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Sammanfattning 
 

 

En rad aktualiteter i dagens media under de senaste åren inom bank- och finansvärlden tyder på att 

bankerna ses som en kategori av tjänsteföretag som i dagsläget har ökat krav av transparens. Den 

lagstadgade finansiella redovisningen förbiser sådana faktorer som kan vara av betydelse för att 

skapa ett transparent och legitimt företag vilket gör att företagen tar till sig möjligheten och 

kompletterar årsredovisningar med tilläggsupplysningar. Företagsöverlevnad beror till en stor del på 

legitimitet som erhållas från aktieägare och investerare, givet att tjänsteföretags handlingar måste 

överensstämma med aktieägares och investerares förväntningar och krav på verksamheten. 

Redovisning av intellektuell kapital via årsredovisningar kan bidra till en bättre insyn i 

organisationen och dess beteende för aktieägare och investerare. 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur tjänsteföretag genom extern redovisning av 

intellektuellt kapital kan eftersträva transparens och skapa legitimitet. För att besvara studiens syfte 

genomfördes en fallstudie på de fyra svenska storbankerna med utgångspunkt i aktörssynsätt. 

Resultatet genererades genom textanalyser på årsredovisningarna mellan 2002 och 2011 med 

tillämpning av en unik analysmetod som består av två kodningsomgångar. Den första kodningen 

grundades på identifiering av signaler human-, struktur- och kundkapital i syfte att skapa en 

övergripande bild av hur redovisning av intellektuellt kapital har förändrats över åren. Genom den 

andra omgången identifierades signalkaraktärer i form av legitimitetsskapande strategier: förändra 

företaget, förändra uppfattning eller manipulera uppfattning. Den teoretiska ramen som byggs på 

agent-, legitimitets och signalteori provades i det framtagna resultatet. 
 
En analys av signalerna och dess karaktärer har visat att bankerna tenderar att öka transparens och 

därmed skapa legitimitet genom att främst betona strukturkapitalet som tar sig i uttryck genom 

signalkaraktär – förändra uppfattning. Med detta menas att företag försöker informera aktieägare 

och investerare främst genom redogörelser om olika processer, policyer, program och system utan 

att påvisa några förändringar inom termer av strukturkapital. Studien har även påvisat en stark 

koppling mellan teorierna givet att tjänsteföretag kan minska informationsklyftor och därmed öka 

transparens genom att signalera information som efterfrågas på marknaden, vilket i sin tur skapar 

legitimitet. 



Abstract 
Recent years a series of scandals in the banking and financial world imply that banks as a category 
of service organizations need to increase transparency. The statutory financial statements ignores 

factors that may be of importance to create an image of a   transparent and legitimate company 

which makes firms to embrace the opportunity and complement the financial statements with 

supplementary  information.  Since  the  company's  survival  depends  largely  on  the  legitimacy 

obtained from shareholders and investors, that is why banks’ actions must be consistent with 

shareholder and investors’ expectations and demands on the banks business. Reporting for 

intellectual capital through annual reports can contribute to a better insight into the organization and 

how does it behave with respect to shareholder and investor. 

 
The purpose of this paper is to create an understanding of how service organizations can create 

transparency and legitimacy through external reporting of intellectual capital. A case study of the 

four major banks in Sweden has been adopted during the study considering actor approach. The 

results were generated by textual analysis of the annual reports between 2002 and 2011 by applying 

a unique analysis method which consists of two encoding passes. The first coding was based on the 

identification of signals human, structural and customer capital in order to create a comprehensive 

picture of how the reporting of intellectual capital has changed over the years. By the second round 

signal characters in form of legitimacy-building strategies were identified: change the company, 

change  perception  or  manipulate  perception.  The  theoretical  framework  built  on  the  agent, 

legitimate and signal theory was tested in the case studies result. 

