifik information om vilka 

samarbetspartners som finns och vad som utgör samarbetet. 
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“Our collaborative approach to science was exemplified in 2017 by our partnerships 

with Imperial College, Crick Institute, and the MRC Laboratory of Molecular Biology 

to further our understanding of the underlying biology of disease” (AstraZeneca, 

Annual Report 2017, s. 23) 

 

“Tillsammans med Biogen utvecklade vi processen för storskalig tillverkning av 

Alprolix, baserad på vår erfarenhet från tillverkning av ReFacto, den aktiva 

ingrediensen i Pfizers produkt, ReFacto AF som produceras enligt god 

tillverkningssed (GMP – Good Manufacturing Practice) vid vår biologiska 

tillverkningsanläggning i Stockholm.” 

(SOBI, års- och hållbarhetsredovisning 2017, s. 18) 

 

“Orexos partner Mundipharma som äger de kommersiella rättigheterna till Zubsolv 

utanför USA, har goda förutsättningar att med sitt nätverk av oberoende associerade 

företag i 48 länder kunna täcka samtliga viktiga marknader där Zubsolv inte finns 

tillgängligt idag.” (Orexo, årsredovisning 2017, s. 17) 

 

Enligt Stewart (1998) och Edvinsson & Malone (1997) är informationen från citaten en del av 

external capital, med avseende på att det är information om företagets relationer med 

utomstående intressenter. Samarbetet mellan kunder, personer eller organisationer som de 

säljer till och de värden som uppstår däremellan.   

 

Resultatet visar att underkategorierna brands och customer satisfaction är de minst 

rapporterade grupperna inom external capital. Dessa kategorier utgjorde tillsammans en 

procent vardera av totalt observerat IC inom branschen. Det fanns endast ett bolag som 

hänvisade till kundnöjdhet i sin årsredovisning vilket var Camurus. Kundnöjdheten 

kommuniceras genom en klinisk studie som undersökte hur patienter bytte sublingual BPN till 

Camurus egna preparat CAM2038, samt andelen specialistläkare som är positiva till att 

föreskriva CAM2038. 

 

Vid kodning uppstod problem med underkategorin customer och customer satisfaction. Inom 

läkemedelsbranschen finns det svårigheter med gränsdragningen kring vad som med 

självklarhet kan kallas för kund. Läkemedelsföretag distribueras vanligtvis läkemedel via 

sjukvård och läkare till patient. Detta leder till att även om årsredovisningen hänvisar till 

patienternas upplevelse, blir det problematiskt att koda som customer satisfaction. 

Observationer rörande patienters upplevelse räknades i flera fall bort, vilket leder till färre 

observationer inom customer satisfaction. Genomgång av läkemedelsföretagens 

årsredovisningar visar att det som rapporteras om kunder hänförs främst av information 

avseende patienters behov vid sjukdom samt information om hur deras läkemedel ska hjälpa 

patienten. Vi upplever att läkare och sjukhus är svåra att koda inom underkategorin customer 

eller customer satisfaction. Om årsredovisningen hänvisar till relationer med sjukvården eller 

andra institut har observationen räknats som business collaboration eller 

information/networking systems istället för customer eller customer satisfaction. 

 

Inom human capital indikerar resultatet att företag inom läkemedelsbranschen kommunicerar 

mest om kategorierna employee, work-related knowledge och entrepreneurial spirit. Enligt 

Tabell 4.1 är work-related knowledge den tredje största underkategorin med 6 % av redovisat 

IC inom branschen. Det är medarbetarnas kompetens och erfarenheter inom specifika 

områden som poängteras. Alla de företag som analyserades inom läkemedelsbranschen 
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kommunicerar work-related knowledge, där Sobi är det företag som främst framhäver detta. 

Sobis andel står för mer än hälften av de totala observationerna av work-related knowledge. 

 

Inom entrepreneurial spirit hänvisningar företagen framförallt till uppfinningsrikedom eller 

innovativitet. Företagen lyfter fram, vad de själva kallar, innovativa teknologier och 

innovativa behandlingar, samt den entreprenörsanda som driver företaget framåt. Detta inslag 

verkar vara en viktig del för företagen med tanke på den forsknings- och utvecklingsintensiva 

bransch de verkar inom. 

 

”Det finns en sann entreprenörsanda i Camurus som jag uppskattar och så har 

företaget en fantastisk historia med framgångsrik forskning och utveckling under 25 år 

”( Camurus, Årsredovisning 2017, s.22) 

 

“Vi fortsätter att identifiera och utveckla innovativa behandlingar genom en 

självförsörjande FoU-verksamhet som drivs av tillväxten i våra affärsområden” 

(SOBI, års- och hållbarhetsredovisning 2017, s. 18) 

 

“Flera viktiga steg har tagits för att utveckla nästa generations Drug Delivery 

teknologier, med ambitionen att utveckla innovativa teknologier för både oral och 

sublingual formulering av läkemedel” (Orexo, årsredovisning 2017, s. 3) 

 

Enligt Stewart (1998) är innovation det primära syftet med human capital. Det finns två sätt 

de kan växa och utvecklas på, dels genom att individer inom företaget har tillgång till kunskap 

som är värdefull för organisationen och genom att organisationer använder sig mer av 

individernas kunskaper. 

 

Training rapporterades minst inom human capital, och är även den minsta underkategorin 

inom alla branscher. Ingen av företagen gav någon antydan i årsredovisningen till att de 

anställda genomgår någon teknisk arbetsspecifik träning. Underkategorin education fick 7 

observationer inom branschen, men förekom endast i årsredovisningen hos SOBI och 

Astrazeneca. 

 
Tabell 4.1. Resultat av läkemedelsbranschen 

 Läkemedelsbranschen Astra 
Zeneca 

Orexo SOBI Camurus Antal totala 
delgivningar 

% av totala 

delgivningar 

Internal capital 171 45    72 57 345 59,18% 

1.Intellectual property 120 41 55 38 254 43,57% 

2.Management Philosophy 8 0 8 3 19 3,26% 

3.Corporate culture 8 2 1 7 18 3,09% 

4. Management  
processes 

15 1 3 7 26 4,46% 

5. Information / Networking 
systems 

17 1 4 2 24 4,12% 

6. Financial relations 3 0 1 0 4 0,69% 
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External Capital  72 21 34 19 146 25,04% 

7. Brands 4 0 2 0 6 1,03% 

8. Customers 9 7 6 3 25 4,29% 

9. Customers satisfaction 0 1 3 3 7 1,20% 

10. Company names 13 1 5 2 21 3,60% 

11. Distribution channels 12 0 4 2 18 3,09% 

12. Business collaborations 29 3 11 7 50 8,58% 

13. Licensing agreements 5 9 3 2 19 3,26% 

Human Capital 32 11 27 22 92 15,78% 

14. Employee 11 4 2 7 24 4,12% 

15. Education 6 0 1 0 7 1,20% 

16. Training 0 0 0 0 0 0,00% 

17. Work-related knowledge 6 3 18 8 35 6,00% 

18. Entrepreneurial spirit 9 4 6 7 26 4,46% 

Totalt 275 77 133 98 583 100,00% 

 

4.2 Analys av IT-konsultbranschen  

 

Studiens resultat visar att external capital är den mest förekommande kategorin inom IT-

konsultbranschen, vilket framgår av figur 4.2. External capital utgör cirka 45 % av totalt 

observerat IC inom branschen, jämfört med human capital bestående av 36 % samt internal 

capital 19 %. Fördelningen av kategorierna återspeglar sig på ett representativt sätt, då tre av 

fyra företag inom branschen har external capital som största kategori och alla företag har 

internal capital som minsta. Det enda företaget som skiljer sig är Proact IT eftersom resultatet 

visar att företaget rapporterar mest frekvent om sitt human capital, där work-related 

knowledge är i fokus. Resultatet indikerar att internal capital kommuniceras och rapporteras 

till mindre grad jämfört med external capital och human capital. Resultatet speglar utfallet av 

Wang, Sharma & Davey (2016) studie som gjordes på kinesiska företag inom IT-branschen. 

Samma studie visar dock att indiska företag skiljer sig åt eftersom de rapporterar minst om 

human capital. En jämförelse med vår studie är inte helt representativt då deras studie 

undersöker IT-företag medan vår studie undersöker IT-företag som riktar in sig på 

konsultverksamhet. 
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Figur 4.2: IT-konsultbranschen: Proportion av totala IC redovisning per kategori 

 

Inom IT-konsultbranschen rapporteras underkategorin customer mest. Resultatet påverkas av 

att HiQ rapporterade om sina kunder betydligt mer än övriga företag. HiQ:s andel av 

kategorin customer består till cirka 50 % av det total observerat IC som hänförs till customer 

inom IT-konsultbranschen. Customer består av 79 observationer av totalt 340 stycken. 

Information om kunder utgör alltså cirka 23 % av all observerad IC inom IT-

konsultbranschen. Analysen av årsredovisningarna visar att det är specifikt omnämnande av 

kund och vinnande av nya kunder eller kontrakt som dominerar kommunikationen. Företagen 

inom IT-konsultbranschen tenderar till att delge information om vilka kunder de utför 

uppdrag för samt specifik information om vilka tjänster de utför åt respektive kund. Detta är 

framförallt förekommande för företaget HiQ som redovisar customer mest, där de beskriver 

kunden med namn samt generellt vad tjänsten utgör. 

 

“Och vi inleder ett samarbete med Taxi Stockholm för att utveckla deras digitala 

tjänster i syftet att öka effektiviteten och göra det ännu enklare att åka taxi” (HiQ, 

årsredovisning 2017, s. 5 & 31).   

 

“HiQ redovisar sina kunder i löpande text i olika delar av årsredovisningen men har 

också ett specifikt segment där de berättar om deras kunder från olika branscher till 

exempel telekom, myndigheter och industri” (HiQ, årsredovisning 2017, ss 38-41). 

 

“Ett annat exempel är när vi som digitaliseringspartner till Norrköpings kommun 

stöttar kommunens arbete med att utveckla digitala lösningar, system och tjänster som 

förbättrar vardagen för invånarna i Norrköping” (HiQ, årsredovisning 2017, s. 39). 

 

“In January, Tieto signed a new agreement with Nynäshamn municipality under which 

it will provide IT services to support the municipality’s digitalization journey” (Tieto, 

annual report 2018, s. 105). 