 
An analysis of the signals and signal characters has shown that banks tend to increase transparency 

and create legitimacy primarily by emphasizing structural capital through the signal character – 

change perception. This means that banks are trying to inform shareholders and investors primarily 

through reporting of various processes, policies, programs or systems without demonstrating any 

changes in terms of structural capital. The study also underlines a strong link between the theories 

given that service organizations can reduce information gaps by signaling information requested on 

the  market  by  shareholders  and  investors  and  thereby  increase  transparency  which  creates 

legitimacy. 
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1. Inledning   
 

 

1.1             Bakgrund och problematisering 
 

 

Den lagstadgade finansiella redovisningen förbiser faktorer som kan vara av betydelse för att uppnå 

transparens och skapa ett legitimt företag vilket gör att företagen tar till sig möjligheten och 

kompletterar årsredovisningar med tilläggsupplysningar, så kallad frivillig rapportering (jmf. 

Artsberg, 2005). Detta ligger i linje med Cooper & Sherer (1984) som påstår att redovisning av 

intellektuellt kapital gör det osynliga synligt vilket också indikerar ett behov av att redovisa 

information utöver den finansiella informationen. Vandemaele et.al. (2005) och Chatzkel (2005) 

styrker detta med att allt fler företag uppmärksammar intellektuellt kapital i deras värdeskapande 

processer och redogör för intellektuellt kapital i tilläggsupplysningar. 

 
Redovisning av intellektuellt kapital kan vara av särskild relevans för till exempel tjänsteföretag. 

Med tjänsteföretag menas ett företag vars affärsidé är att i första hand tillhandahålla någon form av 

tjänst till marknaden (Svensson, 2009). Det verkliga värdet inom dessa företag skapas genom 

medarbetares kunskap, arbetssätt, processer, kundrelationer och andra tillgångar som omfattas av 

intellektuellt kapital. Holmberg (SCB, 2012) resonerar att tjänsteföretag har en allt större roll i den 

svenska ekonomin. 2011 utgjorde tjänsteföretag nära 70 procent av den totala bruttonational- 

produkten. 

 
Roos et. al. (2006) resonerar att redovisning av intellektuellt kapital kan skapa konkurrensfördelar 

genom att upplysningar om sådana tillgångar fungerar som marknadsföringsverktyg, det vill säga 

kommunicera om sådant som kan vara av betydelse för externa parter som exempelvis aktieägare 

och investerare. I linje med Lei-Du et.al. (2013) kan narrativ informationsförmedling genom 

redovisning av intellektuellt kapital minska osäkerheten bland aktieägare och investerare på ett 

bättre sätt än enbart redovisning av numerisk information och därmed kan informationsasymmetri 

minska och transparens öka. Hwan-Yann Su (2011) diskuterar att transparensen som skapas via 

redovisning av intellektuellt kapital har ett högt värde, pga. att ”företagsgenomsynligheten” ökar 

mot allmänheten. Genom att ta tillvara kommunikation via årsredovisning och redogöra för 

intellektuellt kapital sjunker informationsklyftor mellan banker och aktieägare eller potentiella 

investerare och bidrar positivt till transparens och därmed även legitimitetskapande. Detta berör alla 

tjänsteföretag som bygger sin finansiella prestation på basis av intellektuellt kapital, vilket blir allt 

mer aktuellt i nutiden enligt svensk statistik (SCB, 2012). 

 
Med hänsyn till en rad aktualiteter i dagens media under de senaste åren kan bankerna ses som en 

kategori av tjänsteföretag som i dagsläget har ökat krav av transparens. I likhet med Bailey et. al. 

(2006) kan ett tjänsteföretag minska informationsasymmetri genom att öka rapportering om sitt 

tillstånd, aktiviteter, tillgångar, framtidsutsikter och liknande i tilläggsupplysningarna. Ökad 

informationstillgång minskar den rådande informationsasymmetrin på marknaden, hjälper att skapa 

en bättre förståelse för respektive företag och utifrån detta bilda uppfattning och förväntningar. 

Exempelvis år 2012 har varit rikt med händelser inom bank- och finansvärlden som tyder på brist av 

transparens och därmed även legitimitet. 

 
Exempelvis har JP Morgan Chase, en av de största bankerna i USA, underlåtit att redovisa förlusten 

på 459 miljoner USA dollar. Två affärsmän verksamma i den schweiziska banken UBS dömdes till 

böter för deltagande i ett flerårigt program för att ha manipulera Libor och andra benchmark räntor, 

vilket gör dem till de första individerna som blivit kriminellt anklagade i den internationella 

skandalen. Den brittiska banken HSCB betalade de högsta böter i historien på 1,9 billioner brittiska 
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pund till tillsynsmyndigheter för anklagelser om penningtvätt. Mer specifikt släppte banken in 

pengar i det amerikanska finanssystemet. Pengar som var intjänade genom droghandel i Mexiko och 

terroristverksamhet i Iran. Den brittiska banken Standard Chartered avslöjades för brott om olagliga 

transaktioner med Iran, Sudan, Libyen och Burma och under december 2012 betalade den andra 

boten under en korttidsperiod. En av de mest uppmärksammade skandalerna inom bankväsendet 

under 2012 skedde i London, efter upptäckten att Libor, räntan som påverkar lån mellan bankerna, 

hade manipulerats. Barclays, en av Storbritanniens största banker, fick betala 290 miljoner pund i 

böter. Libors manipulation väckte finansvärldens uppmärksamhet världen runt, vilket bidrog till att 

undersökningar om bankbedrägerier påbörjades i flertal länder. 

 
Händelserna tyder på att svag transparens kan vara väldigt kostsam och att det råder brist på 

legitimitet inom finansvärlden, vilket signalerar behov av studier av extern redovisning för 

transparens av tjänsteverksamheter. Trots att The Basle Committee underströk väsentlighet av 

transparens inom bankvärlden 1998, skapar de nämnda händelserna utrymme för fortsatta studier 

(Basle Committee on Banking Supervision, 1998). Situationen kan med andra ord beskrivas som att 

vissa tjänsteföretag utnyttjar sin överlägsna position över information om interna processer och 

aktiviteter, vilket i kombination med bristande redovisning skapar en sneddriven bild av företaget. 

De nämnda bankskandalerna har utlöst debatter i medier kring bankernas tillförlitlighet och 

transparens. Bengtsson skriver: ”Skandalen i London, då referensräntan Libor manipulerades, har 

allvarligt  skadat  förtroendet  för  bankerna”  (Bengtsson,  www.dn.se,  2012).  Sveriges  Riksbank 

inledde en omfattande undersökning av storbanker, vilket resulterade i att centralbanken var kritisk 

till bankernas transparens trots att ingen manipulation upptäcktes (Neurath, www.svd.se, 2013). 

Riksbankschefen  Ingves  uttalade  sig  om  bankernas  transparens  enligt  följande:  ”Bankernas 

beroende av säkerställd finansiering är en viktig fråga. I den senaste stabilitetsrapporten lämnade vi 

en rekommendation till de svenska storbankerna om att förbättra transparensen om intecknade 

tillgångar  i  sina  redovisningar,  vilken  de redan  har  börjat  följa”  (Riksbankens  stabsavdelning, 

2013). 

 
Mention (2011) påpekar att det finns begränsad forskning om redovisning av intellektuellt kapital 

inom tjänsteföretag. Tidigare forskning kring ämnet omfattar studier inom sådana branscher som till 

exempel gruvindustri (April et al., 2003), bioteknik (White et al., 2010),    teknik- och 

industrisektorerna (Abdul Rashid et al., 2012). Givet detta och diskussionen ovan förefaller ett 

behov existera av att synliggöra hur redovisning av intellektuellt inom sådana tjänsteföretag såsom 

banker påverkar informationsasymmetri mellan företag och allmänheten, och utifrån detta resonera 

kring transparensförändringar och därmed även legitimitetsskapande. 
 