 

“Knowit levererar en AI-lösning till Oslo Kommun för automatisk behandling av 

överklaganden”. ( Knowit, årsredovisning 2017, s. 5) 

 

Citaten illustrerar hur IT-konsulter kommunicerar sitt external capital om företagets relationer 

med sina kunder och leverantörer (Sveiby 1997). Dessa citat är typiska exempel på hur 

företag inom IT-konsultbranschen kommunicerar information om sina kunder, utformningen 

är generell för de årsredovisningar som analyserades. Detta skiljer sig med hur de andra 

branscherna kommunicerar om sina kunder. Vi anser att inom branschen ses det som en 
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kvalitetsstämpel eller merit att IT-konsultföretag väljs som leverantör till stora kunder. Det 

kan vara en rimlig förklaring till att IT-konsulter generellt framhäver information om kunder 

och avtal i årsredovisningen. 

 

Det fanns även en tendens till att samma information om kunder framkom i flera delar av 

årsredovisningen, vilket påverkar resultatet då meningen kodas två gånger eftersom de 

framkommer på olika sidor. Ett exempel från HiQ årsredovisning 2018 är citatet “På spel- 

och bettingmarknaden tecknar vi ramavtal med både ATG och finländska Veikkaus” vilket 

förekommer två gånger, på sida 5 inom VD:s ord samt på sida 30 under året i korthet.( HiQ 

årsredovisning 2018). Detta är förekommande för de flesta delgivningar om specifika kunder 

eller avtal. Proact IT skiljde sig gentemot de övriga i sin rapportering om kunder. Företaget 

saknade ingående information om nuvarande kunder, vilket skiljer sig jämfört med övriga 

företag. Trots att Proact IT är verksamma i många olika branscher kommunicerade de relativt 

lite om avtal och kunder. 

 

Den näst största underkategorin inom external capital är company name. Det är framförallt 

utmärkelser och priser som företagen Tieto och Knowit mottagit som kommuniceras inom 

denna kategori. Framförallt kommuniceras höga placeringar i externa undersökningar som 

görs inom branschen. Det kan handla om hur attraktiva arbetsgivaren är, rankning av olika 

undersökningar och även andra typer av utmärkelser. Utdrag från årsredovisningar är till 

exempel: 

 

“När svenska IT-studenter rankar idealarbetsgivare kommer KnowIT än en gång på en 

topposition” (KnowIT, årsredovisning 2017, s. 5). 

 

“KnowIT utnämndes till årets episerver-partner i Finland 2017” (KnowIT, 

årsredovisning 2017, s. 5). 

 

“Top 100 Global Technology Leader by Thomson Reuters, and in the autumn we were 

ranked among the Top 25 companies globally in gender equality by Equileap” ( Tieto, 

annual report 2018, s. 8). 

 

Det framstår som viktigt för Tieto och KnowIT att framhäva externa utmärkelser. Dessa 

företag har antagligen mer framgång jämfört med Proact It och HiQ i detta avseende, vilket 

gör att de redovisar mer om detta i årsredovisningen. 

 

Den underkategori som rapporterades minst inom external capital för IT-konsultbranschen är 

licensing agreement. Endast en delgivning om information kommuniceras om licensavtal eller 

franchiseavtal. Tabell 4.2 visar att det endast var Proact IT som rapporterade om license 

agreement. License agreement tillsammans med financial relations samt training är bland de 

minst observerade underkategorierna inom IC för IT-konsulter. En förklarande faktor kan 

vara att det inom branschen inte är vanligt med franchiseavtal och licensavtal där man 

överlåter nyttjanderätten eller den immateriella rättigheten till någon annan. Eftersom IT-

konsulter arbetar med tjänster förklaras det naturligt av att licensavtal (som oftast består av 

rättigheter att producera och sälja en produkt) inte är aktuellt i lika stor grad som i andra 

branscher. 

 

Tabell 4.2 visar att work-related knowledge är den mest frekventa underkategori inom human 

capital och den näst största inom IT-konsultbranschen. Kategorin utgör cirka 13 % av totalt 

observerat IC, detta kan jämföras med customer som utgör 23 %. Tieto är det enda bolaget 
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som rapporterar relativt lite information om medarbetarnas kompetens och erfarenheter inom 

IT. Information om work-related knowledge utgjordes framförallt av medarbetarnas 

kompetens inom olika IT-relaterade områden och uttrycker det som anledningen till att 

kunder och partners väljer företaget. Kompetensen och erfarenheten uttrycks i generella 

termer som hög kompetens, djup kunskap eller lång erfarenhet. 

 

“Bolaget har djup kunskap inom Proacts fokusområden såsom datacenter med 

tillhörande tjänster” (Proact It, årsredovisning 2017, s. 7). 

 

”Vi har både spets och bredd inom våra tre affärsområden. Vi har kunnandet och 

kapaciteten, och kan hjälpa våra kunder när de har komplexa utmaningar” (KnowIT, 

årsredovisning 2017, s. 18). 

 

“Vi är stora nog att erbjuda hela bredden och den spetskompetens våra kunder 

efterfrågar – men är inte större än att varje medarbetare känner sig delaktig och viktig” 

(HiQ, årsredovisning 2018, s. 31). 

 

Företagets tjänster är en produkt av medarbetarnas kompetenser och förmågor (Stewart 1998). 

Medarbetarnas talang och erfarenhet skapar och bidrar till att kunder väljer företaget framför 

dess konkurrenter. Kompetens är svårt att replikera och har därför ett stort värde för företaget. 

Ifall man utgår från detta resonemang är det tydligt varför IT-konsulter väljer att 

kommunicera värdet av medarbetarnas erfarenhet och kompetens till stor grad. Medarbetarna 

är enligt Stewarts resonemang en värdefull tillgång och detta borde vara ännu viktigare för 

tjänsteföretag som baseras sin verksamhet på medarbetarnas kompetenser. Inom 

kunskapsintensiva företag påverkar teknisk kunskap och kompetens företagets prestationer 

och borde därför rapporteras enligt Curado, C. Henriques, L & Bontis N. (2011). 

 

Resultatet visar att underkategorin training är den minst observerade gruppen inom human 

capital. Ingen delgivning av teknisk arbetsspecifik träning identifierades. Detta speglar 

resultatet från de övriga branscherna där inga bolag rapporterade om den arbetsspecifika 

träningen inom företaget. 

 

Inom internal capital visar resultatet på att IT-konsultbranschen rapporterar till största del om 

företagets kultur. Gemensamt för företagen som analyserades är att de beskriver en kultur som 

präglas av utveckling av medarbetarnas kompetens och erfarenheter. Corporate culture utgör 

cirka 50 % av alla observationer inom internal capital. Citaten nedan illustrerar hur kulturen 

kommuniceras. 

 

“Ett värderingsstyrt HiQ – våra värderingar har varit vår kompass sedan starten och de 

utgör själva själen och hjärtat i HiQ – i varje uppdrag, varje dag. Vi vet att resultat, 

ansvar, enkelhet och glädje är nyckeln till högsta kvalitet och därmed nöjda kunder 

och medarbetare “ (HiQ, årsredovisning 2018, s. 42) 

 

“Därtill arbetar HiQ aktivt med att ha en företagskultur som utvecklar våra 

medarbetares kompetens och erfarenheter.” (HiQ, årsredovisning 2018, s.59) 

 

“Företagskulturen präglas av hög kompetens, personligt engagemang och en vilja att 

ständigt utveckla såväl kundernas affärer som den egna förmågan att bidra till 

nyskapande lösningar” (Knowit, årsredovisning 2017, s. 10) 
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De underkategorier som kommuniceras minst inom internal capital är intellectual property 

och financial relations.  Inget av företagen inom IT-konsultbranschen kommunicerade de 

gynnsamma ekonomiska relationerna mellan organisationen och långsiktiga finansiärer. Att 

företag inte kommunicerar financial relations är konsistent med Guthrie et al (2007) där 

endast ett företag kommunicerade detta i sin årsredovisning. Resultatet skiljer sig åt jämfört 

med Wang, Sharma & Davey (2016) studie, där intellectual property är en av de mest frekvent 

rapporterade inom internal capital. Deras studie baseras inte på Guthries kodschema för att 

identifiera rapporterat IC, vilket kan göra att resultatet skiljer sig åt. 

 
Tabell 4.2. Resultat av IT-konsultbranschen 

IT-konsultbrancshen HIQ Knowit Proact IT Tieto Antal totala 
delgivningar 

% av antal 
delgivningar 

Internal capital 16 13 11 26 66 18,86% 

1.Intellectual property 0 0 0 2 2 0,57% 

2.Management Philosophy 4 0 1 4 9 2,57% 

3.Corporate culture 8 10 4 10 32 9,14% 

4. Management 
processes 

0 1 5 5 11 3,14% 

5. Information / Networking 
systems 

4 2 1 5 12 3,43% 

6. Financial relations 0 0 0 0 0 0,00% 

External Capital 45 34 17 56 152 43,43% 

7. Brands 0 2 1 1 4 1,14% 

8. Customers 40 15 4 20 79 22,57% 

9. Customers satisfaction 1 1 6 13 21 6,00% 

10. Company names 2 12 2 14 30 8,57% 

11. Distribution channels 0 0 0 7 7 2,00% 

12. Business collaborations 2 4 3 1 10 2,86% 

13. Licensing agreements 0 0 1 0 1 0,29% 

Human Capital 28 30 29 35 122 34,86% 

14. Employee 7 5 6 11 29 8,29% 

15. Education 0 3 7 7 17 4,86% 

16. Training 0 0 0 0 0 0,00% 

17. Work-related knowledge 15 15 14 1 45 12,86% 

18. Entrepreneurial spirit 6 7 2 16 31 8,86% 

Totalt 99 77 57 117 340 100,00% 
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4.3 Analys av Bankbranschen 

 

Studiens resultat visar att external capital är den mest förekommande kategorin inom den 

traditionella bankbranschen, vilket framgår av figur 4.3. External capital utgör cirka 45 % av 

totalt observerat IC inom branschen, jämfört med 41 % internal capital och 14,5 % human 

capital. Fördelningen mellan kategorierna återspeglar sig på ett representativt sätt. Tre av 

bankerna har external capital som störst kategori och en har internal som den största 

kategorin. Alla bankerna har human capital som den minst förekommande kategorin. Den 

bank som skiljer sig är Nordea, där den mest rapporterade kategorin är internal capital. 