 
 

1.2             Syfte 
 

Syftet är att skapa förståelse för hur tjänsteföretag genom extern redovisning av intellektuellt kapital 

kan minska informationsasymmetri och frambringa legitimitet. Detta genom att (1) beskriva hur 

banker kan redovisa narrativa signaler i form av human-, struktur- och kundkapital, (2) identifiera 

och analysera signalernas betoning och karaktäristik samt (3) utveckla en övergripande modell för 

hur narrativ signalering av intellektuellt kapital kan bidra till transparens och skapandet av 

legitimitet. 

http://www.dn.se/
http://www.svd.se/
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1.3             Disposition 
 

Dispositionen  visar  en  övergripande  bild  på  studiens  upplägg  (Figur  1).  Som  figuren  nedan 

illustrerar har vi under det första avsnittet försökt att bekanta läsaren med bakgrund och problem till 

det valda ämnet, klargjort studiens relevans för tjänsteföretag och definierat syftet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Disposition 

 
Vidare följer vi en deduktiv ansats och lyfter fram flera teorier för att utveckla en analysmodell som 

kommer att ligga till grund för analys i senare delen av studien. Metodavsnittet utgör tredje del av 

arbetet och omfattar redogörelse för metodvalet och tillvägagångssättet till resultatinsamlingen. 

Studiens resultat presenteras i fjärde avsnittet och utgör underlag för analysen, som följer i avsnittet 

därefter. Under denna del använder vi den framtagna analysmodellen för att analysera empirin. 

Studien avslutas med slutsats, där vi även utvecklar den tidigare framtagna analysmodellen. 
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2. Teoretisk referensram   
 

 

2.1               Agentteori 
 

Agentteori förutsätter ett kontrakt mellan en agent och en principal, vilket avser att principalen 

underlåter agenten att utföra en tjänst eller uppdrag åt denne. I det här examensarbetets kontext är 

principalen en aktieägare eller investerare medan agenten representeras av en bank. Jensen & 

Meckling (1976) beskriver sådana kontrakt som relationer mellan parterna.  I linje med Miller 

(2005) innebär kontraktet att företagen förpliktigar sig mot en aktieägare eller investerare och 

agerar i dennes intressen. Dessa kontrakt grundar sig i problemet att parterna inte har tillgång till 

samma information (Jensen & Meckling, 1976). 

 
Agentteori  kan  förklara  informationsutbyte  som  sker  mellan  banker  och  aktieägare  samt  den 

redogör för effekter, som ett bristfälligt informationsutbyte kan orsaka(Aljifri, 2008; Cooke, 1998; 

Hossain, Firth, 1979; Mei, & Adams, 1994). Informationsasymmetri inom bankvärlden uppstår som 

en följd av att bankerna innehar mer information om rådande situation och aktualiteter om 

tjänsteföretaget än dess aktieägare och investerare (I linje med Singh, 2008). Lev (1992) skriver att 

detta kan ge upphov till informationssystem som tillgodoser informationsutbyte mellan 

tjänsteföretagen och aktieägare. I detta sammanhang är transparens en strategi som kan tillgodose 

aktieägarna och investerarna med en bättre översyn, vilket i sin tur kan minimera effekten av 

asymmetrisk information. Hooks (2002) skriver att informationsasymmetrin mellan aktieägare och 

banker kan minskas genom kommunikation via årsredovisningar, vilket i sin tur bidrar till ökad 

transparens. En ökad transparens skapar bättre beslutsunderlag för aktieägare och investerare att 

bedöma tjänsteföretags förutsättningar och detta kan bidra till ökad legitimitet generellt för 

tjänsteföretagen. 
 
2.2               Legitimitetsteori 

 

Schuman (1995) definierar legitimitet som en generaliserad uppfattning eller antagande om att 

handlingar  som  är  accepterade  av  allmänheten  kan  betraktas  som  önskvärda,  lämpliga  eller 

passande inom ett socialt system som byggs på normer, värderingar, övertygelser och definitioner. 

Teorin grundas på ett socialt kontrakt mellan en organisation och samhället som den är verksam i. 