Fördelningen av IC är relativt konsistent med resultatet av publika Turkiska banker, där 

external capital är störst (42 %) och human capital är minst (21 %) (Yildiz, S et al 2014). 

Enligt Mention (2011) är det flera studier som visar att external capital är den största 

kategorin inom bankbranschen, men att det inte är genomgående för alla studier och att det 

finns skillnader mellan olika kodscheman som gör att resultatet inte är helt tillförlitligt att 

jämföra. Enligt en indisk studie av Mondal & Ghosh (2012), som jämför nyckeltal för IC och 

traditionella lönsamhetsmått, ser man tecken på att IC har inverkan på bankers resultat, men 

indikerar även att det kan bero på andra faktorer som exempelvis marknadsföring. 

 

 

 

 
Figur 4.3: Bankbranschen: Proportion av totala IC redovisning per kategori 

 

Den mest rapporterade underkategorin befinner sig dock inte inom external capital. 

Management process, som är en del av internal capital, utgör 22 % av alla observationer och 

förekom 74 gånger. Alla banker rapporterade ingående om processer för riskhantering, 

ansvarsfördelning och dylikt. Management process är den mest rapporterade underkategorin 

av alla banker, utom SEB där det skiljde med en observation i underkategorin customers. 

Management process syftar på uppsättning metoder och tekniker som stödjer och möjliggör 

praktiskt genomförande av ledningsfilosofi. Mycket av det som respektive bank skriver om 

management processer har inte tagits med bland observationerna, då de inte uppfyller kriteriet 

om att poängtera fördelar som uppkommer av processen när det kommer till 

marknadsföringsteknik, strategi eller process för ett visst område. Exempel på mening som 

uppfyller kravet: 
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“Varje chef ansvarar för att, tillsammans med sina medarbetare och facklig 

representant eller personalrepresentant, regelbundet genomföra 

arbetsmiljöundersökningar baserade på  frisk- faktorerna. Här ingår frågor om fysisk 

och psykosocial arbetsmiljö , säkerhet, jämställdhet, mångfald och inkludering. Utifrån 

resultatet skapas tillsammans en arbetsmiljöplan med aktiviteter för att bevara och 

utveckla en god och hälsosam arbetsmiljö  samt motverka risk för ohälsa.” 

(Handelsbanken 2018). 

 

Citatet från Handelsbanken överlappar flera kategorier, men betoningen anses ligga inom 

management process. Sista meningen beskriver de fördelar som ska uppkomma genom 

aktiviteterna. Anledningen till att citatet inte täcker någon av kategorierna inom human capital 

är för att det antyder om potentiella fördelar och inte framställer det som något företag 

besitter. Internal capital fungerar som stöd och infrastruktur åt human capital (Edvinsson & 

Malone 1997). 

 

Efter management process, är den största underkategorin customers, som är en del av external 

capital. Underkategorin customers förekom 51 observationer, vilket utgör 15 % av materialet. 

Alla banker beskrev hur de har ett stort fokus på kunder, och många åtgärder genomförs för 

att bibehålla goda kundrelationer. Men kunder nämns sällan vid namn. Den tredje största 

underkategorin är company name, som också är en del av internal capital. Company name 

utgör 14 % av materialet och har 46 observationer. Alla bankerna har funnits länge i Sverige 

och alla tar upp olika utmärkelser och mätningar som framhäver en positiv bild av företaget. 

Undersökningar och utmärkelser kan ibland upprepas på flera ställen i bankernas 

årsredovisningar, vilket ej rensas bort ur det insamlade materialet. Ibland framstår de olika 

bankernas undersökningar som motsägelsefulla, då det finns flera undersökningar att välja 

mellan och bankerna antas välja det som framställer respektive bank i bäst dager. Exempel: 

 

“Precis som tidigare år konstaterade SKI, Svenskt Kvalitetsindex, i sin stora 

undersökning att ‘Bäst bland de stora bankerna är Handelsbanken’ ” (Handelsbanken 

2018), 

 

“Och för tredje året i rad fick Nordea den prestigefulla utmärkelsen ”Best Bank in the 

Nordics” på  The Bankers årliga Transaction Banking Awards.” (Nordea 2018). 

 

Båda citaten antyder att respektive bank är ledande inom Sverige eller norden. Inom kategorin 

human capital är den mest rapporterade underkategorin employees, med 22 observationer och 

7 % av materialet. Employees utgör närmare hälften av alla observationer inom human 

capital. 

 

De underkategorier som observerades minst i undersökningen av bankerna är work-related 

knowledge, training, licencing agreements, och distribution channels. Alla dessa 

underkategorier utgjorde var för sig mindre än 1 % av materialet. Underkategorierna training 

och licensing agreements har inga observationer, resterande 16 underkategorier har minst en 

observation.  

 

Resultatet visar på att de former av IC som förekommer mest i bankernas årsredovisningar är 

kundrelationer och processer. Alla företagen hade ungefär samma fördelning mellan de olika 

kategorierna, med undantag från Handelsbanken som endast rapporterade två observationer 

inom human capital, vilket är relativt lite jämfört med de andra bankerna. Handelsbanken 
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hade 53 observationer totalt, vilket nästan är hälften av de 115 observationer som gjordes i 

SEB:s årsredovisning. Mellan kategorierna external- och internal capital skiljde det totalt 

endast cirka 3 procentenheter i antalet observationer, vilket återspeglar bankerna väl då det 

förekom ett återkommande mönster i fördelningen av observationer mellan kategorierna inom 

respektive företag. 

 
Tabell 4.3. Resultat av bankbranschen 

Bankbranschen Swedbank Handels 
banken 

SEB Nordea Antal totala 
delgivningar 

% av antal 
delgivningar 

Internal capital 31 23 28 54 136 41,09% 

1.Intellectual property 1 0 1 15 17 5,14% 

2.Management Philosophy 3 1 9 6 19 5,74% 

3.Corporate culture 5 2 2 1 10 3,02% 

4. Management 
processes 

16 20 11 27 74 22,36% 

5. Information / Networking 
systems 

3 0 4 4 11 3,32% 

6. Financial relations 3 0 1 1 5 1,51% 

External Capital 37 28 32 50 147 44,41% 

7. Brands 2 0 0 4 6 1,81% 

8. Customers 8 5 12 26 51 15,41% 

9. Customers satisfaction 2 11 6 5 24 7,25% 

10. Company names 15 12 8 11 46 13,9% 

11. Distribution channels 0 0 1 1 2 0,6% 

12. Business   collaborations 10 0 5 3 18 5,44% 

13. Licensing agreements 0 0 0 0 0 0% 

Human Capital 15 2 20 11 48 14,5% 

14. Employee 8 2 7 5 22 6,65% 

15. Education 2 0 5 4 11 3,32% 

16. Training 0 0 0 0 0 0% 

17. Work-related knowledge 1 0 0 0 1 0,3% 

18. Entrepreneurial spirit 4 0 8 2 14 4,23% 

Totalt 83 53 80 115 331 100,00% 
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4.4 Analys av Fastighetsbranschen 

 

Studiens resultat indikerar att external capital är den mest förekommande kategorin inom 

fastighetsbranschen. Detta framgår av figur 4.4 och de motsvarar ungefär 38 % av de totala 

observerade IC. Internal capital är den näst största kategorin som motsvarar ungefär 36 %. 

Den minsta kategorin är human capital vilket består ungefär av 26 % av de totala rapporterade 

IC. Fördelningen av kategorierna skiljer sig åt eftersom två företag har internal capital som 

största rapporterade och de två andra har external capital som mest förekommande. Detta 

indikerar att kategorierna external capital och internal capital är relativt jämnt fördelat till 

procentantalet (37,9 och 35,8). Den minst förekommande kategorin skiljer sig mellan 

företagen inom fastighetsbranschen. Två av fyra företag har human capital som minsta 

rapporterade kategori, Bonava och Magnolia. De två resterande bolagen har en internal capital 

som minsta kategori, Catena, och den andra har external capital som minsta rapporterade 

kategori, Sagax. Att fastighetsbranschen rapporterar om external capital mest är konsistent 

med Guthrie et al (2007). 

 

 
Figur 4.4: Fastighetsbranschen: Proportion av totala IC redovisning per kategori 

 

Den största underkategorin tillhör inte external capital utan är education som tillhör human 

capital. Education observerades 12 gånger av totalt 95 observationer, vilket motsvarar 

12,63%. Alla fastighetsbolag beskrev att kompetensen var väldigt viktig för medarbetarna och 

därför har de vissa krav på utbildning, upplärningsprocesser och uppföljning med 

utvecklingssamtal. Education var enbart den största kategorin i företaget Bonava, vilket 

rapporterades sju gånger. Detta var även den underkategorin som fick mest antalet 

rapporterade resultat av alla olika underkategorier. Exempel på hur vi har tagit ut education 

från årsredovisningarna är citaten 

 

“Under året har medarbetare bland annat utbildats i entreprenadjuridik, 

projektrelaterad arbetsmiljö, projektuppföljningssystem, hjärt- och lungräddning samt 

i uppförandekoden.” (Magnolia 2017, S.66), 

 

“Personliga utbildningsplaner tas fram i samband med de medarbetarsamtal som 

årligen genomförs med alla medarbetare. Samtliga anställda har också stora 

möjligheter att välja utbildningar, kurser och seminarium som de vill delta i för 

bolagets räkning.”(Catena 2017, s. 43). 

 

Dessa citat anses vara hänvisade till en utbildning men inte till en specifik karriär. Om citaten 

hade varit inriktade mot en viss karriär hade målgruppen varit en specifik grupp i 
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organisationen till exempel försäljare eller ledningen, men nu handlar det om alla 

medarbetare. Education kategorin är relativt lik training men den kategorin omfattar enbart 

tekniskt, arbetsspecifik träning. Exempel på education från Bonavas årsredovisning 

 

“Alla nyanställda erbjuds introduktionsprogram som bland annat innehåller 

utbildningar och gemensamma introduktionsdagar, både lokalt där man arbetar och 

globalt på huvudkontoret i Stockholm.”(2018 Bonava, S.55). 