Det sociala kontraktet är ett koncept som används för att representera mångfalden av både implicita 

och explicita samhällsförväntningar om hur ett tjänsteföretag bör bedriva sin verksamhet(Brown & 

Deegan, 1998). Sociala normer och värderingar är avgörande för det sociala kontraktet och dessa 

förändras över tiden, vilket ställer krav på tjänsteföretag att ständigt anpassa sig till miljön som den 

agerar i (Deegan, 2002). 

 
Det är viktigt för tjänsteföretag att uppfattas som legitima av allmänheten. Därmed ligger det även i 

ett tjänsteföretags intressen att redovisa intellektuella kapital i årsredovisningar vilket i praktiken 

innebär  ständig  anpassning  till  rådande  sociala  normer  och  värderingar.  Företag  kan  skapa 

legitimitet på olika sätt. Legitimitetsteorin är nära knuten till extern redovisning av intellektuellt 

kapital och kan ses som en del av dialog mellan företaget och dess aktieägare och investerare eller 

andra intressenter (Lindblom, 1994; Gray et al, 1995), d.v.s. genom att inkludera intellektuellt 

kapital i sin årsredovisning kan företag bidra till ökad legitimitet. 

 
Enligt Deegan (2000) tenderar tjänsteföretagen att redovisa information, som kan skapa legitimitet 

ur aktieägares/investerares perspektiv. Abeysekera och Guthrie (2005) tillägger att upplysningar i 

årsredovisningarna används för att korrigera eller påverka samhällets uppfattning om respektive 

tjänsteföretagen.  Ett  mått  på  ett  företags  syn  och  kunskap  om  intellektuellt  kapital  kan  vara 
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redovisningens utsträckning av intellektuellt kapital, vilket i sin tur avgör status i näringslivet (jmf. 

Dowling och Pfeffer, 1975). 

 
I linje med Guthrie är tjänsteföretag mer benägna att rapportera om de särskilda aktiviteterna som 

innefattar intellektuellt kapital (Guthrie, 2004) när de har till avsikt att leva upp till intressenters 

krav och när traditionell finansiell redovisning av materiella tillgångar inte klarar av att legitimera 

företags status. Ett tjänsteföretag kan använda sig utav varierande offentliggörande strategier i 

årsredovisningarna för att kunna tillgodose behoven hos aktieägare/investerare och även för att 

hantera händelser som kan påverka ett företags image (Deegan et al, 2000; Villiers & Staden, 2006). 

 
Legitimitet kan vara starkt avgörande för ett tjänsteföretags fortsatta verksamhet, givet att förlorad 

legitimitet kan leda till exempelvis minskad försäljning, uppsagda leverantörskontraktet, svårigheter 

att få finansiering eller till och med böter (Deegan, 2002). Författaren menar att årsredovisningar 

och andra offentliga dokument kan ha en väsentlig betydelse och strategisk roll i 

legitimitetsskapande (ibid). I syfte att tillfredsställa samhällets externa krav på legitimitet använder 

tjänsteföretag årsredovisningar och redovisar utöver den lagstadgade finansiella informationen 

(Mobus, 2005). Informationsasymmetri kan minskas genom att en part sänder ut signaler som 

avspeglar företagsstatus till marknaden, vilket i sin tur bidra till ökad transparens och därmed 

bygger ett företags legitimitet (Watson et al., 2002; Laudon, 2004). 

 
2.3               Signalteori 

 

Signalteori syftar till att förklara hur beslutsfattare tolkar och svarar på omgivningen där 

informationen är ofullständig och asymmetriskt fördelat (Spence, 1973), vilket i sin tur förklarar 

beteende hos två parter när de har tillgång till olika information (Donath, 2007). Enligt Connelly, 

Certo, Ireland, & Reutzel (2011) det finns en avsändare som väljer hur information signaleras ut och 

en mottagare som tolkar den utsända informationen (Connelly,et al. 2011). I en företagsvärld kan 

detta förklara varför vissa företag lämnar mer information än andra i årsredovisningar (Watts & 

Zimmerman, 1986). 
 