 

Fastighetsbranschen satsar på kompetenta medarbetare, därav är education väldigt viktigt för 

att medarbetarna ska ha den nödvändiga kompetens som krävs för att till exempel utveckla 

olika projekt som man arbetar med. Utbildning leder till att företaget utvecklar sina 

medarbetare och detta kan ses som en investering i medarbetarna för att öka deras förmåga att 

skapa värde. Detta gynnar både individen och kunskapstillgångar för företaget (Edvinsson & 

Malone 1997). Företagen i fastighetsbranschen har tillsammans 2056 anställda. Detta är 

relativt få anställda gentemot företagen inom de resterande tre branscherna. 

 

Business collaborations är den näst största rapporterade underkategorin med totalt 11 stycken, 

vilket motsvarar 11,58 % av de totala rapporterade. Magnolias största underkategori är 

business collaborations med sex rapporteringar vilket även är den näst största rapporterade 

underkategorin av alla underkategorier totalt. Här beskrev fastighetsbolagen vilka företag som 

de samarbetade med och ett krav var att samarbeten måste vara specifika för att tas upp som 

business collaboration. Fastighetsbolagen är generellt ospecifika i kommunikationen av 

företagssamarbeten, de beskriver att de i sina projekt samarbetar med konsulter, arkitekter, 

byggentreprenörer och andra leverantörer. Dessa samarbeten anses kategoriseras som 

customer capital, inom external capital. Customer capital syftar på företagets relationer med 

utomstående intressenter, framförallt partners, underleverantörer och kunder (Edvinsson & 

Malone 1997).  I övrigt finns det väldigt stor spridning mellan underkategorierna och vilket 

företag som rapporterar minst respektive mest. Därigenom visar det inget speciellt mönster 

mellan företagen inom fastighetsbranschen. Exempel på business collaborations från 

årsredovisningarna är: 

 

“Vi har valt att samarbeta med Magnolia Bostad då de har erbjudit oss en möjlighet att 

förvärva intressanta bostadsprojekt i hyresrättsform, säger Marita Loft, VD för 

Storebrand Fastigheter som förvaltar fastighetsbolaget SPP Fastigheter.” (Magnolia 

2017 s.69), 

 

“Samarbete med viltvårdarföreningen i staden Langen i Tyskland för omflyttning av 

igelkottar till nya habitat i mer skyddad miljö.” (Bonava 2018, s.26) 

 

“Under 2017 initierade Catena en citylogistiklösning tillsammans med Fabege, Ragn-

Sells och Servistik i Arenastaden utanför Stockholm. Målet är att det gemensamma 

bolaget Urban Services ska skapa en gemensam citylogistik för alla inkommande och 

utgående transporter i Arenastaden där det i nuläget finns nästan 100 000 kvm butiker, 

4000 boende och 30 000 arbetsplatser med över en miljon besökare per månad.” 

(Catena 2017 s.36). 

 

Inom fastighetsbranschen har man olika avtal och samarbeten med banker och andra externa 

aktörer. Om det handlar om avtal mellan olika banker eller aktieägaravtal ligger de istället 

under kategorin Financial relations. Exempel från Sagax årsredovisning: 
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“Vid årsskiftet fanns avtal med SEB, Nordea, Den Danske Bank och Swedbank om 

revolverande kreditfaciliteter om totalt 3 355 (2 131) miljoner kronor, varav 1 722 

miljoner kronor var outnyttjade vid årsskiftet. Sagax har även avtalat med SEB, 

Nordea och Carnegie om kortfristiga kreditfaciliteter om sammanlagt 324 (200) 

miljoner kronor varav 236 (200) miljoner kronor var outnyttjade vid årsskiftet” (Sagax 

2017). 

 

“Samarbetet mellan Hemfosa och Sagax styrs av ett långsiktigt aktieägaravtal enligt 

vilket parterna har lika stor bestämmanderätt över Söderport. Aktieägaravtalet reglerar 

till exempel beslutsordning för investeringar och försäljningar. Aktieägaravtalet 

reglerar även hembud och hur försäljning av aktier i Söderport kan ske.” (Sagax 

2017). 

 

Dessa citat anses vara ett nära eller långsiktigt förhållande som möjliggör för partners att 

driva, en möjlighet tillsammans som de kanske inte kunnat driva självständigt. Vi anser att de 

riktar sig mer in på gynnsamma ekonomiska relationer mellan organisation och långsiktiga 

finansiärer (se bilaga 1). Därför har vi valt att kategorisera dessa som financial relations 

istället för business collaborations. 

 

Det förekom inga observationer av underkategorierna training och licensing agreements inom 

fastighetsbranschen. Brands och work-related knowledge rapporterades två respektive en 

gång. 

 

De fyra största kategorierna i fastighetsbranschen är education, business collaborations, 

corporate culture och management process. Fördelningen mellan education skiljer sig väldigt 

mycket från företag till företag, där Bonava har rapporterat sju stycken och Sagax rapporterar 

inga gånger. Business collaborations har jämnare fördelning än education med en spridning 

från sex till noll men där majoriteten ligger runt tre eller fyra. Underkategorin corporate 

culture har ungefär liknande fördelning som business collaborations med Magnolia på fem 

rapporterade, Bonava på tre, Catena på en och Sagax på en. Den jämnaste fördelningen har 

management processes där Sagax har tre, Bonava har tre och Magnolia har fyra. Utöver de tre 

finns det också Sagax som enbart har en vilket skiljer sig. På så vis finns det inte något 

speciellt eller klart mönster inom fastighetsbranschen. Exempel från årsredovisningen där de 

rapporterar corporate culture är: 

 

“Jag känner tydligt att det råder en kultur av att ”det ska vara roligt att gå till jobbet”, 

men samtidigt ställs det också tydliga krav på prestationer i projekten, något som 

passar mig väldigt bra.” (Magnolia, 2017, s.53), 

 

“Bolaget har en jämställdhetsplan. Oavsett kön, ålder, sexuell läggning, religion eller 

etnisk bakgrund skall anställda ges samma möjligheter samt ha samma rättigheter och 

skyldigheter. Det gäller exempelvis lönesättning, möjlighet till befordran, 

kompetensutveckling samt lika rättigheter till en god arbetsmiljö.” (Sagax 2017, s. 57) 

 

“Vi har gemensamma värderingar och mål, men var och en har sin egen resa genom 

vilken vi växer och utvecklas som individer och professionellt.” (Bonava 2018, s.55). 

 

Enligt bilaga 1 handlar corporate culture om en serie värderingar, övertygelser, attityder och 

beteenden som definierar företagets karaktär. De skiljer sig mellan företag även om de är 
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inom samma bransch. I årsredovisningarna är det en tolkningsfråga om man anser att dragen 

är kopplat till hur företagskulturen ser ut. Exempel från årsredovisningen: 

 

“Vi odlar en helt egen kultur och vi utvecklar den tillsammans.” (Magnolia 2017, s.14) 

 

Där nämner de kulturen men den är inte specifik beskrivning av hur kulturen ser ut men de 

beskriver att den är egen. De odlar en egen kultur tillsammans vilket tolkas som att den 

ständigt utvecklas eller ändras. 

 
Tabell 4.4. Resultat av fastighetsbranschen 

Fastighetsbranschen Sagax Catena Bonava Magnolia Antal totala 
delgivningar 

% av antal 
delgivningar 

Internal capital 8 2 13 11 34 35,79% 

1.Intellectual property 0 0 0 0 0 0% 

2.Management Philosophy 0 0 2 1 3 3,16% 

3.Corporate culture 1 1 3 5 10 10,53% 

4. Management 
processes 

3 0 3 4 10 10,53% 

5. Information / Networking 
systems 

0 1 4 0 5 5,26% 

6. Financial relations 4 0 1 1 6 6,32% 

External Capital 0 11 17 8 36 37,89% 

7. Brands 0 0 2 0 2 2,11% 

8. Customers 0 0 5 2 7 7,37% 

9. Customers satisfaction 0 1 3 0 4 4,21% 

10. Company names 0 4 5 0 9 9,47% 

11. Distribution channels 0 3 0 0 3 3,16% 

12. Business collaborations 0 3 2 6 11 11,58% 

13. Licensing agreements 0 0 0 0 0 0% 

Human Capital 1 6 11 7 25 26,32% 

14. Employee 0 4 2 1 7 7,37% 

15. Education 0 1 7 4 12 12,63% 

16. Training 0 0 0 0 0 0% 

17. Work-related knowledge 0 0 1 0 1 1,05% 

18. Entrepreneurial spirit 1 1 1 2 5 5,26% 

Totalt 9 19 41 26 95 100,00% 
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4.5 Jämförelse mellan branscher 

4.5.1 Övergripande jämförelse 

 

Resultatet från empirin visar att läkemedelsbranschen rapporterar om IC signifikant mer än de 

andra branscherna. Läkemedelsbranschen valdes specifikt för att undersöka det resonemang 

som Guthrie et al (2007) beskriver, det vill säga att läkemedelsbranschen förväntas ha en 

väsentlig påverkan av IC. Resultatet är därmed i linje med Guthries resonemang. 

 

I denna studie motsvarar läkemedelsbranschen årsredovisningar 583 av 1349 IC 

observationer, där framförallt rapportering om internal capital och specifikt intellectual 

property utmärker branschen. Näst största branschen är IT-konsulter som framförallt lyfter 

fram specifik information om sina kunder, work-related knowledge samt företagets kultur. IT-

konsultföretagen uppgår till 340 observationer av IC, vilket är ungefär hälften av vad 

läkemedelsbranschen rapporterar. Empirin från bankbranschen visar att bankerna redovisar 

relativt mycket IC, nästan lika mycket som IT-konsulterna, trots ett lägre P/B-tal (se tabell 

3.4). Bankbranschen består till störst del av external capital med mycket fokus på 

kundrelationer och anseende. Bankerna lägger även mycket emfas på management processer. 

Fastighetsbranschen har ett P/B-tal som liknar bankernas, men redovisar däremot relativt lite 

IC vid jämförelse med resterande branscher. Samtidigt är det svårare att urskilja någon 

kategori eller underkategori som dominerar eller karaktäriserar branschen. Den största 

kategorin inom fastighetsbranschen är external capital, och den största underkategorin är 

employees, vilket är en del av human capital. 

 

 

 
Figur 4.5: Antal delgivningar av IC redovisat per bransch 
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4.5.2 Internal Capital 

 

Studiens resultat visar att det finns fundamentala skillnader i branschförutsättningar som 

påverkar kommunikation avseende intellectual property. Läkemedelsbranschen är en 

forsknings- och utvecklingsintensiv bransch där framtagningen av läkemedel och substanser 

skyddas genom patent. Detta är troligtvis en betydande faktor till att det finns en 

skillnad mellan mängden rapporterad intellectual property, där läkemedelsbranschen står för 

254 st delgivningar av totalt 273 stycken delgivningar. Läkemedelsföretagen delger ingående 

information om de patent och varumärken de innehar, allt ifrån i vilken utvecklingsfas 

produkten är i till ingående information om marknader och effekter av läkemedlet. För 

läkemedelsföretag utgör patent en stor del av verksamheten och gör att läkemedelsbranschen 

borde ha större anledning att kommunicera och rapportera information om de patent och 

patenterade varumärken de innehar. Inom fastighetsbranschen kommunicerade man inte 

information som kan hänföras till intellectual property. En tydlig skillnad mellan 

läkemedelsbranschen och fastighetsbranschen är hur man skyddar sina tillgångar. 

Tillgångarna av fastigheter skyddas genom äganderätt av egendomen och inte genom 

patentansökningar vilket kan förklara resultatet av de skillnader som finns inom intellectual 

property. 

 

Rapporteringen av IC är utformad för att identifiera och kvantifiera de dolda tillgångarna som 

finns i företagen, eftersom fastighetsbranschens tillgångar består av fastigheter som är 

kvantifierbara och kan värderas på ett tillförlitligt sätt är det naturligt att fastighetsbranschen 

kommunicerar IC till mindre grad än övriga branscher. Detta var även syftet med att ha med 

fastighetsbranschen i undersökningen, för att få en inblick om detta stämmer. Bankbranschen 

utmärker sig också genom att rapportera mer om intellectual property gentemot IT-

konsultbranschen och fastighetsbranschen, även det fortfarande skiljer sig mycket mot 

läkemedelsbranschen. Dock kommer de flesta av observationerna inom intellectual property 

främst från en av bankerna. Banken har istället valt att beskriva satsningar på olika tjänster 

och varumärken och därmed bör det mer ses som utmärkande för företaget och inte för 

branschen. 

 

Likt fastighetsbranschen kommunicerar It-konsulter generellt inget om intellectual property. 

Det är endast Tieto som delgav information som kan hänföras till specifika omnämnande av 

företagets patent, upphovsrätt eller varumärken. Tieto beskrev specifikt om sitt varumärke 

Tieto Intelligent Wellbeing som är en datadriven lösning inom vård och välfärd som de själva 

har utvecklat. 

 

Bankbranschen utmärker sig inom internal capital genom utförlig beskrivning av management 

processer, gentemot de andra branscherna. Bankbranschen består av relativt många anställda 

som är spridda över flera kontor. Bankverksamhet har generellt sett stora inslag av en strävan 

mot låg kreditrisk, vilket innebär att utlåningen till kunder ska med största säkerhet generera 

avkastning i framtiden. Verksamheten bygger mycket på förtroende, där traditionella banker 

ska uppfattas som en stabil institution. Detta antyder på att bankverksamhet i regel kommer 

rapportera mer ingående om management processer för att skapa samklang med hanteringen 

mellan de olika kontoren, jämfört med exempelvis IT-konsulter som inte behöver behandla 

kreditrisk i samma utsträckning. Bankbranschen är den bransch med störst 

personalomsättning. Det enda företaget som har fler anställda än någon av bankerna är 

AstraZeneca inom läkemedelsbranschen. 
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IT-konsulter är den bransch som rapporterar mest om företagets kultur med 32 stycken 

observationer: Det som särskilt framhävs hos IT-konsulter jämfört med övriga branscher är att 

företagens kultur präglas av utveckling av medarbetarnas kompetens och erfarenheter. 

Medarbetarnas roll verkar vara väldigt viktigt för företaget och dess kultur, framförallt för att 

främja innovation. 

 

“Företagskulturen präglas av hög kompetens, personligt engagemang och en vilja att 

ständigt utveckla såväl kundernas affärer som den egna förmågan att bidra till 

nyskapande lösningar” (KnowIT, årsredovisning 2017, s. 10) 

 

Inom IT-konsulter framhäver även KnowIT en kultur som strävar efter en jämn 

könsfördelning, detta då IT-konsultbranschen generellt är ett väldigt mansdominerat 

yrke. 

 

”Dessutom har vi arbetat med att skapa en kultur och stämning som tilltalar både 

kvinnor och män” (KnowIT, årsredovisning 2017, s.8) 

 

Bankbranschen rapporterar inte lika mycket om sin kultur jämfört med IT-konsultbranschen. I 

bolagen skiljer sig kulturen åt väldigt mycket och de går ej att säga att en viss kultur som 

fungerar i ett företag inom fastighetsbranschen kommer att fungera i ett annat. För att styrka 

resonemanget har jag exempel från årsredovisningar. I Magnolias årsredovisning handlar det 

mycket om att odla sin egen kultur och att utveckla den tillsammans. Exempel från en anställd 

är att de finns något i kulturen som säger att de ska vara roligt att jobba där även om man har 

krav på prestationer på olika projekt. I Bonavas årsredovisning finns en mer generell 

beskrivning att värderingarna och målen ska vara desamma för hela företaget men att varje 

individ har sin egen resa vilket man växer och utvecklas som individ. 

4.5.3 External Capital 

 

Fastighetsbranschen utmärker sig genom external capital där de viktigaste och mest 

kommunicerade är company names, business collaborations och customer. Spridningen av 

underkategorierna är väldigt stor och skiljer sig mellan de olika företagen. Det går inte att se 

något klart samband eller likheter utöver avsaknaden av delgivning av IC. 

 

Det finns fundamentala skillnader mellan branscherna som framkommer vid jämförelse av 

deras verksamheter som antas påverka deras förmedling av IC. Tydligaste exemplet är 

gränsdragningen mellan vad som kan anses vara en kund, om man ser till skillnader mellan 

IT-konsultföretag och läkemedelsföretag. Läkemedelsföretag har ett helt annat förhållande till 

de som brukar företagets produkter, än IT-konsultföretag. Patienter kan i vissa fall vara i 

beroendeställning om finnas ett begränsat antal läkemedel att välja mellan, samt att patienter 

inte alltid väljer själva vilka läkemedel de behöver behandlas av. Och som tidigare 

nämnt kännetecknas det förhållande som råder mellan patient och läkemedelsbolag ej av 

samma egenskaper som ett vanligt “efterfrågan och utbud” förhållande, efterfrågan kan vara 

oförändrad oavsett prisnivå. Alla IT-konsultföretagen nämnde flertalet kunder specifikt vid 

namn, vilket uppfattas mer som en kvalitetsstämpel på den kunskap IT-konsulterna besitter.   

IT-konsulter är den bransch som kommunicerade mest om kunder. Fokus låg på vilka tjänster 

de utförde för respektive kund samt information om vinnande av nya kontrakt och kunder. IT-

konsulter riktar sig mot företagskunder som sin målgrupp, och dessa brukar innebära stora 

projekt som de gärna kommunicerade ut i sina årsredovisningar. Detta presenterades generellt 
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i specifika segment i företagens årsredovisningar, där de listade kunderna utifrån segment och 

bransch.  

 

Bankbranschen har en betydligt större kundbas sett till antal kunder, jämfört med de andra 

branscherna. Både i form av privatpersoner och företag. Eftersom det finns en banksekretess 

att förhålla sig till kommer de aldrig nämna kunder vid namn och de finns mycket strikta 

regler och processer eftersom informationen är väldigt känslig och privat. IT-branschen 

däremot förekommer det väldigt mycket omnämnande av kunder till skillnad från 

bankbranschen. Fokus låg istället på att beskriva mer generellt hur företagen arbetar för att 

bibehålla och utveckla kundrelationer. 

 

Kunderna i fastighetsbranschen varierar mycket mellan privatpersoner och företag. Det kan 

handla om uthyrning av lägenheter eller fastigheter, försäljning av lagerlokaler eller 

fastigheter. Privatpersoner nämns generellt inte vid namn utan endast enstaka fall 

förekommer. De som fastighetsföretagen fokuserar på i årsredovisningarna är företagskunder 

som nämns betydligt fler gånger och vid specifika namn. Vid jämförelse mellan IT-konsulter, 

banker och läkemedelsbranschen finns det väldigt lite rapporterat av kunder i 

fastighetsbranschen. Detta kan vara ett resultat av att fastighetsbranschen rapporterar generellt 

väldigt lite om IC. IT-konsulter rapporterar mest om customer, därefter kommer bankerna och 

läkemedelsbranschen. 

 

Business collaboration är någonting som utmärker läkemedelsbranschen jämfört med övriga 

branscher. Företag inom läkemedelsbranschen har nära samarbeten med olika företag, institut 

och partners för att driva och utveckla forskningsområden och specifika läkemedel. Att de 

delar med sig av information till andra aktörer visas även av resultatet av information 

networking system, där läkemedelsbranschen kommunicerar mest inom denna kategori. 

Läkemedelsbranschen investerar mycket inom forsknings- och utvecklingsarbeten som kräver 

specifika kunskaper och kompetenser för nya forskningsområden eller läkemedel. Vissa av 

dessa kunskaper besitter inte de specifika bolagen själva, utan då är en rimlig tanke att de 

samarbetar med andra för att tillsammans kunna förstå fenomen och utveckla läkemedel. 

Detta resonemang grundar sig från exempelvis citatet i AstraZenecas årsredovisning. 

 

“ Our collaborative approach to science was exemplified in 2017 by our partnerships 

with Imperial College, Crick Institute, and the MRC Laboratory of Molecular Biology 

to further our understanding of the underlying biology of disease” ( AstraZeneca, 

Annual Report 2017, s. 23 ) 

 

Att läkemedelsbranschen utmärker sig inom business collaboration är konsistent med 

Bozzolan et al (2003) där läkemedelsföretagen utgjorde 90% av alla delgivningar inom 

business collaboration och financial contacts. 

 

Bankbranschen har totalt 18 observationer inom underkategorin business collaborations. 

Observationerna rör främst samarbete med företag som besitter eller utvecklar betaltjänster 

och dylikt. Samarbete framhävs som nödvändigt för att kunna erbjuda digitala tjänster som 

bemöter förändringar inom kundernas behov. Detta liknar till viss del observationerna inom 

IT-konsultbranschen, där det också förekommer samarbeten för att kunna erbjuda och 

utveckla digitala tjänster för att möta kundernas behov. 
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Samarbeten mellan olika företag inom fastighetsbranschen är förekommande. Det finns 

väldigt många olika samarbeten, men alla kodas ej som business collaborations eftersom inte 

uppfyller kriterierna i kodschemat. Årsredovisningarna beskriver olika aktörer som 

förekommer i processer eller projekt. Alla projekt involverar olika konsulter, arkitekter, 

byggentreprenörer, samt övriga leverantörer. De samarbeten som nämns vid namn är olika 

avtal eller samarbeten ihop med banker, men dessa är betydligt färre jämfört med 

läkemedelsbranschen. Inom de andra branscherna fanns det betydligt färre samarbeten med 

banker och detta kan bero på att fastighetsbranschen är väldigt beroende av kapital för att 

finansiera stora satsningar på projekt eller byggnader med mera. Avtal med banker kodas till 

underkategorin financial relations istället för business collaborations. De andra branscherna 

kommunicerar mycket färre eller inga avtal med banker när de kommer till finansiering. 

Bortfallet från business collaborations blir betydligt större för fastighetsbranschen än de 

övriga branscherna på grund av detta. 

 

4.5.4 Human Capital 

 

IT- konsulter, där fokus är på medarbetarna, redovisade grafer och tabeller över de anställdas 

utbildningsnivå och branscherfarenhet. Det är något som är unikt för IT-konsultbranschen då 

inget annat företag inom de andra branscherna kommunicerar sådan information till samma 

utsträckning i sina årsredovisningar. Detta kan vara ytterligare indikation på att de anställda är 

en viktig tillgång för IT-konsulter och är något de väljer att kommunicera ut i sina 

årsredovisningar. Alla branscher delgav till viss del generell information som klassificerats 

inom kategorin employees, men IT-konsultbranschen utmärker sig genom att delge mer 

information om andra underkategorier inom human capital. IT-konsulter är den bransch som 

redovisade mest om human capital, om sina anställda och deras kunskaper samt erfarenheter. 

Inom work-related knowledge är det framförallt IT-konsulter och läkemedelsföretag som 

lyfter fram värdet de erfarenheter och kunskaper personalen innehar. Till skillnad från banker 

och fastighetsbranschen som noteras för en delgivning var inom kategorin work-related 

knowledge. Detta kan bero på skillnader i de olika branschernas egenskaper och 

förutsättningar, där framförallt att IT-konsulter och läkemedelsföretag antas vara mer 

beroende av sina anställdas kunskap för att skapa värde. 

 

Inom läkemedelsbranschen och IT-konsultbranschen framhäver man innovation och nya 

lösningar, där medarbetarnas kunskaper och erfarenheter ska bidra till innovativa lösningar. 

Enligt Stewart (1998) är innovation det primära syftet med human capital, ett samband vi ser i 

vår studie är att de branscher som producerar innovativa varor och tjänster har flest antal 

delgivningar av human capital. (se Tabell 4.5). Antal anställda inom de olika branscherna 

skiljer sig åt, där banker har flest antal anställda. Det finns ingen korrelation mellan hur 

många anställda företaget har och hur många delgivningar av information avseende human 

capital.   

 

Inom fastighetsbranschen visar resultatet att antalet observerat IC i fastighetsbranschen är få 

till mängden jämfört med de övriga branscherna som kommunicerar betydligt mer IC. Guthrie 

skriver i sin rapport att fastighetssektorn valdes eftersom det förväntades vara relativt lite 

beroende av IC eftersom värdet främst drivs av materiella resurser (Guthrie et al. 2007). 

Fastighetsbolagens årsredovisningar innehåller mycket siffror där beskriver vad de investerar 

i, hur nyckeltalen ser ut, och jämför dessa med föregående år. Det som genomsyrar alla 

årsredovisningar inom fastighetsbranschen är en mer generell och övergripande beskrivning 
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som handlar om valutor och den finansiella risk som finns inom fastighetsbranschen, även 

prognoser för tillväxt var återkommande. Tillgångar i fastigheter är fysiska tillgångar som kan 

värderas på ett tillförlit sätt och tas upp i en traditionell årsredovisnings. Det finns skillnader 

mellan de andra branscherna som till exempel läkemedelsbranschen där det inte finns mycket 

siffror och går inte att värderas på ett tillförlitligt sätt när det kommer till patent av 

varumärken exempelvis. Fastighetsbranschen finns på en annan marknad och byggnader går 

att värdera på ett tillförlitligt sätt, därför är de inte någonting som rapporteras inom IC. 

 

Vi har i regel valt att exkludera de observationer där en årsredovisning beskriver träning inom 

företaget. Observationerna har inte kunnat leva upp till det kriterium som ställs i definitionen 

av underkategorin training, det vill säga att träningen ska vara teknisk och arbetsspecifik. 

Vanligtvis uttrycks den formen av personalutveckling istället som interna utbildningar eller 

utvecklingsfrämjande åtgärder och istället kodats till underkategorin education. Företaget 

beskriver att de anställda går på kurser och utbildningar, men de kommunicerar inte 

informationen som att det är en teknisk arbetsspecifik träning. Detta gör att vi har bedömt att 

de enligt Guthrie et al (2007) definitioner (se bilaga 1) kodifieras lämpligast som education. 

Företagen anger inte att utbildningen riktar sig till en specifik karriär eller ett specifikt jobb, 

vilket kvalificerar det som education. Resultatet i vår studie skiljer sig från tidigare studier. 

(Guthrie et al 2007, Yildiz, S et al 2014). Training förekommer i andra studier, det som 

problematiserar metodiken är att tidigare studier inte exemplifierar hur de bedömer och 

motiverar kategoriseringen av text. 
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Tabell 4.5. Sammanställning av samtliga branscher  

Alla branscher Läkemedels 
branschen 

IT-Konsulter Banker Fastighets 
branschen 

Internal capital 345 66 136 34 

1.Intellectual property 254 2 17 0 

2.Management Philosophy 19 9 19 3 

3.Corporate culture 18 32 10 10 

4. Management 
processes 

26 11 74 10 

5. Information / Networking systems 24 12 11 5 

6. Financial relations 4 0 5 6 

External Capital 146 152 147 36 

7. Brands 6 4 6 2 

8. Customers 25 79 51 7 

9. Customers satisfaction 7 21 24 4 

10. Company names 21 30 46 9 

11. Distribution channels 18 7 2 3 

12. Business collaborations 50 10 18 11 

13. Licensing agreements 19 1 0 0 

Human Capital 92 122 48 25 

14. Employee 24 29 22 7 

15. Education 7 17 11 12 

16. Training 0 0 0 0 

17. Work-related knowledge 35 45 1 1 

18. Entrepreneurial spirit 26 31 14 5 

Totalt 583 340 331 95 
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5 Diskussion och slutsats 

5.1 Diskussion  

 

Alla branscherna uppfyllde vissa antaganden kring vad man kan vänta sig att få läsa ur deras 

årsredovisningar. Resultatet av analysen visar att det finns skillnader mellan branscher vid 

rapporteringen av IK, genom fördelningen mellan olika underkategorier och framförallt i 

omfattningen av rapporteringen. Resultatet visar på att svenska företag inom 

läkemedelsbranschen kommunicerar mest om internal capital (se figur 4.1). External capital är 

den största kategorin för bank-, IT-konsult- samt fastighetsbranschen. Inom 

läkemedelsbranschen, bankbranschen och fastighetsbranschen rapporteras de dolda värdena 

inom human capital minst och för IT-konsulter är det internal capital. (se tabell 4.5) 

Läkemedelsbranschens årsredovisningar innehöll 583 av undersökningens totala 1349 IC 

observationer, och är därmed den branschen med flest observationer. Den näst största 

branschen, IT-konsultbranschen, uppgår till 340 observationer av IK, vilket är ungefär hälften 

av vad läkemedelsbranschen rapporterar. Bankbranschen redovisar relativt mycket IK, nästan 

lika mycket som IT-konsulterna, trots ett lägre P/B-tal (se tabell 3.4). Fastighetsbranschen har 

ett P/B-tal som liknar bankernas, men redovisar däremot relativt lite om IC vid jämförelse 

med resterande branscher. Samtidigt är det svårare att urskilja någon kategori eller 

underkategori som dominerar eller karaktäriserar fastighetsbranschen, de observerade 

företagen inom branschen skiljer sig från varandra.  

 

Resultatet antyder att ett företags storlek påverkar rapporteringen av IC. Det företag som 

visade på flest observationer inom respektive bransch är också det företag som har flest 

anställda. Detta är i enighet med Bozzolan et al (2003). Tidigare studier har visat på att 

företagets storlek och branschtillhörighet påverkar hur mycket IC som rapporteras, samtidigt 

som denna studie tycks uppvisa att företagets P/B-tal inte alltid förutsäger antalet 

observationer av IC. Detta innebär att ett företag som kommunicerar mycket IC inte per 

automatik besitter mer IC gentemot andra företag. Vi antar detta då företag kan ha olika 

mängd medel att lägga på mätningar, undersökningar, och utformning av formuleringar kring 

de olika egenskaper som beskriver företagets IC. Det IC som ett företag kommunicerar utåt att 

de besitter, ger nödvändigtvis inte en exakt och jämförbar bild mot andra företag. För att 

kunna göra en jämförelse av IC mellan två företag, i form av en sorts fundamental analys, 

upplevde vi att det krävs ingående insikt i branschen. Detta blev tydligt vid genomgången av 

den forskningsintensiva läkemedelsbranschen. 

 

Utifrån vår empiri kan vi se att det finns skillnader mellan hur företag inom olika branscher 

kommunicerar och rapporterar IC. Detta kan antyda på att de olika branscherna delger 

information som de anser är viktig för sin bransch de är verksamma inom. Där exempelvis 

läkemedelsbranschen fokuserar på information om patent och internal capital, och IT-

konsulter kommunicerar specifik information om deras kunder och avtal. I 

problemdiskussionen konstaterar vi att det finns immateriella dimensioner som i praktiken 

kan dominera företagets värde och leda till att vissa börsbolag värderas till mycket högre 

värden än det bokförda värdet. Analysen av IT-konsultbranschen visar mönster på att 

företagen kommunicerar mindre om internal capital, jämfört med de andra huvudkategorierna. 

Denna tendens är genomgående för alla de undersökta företagen (se tabell 4.2). IT-

konsultbranschen rapporterar mest inom external capital och det som läggs fokus på är 

information om specifika kunder, vinnande av nya kunder och kontrakt. IT-konsulter 

kommunicerar information om de tjänster de utför åt respektive kund i löpande text, och de 
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tenderar att ha specifika segment i sin årsredovisning om sina kunder och nytecknade avtal. 

Det förekom att samma meningar upprepas vid olika delar av årsredovisningen, vilket 

påverkar det totala antalet delgivningar inom underkategorin customers. Utöver information 

om kunder utmärker sig IT-konsulter framförallt i rapporteringen angående work-related 

knowledge inom human capital. De beskriver värdet av sina medarbetares kompetenser inom 

IT-relaterade områden, vilket uttrycks i form av hög kompetens, djup kunskap och lång 

erfarenhet. Prestationer i kunskapsintensiva företag påverkas av företagets kompetens och 

tekniska kunskap och borde rapporteras (Curado, C. Henriques, L & Bontis N. 2011). Likt 

fastighetsbranschen identifieras få kodningar för IT-konsulter inom licensing agreements och 

inget inom training (se tabell 4.5). 

 

Läkemedelsbranschen kommunicerar sitt IC till högre grad än övriga branscher. Detta ligger 

även i linje med tidigare forskning som visar att högteknologiska industrier investerar och 

kommunicerar sitt IC (Abhayawansa & Azim 2014, Bozzolan et al 2003, Guthrie et al 2007). 

Resultatet från läkemedelsbranschen är inte oväntat eftersom patent, upphovsrätt och 

varumärken utgör en stor del av intjäningen från framställning och försäljning av läkemedel. 

Detta gällde för alla läkemedelsföretagen som rapporterade ingående om internal capital. 

Bland de resterande tre branscherna förekom det ytterst få observationer av intellectual 

property. Jämfört med övriga branscher utmärker sig läkemedelsbranschen också inom 

business collaboration; årsredovisningarna beskriver flera samarbeten med företag, institut, 

och partners för att utveckla och driva läkemedel och forskning. Detta är i linje med tidigare 

forskning som visar att läkemedelsbranschen kommunicerar mer inom business collaboration 

jämfört med andra branscher (Bozzolan et al 2003). Inom läkemedelsbranschen finns det 

svårigheter med gränsdragningen kring vad som med självklarhet kan kallas för kund. 

Patienter, läkare, sjukhus och andra hälso-institutioner är på sätt och vis allihop kunder, men 

relationen till dem skiljer sig mycket från de andra branscherna. Det förekommer att företagen 

visar på undersökningar över patientens upplevelse, och arbeten med informationsnätverk för 

läkare och sjukhus. Men företagen benämner sällan någon av dessa intressenter som en form 

av “kunder”. Läkemedelsföretagen beskriver i regel inte läkarnas eller institutionernas 

upplevelse, vilket vi anser relevant eftersom läkare och institutioner har stor inverkan på 

vilket läkemedel patienten kommer i kontakt med. 

 

Studiens resultat visar att external capital är den mest förekommande kategorin inom den 

traditionella bankbranschen. Tre av bankerna har external capital som störst kategori och en 

har internal som den största kategorin. Alla bankerna har human capital som den minst 

förekommande kategorin. Den bank som skiljer sig är Nordea, där den mest rapporterade 

huvudkategorin är internal capital. Fördelningen av IC är relativt konsistent med resultatet av 

Yildiz, S. et al (2014) som undersöker turkiska banker. Enligt Mention (2011) är det flera 

studier som visar att external capital är den största kategorin inom bankbranschen, men att det 

inte är genomgående för alla studier. Utifrån vår tolkning av de meningar som observerats, 

angående management processer inom bankbranschen, framstår skrivna processer som en 

viktig del för att skapa kontinuitet mellan alla kontor. Samtidigt kommunicerar inte bankerna 

lika mycket om human capital, vilket går emot vad man kan tänkas förvänta sig av 

bankbranschen. Alla bankerna har väldigt många anställda, men de senaste åren har delar av 

verksamheten flyttat till internettjänster och många kontor har stängts ner.  

Resultatet inom fastighetsbranschen visar att företagen rapporterar betydligt mindre om IC än 

övriga undersökta branscher. Det gick inte heller att urskilja några mönster inom de 

övergripande kategorierna, eller inom underkategorierna, som karaktäriserar 

fastighetsbranschen. Företagen inom branschen skilde sig gentemot varandra i avseende för 
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vilken underkategori av IC de redovisade mest om. Fastighetsbranschen valdes i syftet att 

representera en bransch med relativt lågt beroende av IK, och vår studie tycks uppvisa att det 

stämmer även på svenska företag. De väsentliga tillgångarna inom fastighetsbranschen kan tas 

upp och värderas i den traditionella redovisningen. Enligt Edvinsson & Malone:s (1997) 

resonemang borde detta minska relevansen av att ta med IC inom rapporteringen. Den 

teoretiska referensramen och konceptet om IC antyder att fastighetsbranschen borde ha färre 

observationer totalt, då skillnaden mellan redovisat värde och marknadsvärde var lägre, samt 

att framtiden är relativt förutsägbar. I fastighetsbranschen rapporterades inte training, 

licensing agreements och intellectual property (se tabell 4.4) Studien av Bozzolan et al (2003) 

indikerade att intressenters efterfrågan på rapportering avseende IC är större i branscher där 

framtiden är mer osäker. Detta tycks även uppvisas i vår studie vid jämförelse av resultatet 

mellan fastighetsbranschen och bankbranschen, där företagen har liknande P/B-tal, men stor 

skillnad i rapporteringen av IC. Fastighetsbranschen anses generellt ha en mer förutsägbar 

framtid jämfört med bankbranschen som hanterar föränderliga kundbeteenden och en större 

exponering mot digitaliseringen. Ser man till läkemedelsbranschen är det ännu större 

svårigheter med att försöka prognostisera framtiden, vilket resultatet kan anses återspegla. 

IC är mer komplext än att bara visa på skillnader mellan marknadsvärdet och det redovisade 

värdet; begreppet är ett verktyg för att beskriva alla de tillgångar i verksamheten som inte 

fångas av en traditionell redovisning. Utifrån IAS regelverk (se kap 2.1) anser vi att IC inte 

går att värdera på ett tillförlitligt sätt. I vissa fall går det att föra en diskussion ifall dessa 

grupper betraktas som en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form, exempel på 

detta är underkategorierna management process, corporate culture, och management 

philosophy. Vi anser att dessa kategorier inte uppfyller IAS krav för att betraktas som en 

identifierbar immateriell tillgång eftersom de inte är avskiljbara. De går inte att avskilja eller 

dela av tillgången från företaget, och de har inte uppkommit ur avtalsenliga eller juridiska 

rättigheter. Enligt vår tolkning av regelverket kan dessa underkategorier inte tas upp som en 

immateriell tillgång på grund av ovanstående premisser. Ett exempel på external capital är 

kategorin customers, där kunden kan anses bidra till företagets framtida ekonomiska fördelar 

genom deras konsumtion av varor och tjänster från företaget. Kontrollen över de framtida 

ekonomiska fördelarna är otillräckliga. Företaget har inte kontroll över kunderna utan det är 

upp till den enskilde individen om de ska köpa eller inte, eller om de istället ska köpa av en 

konkurrent. Customer satisfaction är också en kategori där det är svårt att avgöra om 

kundnöjdhet och kundernas lojalitet leder till att företaget får kontroll över de ekonomiska 

fördelarna som medförs. Därav är det osäkert att identifiera kunder som immateriella 

tillgångar. Vidare uppfyller de inte kraven som identifierbar immateriell tillgång enligt IAS 38 

p.12, eftersom de inte uppfyller kraven på avskiljbarhet och inte uppkommer ur avtalsenliga 

eller juridiska rättigheter. 

 

Genom innehållsanalysen har vi upplevt att Guthries definitioner och kodschema som 

analysmetod har fungerat bra för att uppfylla vårt syfte. Vi upplever dock att metoden bär 

svagheter, eftersom tidigare studier saknar ingående beskrivningar kring utformning av 

kodschemat och mycket lämnas åt våra egen tolkningar av definitionerna. Det är viktigt att 

poängtera att det finns skillnader mellan olika kodscheman som gör att resultatet från olika 

studier inte är helt tillförlitligt att jämföra (Mention 2011). Detta gäller framförallt vid 

meningar eller stycken som kan hänföras till flera av underkategorierna. I dessa fall saknas 

tydlig gränsdragning om hur text ska kategoriseras. Guthries kodschema möjliggör en 

kvantifiering av innehållet från årsredovisningar, genom förutbestämda kategorierna arbetar 

vi på ett systematiskt och replikerbart sätt. Fördelar med det valda kodschemat är att 

kvantifieringen ger oss ett lättöverskådligt perspektiv av empirins omfattning och olika 
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inriktningar, vilket fungerar som stomme åt antaganden som försöker förklara resultatet i sig. 

För att studier av den här typen ska kunna jämföras med liknande studier, krävs större inblick 

i genomförandet eller att studierna som jämförs har samma författare. Detta anser vi hade 

kunnat möjliggöra tillförlitligare jämförelser. Denna osäkerhet finns främst vid jämförande av 

underkategorier och vid vilken gräns som en observation får tas. Huvudkategorierna är 

däremot väl beskrivna i litteraturen, därav sker gränsdragningen mellan huvudkategorierna 

med större självsäkerhet än underkategorierna. 

 

5.2 Slutsats 

 

Syftet med studien är att redogöra för hur svenska företag, inom fyra olika branscher, 

rapporterar och kommunicerar förekomsten av IC genom årsredovisningar. Studien baseras på 

en innehållsanalys. Den teoretiska modell som används i denna studie är baserad på Guthrie et 

al (2007). Paraplybegreppet IC är ett verktyg som möjliggör diskussion om vad som utgör 

skillnaden mellan ett företags redovisade värde och dess marknadsvärde (P/B-tal). IC delas in 

i tre huvudkategorier, vilka i sin tur består av ett antal underkategorier. Huvudkategorierna är 

internal capital, external capital, och human capital. Kategorierna används som begrepp för 

att representera de tillgångar i verksamheten som inte kan fångas av den traditionella 

redovisningen. Urvalet av branscher baseras på ett målstyrt urval där branscher från tidigare 

forskning väljs ut för att representera huvudkategorierna av IC. De branscher som valts ut i 

vår undersökning är läkemedelsbranschen, IT-konsultbranschen, bankbranschen samt 

fastighetsbranschen. Företagen valdes ut med avseende på vilka som hade högst P/B-tal inom 

respektive bransch.  

 

Resultatet visar på att det finns skillnader i rapporteringen av IC i årsredovisningar. 

Skillnaderna uppkommer vid en djupare nyanserad analys av hur företagen kommunicerar sitt 

IC. Företag inom läkemedelsbranschen kommunicerar mest om internal capital. External 

capital är den största kategorin för bank-, IT-konsult- samt fastighetsbranschen. Inom 

läkemedelsbranschen, bankbranschen och fastighetsbranschen rapporteras de dolda värdena 

inom human capital minst, och för IT-konsulter är det huvudkategorin internal capital. 

Läkemedelsbranschen rapporterar om IC signifikant mer än de andra branscherna, där 

framförallt rapportering om internal capital och specifikt intellectual property utmärker 

branschen. Läkemedelsbranschen är en forsknings- och utvecklingsintensiv bransch, vilket är 

en betydande faktor till den relativt stora mängden rapporterad intellectual property. 

Läkemedelsbranschen utmärker sig också inom underkategorin business collaboration, 

årsredovisningarna beskriver flera samarbeten med företag, institut, och partners. IT-

konsultbranschen kommunicerar mest om underkategorierna customer, work-related 

knowledge, och corporate culture. IT-konsultföretagen uppgår till ungefär hälften av vad 

läkemedelsbranschen rapporterar. Empirin från bankbranschen visar att bankerna 

kommunicerar relativt mycket IC, nästan lika mycket som IT-konsulterna. Bankbranschen 

består till störst del av external capital med mycket fokus på kundrelationer och anseende. 

Bankerna lägger även mycket emfas på underkategorin management process. 

Fastighetsbranschen har ett P/B-tal som liknar bankernas, men redovisar däremot relativt lite 

IC vid jämförelse med resterande branscher. Samtidigt är det svårare att urskilja någon 

kategori eller underkategori som dominerar eller karaktäriserar branschen. Den största 

kategorin inom fastighetsbranschen är external capital, och den största underkategorin är 

employees, vilket är en del av human capital. 
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5.3 Förslag till vidare forskning 

 

Denna uppsats har fokus på vad IC är, hur detta rapporteras i årsredovisningar, samt vilka 

skillnader som finns mellan olika branscher. Vi anser att det vore intressant föra vidare 

forskningen med longitudinell design som undersöker hur kommunikationen av IC inom 

specifika branscher förändras över tid. En relevant studie kan exempelvis vara en 

longitudinell studie riktad åt branscher som genomgår stora förändringar. Detta kan ge 

värdefull information av hur kommunikationen av IC återspeglas eller påverkas av de 

förändringar som sker inom branschen. En sådan studie skulle även kunna bidra till insikter 

om hur rapporteringen av IC inom Sverige förändras över tid. Vidare förslag till framtida 

forskare inom IC, är att exemplifiera och klargöra kodningen av text för att underlätta en 

bättre replikering och förbättring av studier. 
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Bilaga 1: Definition av begreppen 
 

Internal Capital  
 1.  Intellectual property 

 Utveckla eller skydda patent, upphovsrätt eller varumärken(trademark).  

 Tjäna intäkter eller andra förmåner från patent, upphovsrätt eller varumärken. 

 Specifikt omnämnande av patent, upphovsrätt eller varumärke(trademark).  

 2. Management philosophy 

 Hänvisning till en uppsättning ömsesidigt förstärkande principer som styr 

hanteringsprocessen. 

 Vägledande principer inom ett visst område. 

 Men inte på affärsstragegins eller strategiska mål. 

 3. Corporate culture 

 Något som hänvisar till följande definition- “företagskultur är en serie 

medarbetares övertygelser, attityder och beteenden som kollektivt definierar 

företagets karaktär och som bestämmer dess förmåga att uppnå optimal 

driftseffektivitet och hållbar tillväxt”. 

 Värderingar, ritualer och ritualer som erkänns och delas av de anställda i ett 

företaget.  

 4. Management processes 

 Referens till en uttrycklig uppsättning metoder och/eller tekniker som stödjer 

och möjliggör det praktiska genomförandet av, ledningsfilosofi. 

 System och strukturer genom vilka ledningen hanterar dagliga problem 

 Men inte marknadsföringsteknik eller strategi eller uppsättning av processer 

för ett område, med undantag för om man poängterar fördelar som uppkommer 

av processen.  

 5. Information/networking systems 

 Något som omvandlar datainmatning till användbar produktion. 

 Avser informationsteknik (annan än kommunikationsrelaterade IT) 

 Guthrie skriver att “ företagens förväntas bli alltmer beroende av 

informationssystem för att fånga upp och rapportera transaktioner och även att 

spåra, bygga och dela organisationens samlade kunskaper. 

 Med hänvisning till kommunikation inom organisationer (“ delning och 

spridning av information” Guthrie & Petty 2013 utkast s.19). 

 Hänvisar till kommunikation mellan organisation, affärspartner och andra 

utanför verksamheten. 

 6. Financial relations 

 Med hänvisning till gynnsamma ekonomiska relationer mellan organisation 

och långsiktiga finansiärer (banker och aktieägare) (“eftersom de kan ge… 

finansiell stöd när det behövs”. -Guthrie & Petty 2003 utkast s.20). 

External Capital 
7. Brands 

  Varje uttrycklig hänvisning till ordet “ brand” (som ägs av företaget). 

 Referens till konkurrensfördel härrörande från ägande eller utveckling av 

varumärken - inklusive position av varumärke/varumärke på specifika 

marknader. 

 Referens till aktiv förvaltning av ett varumärke. 

8. Customers 

 Referens till status eller utveckling (av företaget) av kundrelationer [men inte 

relaterat till kundlojalitet eller tillfredsställelse].  
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 Marknadsundersökning som syftar till att identifiera potentiella kunders behov 

eller vad man behöver ha. 

 Referens till värdet av kundbasen. 

 Referens till marknadsandel inom ramen för konkurrensfördel - även angiven 

av marknadsledande påstående om det inte finns någon referens till 

varumärken. 

 Eventuell hänvisning till “per kund” lönsamhet. 

 Ny produktutveckling i kontexten av konkurrensfördel. 

 Vinnande nya kunder/kontrakt. 

 Eventuellt omnämnande av en viss kund med namn. 

 Men bara hävdar att vara kundfokuserad räcker inte för att inkludera en 

information i denna kategori. 

 Reklam. 

9. Customers Satisfaction 

 Hänvisning till nivåer av kundtillfredsställelse. 

 Referens till fortsatta relationer med kunder. 

 Hänvisning till återkommande kontrakt. 

 Referens till politik och system för att behålla kunder. 

 Hänvisning till kundlojalitet och återkommande kunder. 

 Marknadsundersökning som syftar till att identifiera behoven hos befintliga 

kunder. 

 Men hävdar att vara kundfokuserad räcker inte till att inkludera en information 

i denna kategori. 

 Kundernas förtroende. 

10. Company Names 

 Skydda företagsnamn. 

 En eventuell uttrycklig hänvisning till rykte eller uppfattning av organisation i 

ögonen på externa intressenter. 

 Produktens rykte. 

 Utmärkelser. 

 Sponsring 

 Men inte i sammanhanget av marknadsandelar. 

11. Distribution Channels 

 Utveckla eller förbättra distributionskanaler mellan företag och leverantörer 

eller kunder. 

 

12. Business Collaboration 

 Ett nära (långsiktigt) förhållande som “möjliggör för partners att driva en 

möjlighet tillsammans att de kanske inte har kunnat driva självständigt” 

(Guthrie & Petty 2003 utkast s.23). 

 Diskussion om specifika (eller specifika grupper av) gemensamma satsningar 

och strategiska avtal. 

13. Licensings agreements 

 Licensavtal. 

 Franchisingavtal. 

 Referens till ett kontrakt med särskilda villkor som inte skulle ha varit 

tillgängliga för alla potentiella “budgivare”. 

Human Capital 
14. Employee 

 Dedikation och engagemang av anställda. 
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 Medarbetarnas tillfredsställelse. 

 Förknippad med humankapital men inte täckt av underkategorier. 

15. Education 

 Hänvisning till utbildning som inte specifikt riktar sig till en viss karriär. 

 Kvalifikationer relaterade till en specifik karriär men inte till ett specifikt jobb 

eller en uppgift hos ett visst företag eller organisation. 

 Tekniska kvalifikationer som inte är relaterade till ett visst företag eller en 

organisation, t.ex. GNVQs; HND-talet- 

 Utbildning som gäller arbetsområdet men inte specifikt till jobbet eller 

företag/organisationssituationen. 

16. Training 

 Teknisk, arbetsspecifik träning. 

17. Work- related knowledge 

 Referens till kunskap eller erfarenhet som specifikt hänför sig till arbetarens 

förflutna, nuvarande eller potentiella framtida position. 

 Kombinera kunskap och erfarenhet som medlemmar i grupper eller grupper 

håller för att gynna organisationen. 

 Referens till mjukare färdigheter som “kommunikation” och “teambuilding”. 

 Inte härledd från individuell träning. 

18. Entrepreneurial spirit 

 Förmåga att lägga in idéer. 

 Möjlighet att påverka praxis. 

 Hänvisning till uppfinningsrikedom eller innovativitet. 

 Proaktiva och reaktiva förmågor hos anställda och anpassningsförmåga till 

förändring. 
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