Spence (1973) definierar signaler som aktiviteter eller attribut som används i syfte att förmedla 

något eller förändra ens uppfattning. Sådana signaler kan vara antigen avsiktliga eller de kan uppstå 

bland intressenterna utan respektive företags intention (Spence, 1974). Strategisk eller avsiktlig 

signalering innebär att en signalsändare kan påverka respektive mottagares åsikter och beteende 

genom signalering (Zmud, 2010). En sådan strategi kan användas i kommunikation via 

årsredovisningar, vilket i sin tur kan öka transparens för ett företag. Dowd (1994) tillägger att 

signalering har en väsentlig roll på finansiella marknader, eftersom genom signalering via 

årsredovisningar kan tjänsteföretagen belysa de fördelarna som är aktuella just för dennes 

tjänsteföretag (jmf. Campbell & Bombach, 2001). I linje med Foster (1986) kommer företagsvilja, 

som återspeglas i årsredovisningen genom att dölja dåliga och påvisa bra rörelseresultat, bidra till 

att  företaget  framstår  som  mer  konkurrenskraftigt.    Signalering  av  intellektuellt  kapital  kan 

användas som ett verktyg inom externredovisning, vilket i sin tur kan bidra till ökad transparens och 

legitimitet. Exempelvis kan signalering om olika processer i ett tjänsteföretag klargöra hur företaget 

jobbar och använder investerat kapital inom företaget vilket skapar en bättre inblick i verksamheten 

och därmed även ett bättre beslutsunderlag för potentiella aktieägare och investerare. 

 
2.4               Extern redovisning via årsredovisning och tidigare studier 

 
I likheten med Henderson (2004) fungerar en årsredovisning som en kommunikationskanal mellan 

ett tjänsteföretag och dess intressenter, eftersom den lagstiftade informationen numera kompletteras 

med frivillig information (”voluntary disclosure”). Detta enligt Hendersson (20004) kan till och 

med förbättra och utveckla relationer mellan parterna. Den lagstiftande redovisningen erbjuder fakta 
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av finansiell karaktär det vill säga numerisk information medan de frivilliga tilläggsupplysningarna 

utgör information utöver den lagstadgade. Företag gör ett strategiskt val genom att lyfta fram sina 

styrkor i årsredovisningen, vilket kan skapa konkurrensfördelar på marknaden och bidra till ökad 

transparens och legitimitet. 

 
Flanagan (1993) skriver att huvudfunktion av årsredovisningar är att skapa beslutsunderlag till 

aktieägare och investerare som kan basera sitt beslut på sådant som till exempel 

företagsengagemang, framtidsplaner, kundnöjdhet och liknande. Genom ett strategiskt val av 

information som redovisas i årsredovisningen kan ett företag informera aktieägare och investerare 

om exempelvis förändringar, framgångar, investeringar eller om det motsatta – leda bort läsaren av 

årsredovisningen från missgynnande händelser inom företaget eller dess affärsmiljö (jmf. Lindblom 

1994). Ett företag kan även poängtera nämnvärdiga prestationer inom organisationen, vilket i sin tur 

kan bero på sådana interna faktorer som human-, struktur- eller kundkapital det vill säga genom att 

redovisa dessa kapitaltyper kan företaget signalera sina styrkor. Exempelvis genom att framhäva 

humankapital i årsredovisningen - ”kompetenta medarbetare bidrar till ökad lönsamhet” - kan 

företaget väcka intresse hos t.ex. investerare eftersom kompetent personal tenderar att skapa ökat 

förtroende och tillit (jmf. Aerts, 1994). 

 
Tidigare studier har påvisat att det finns flera incitament för företag att redovisa intellektuellt 

kapital. Karagiannis & Nemetz (2009) framhåller att kunskap är den viktigaste produktionsfaktor 

speciellt i utvecklade västerländer och därmed är det fördelaktigt  för företag att lägga mer vikt på 

redovisning av intellektuellt kapital. Exempelvis visar en studie om redovisning av intellektuellt 

kapital inom Nasdaq OMX Nordic Stockholm att den externa redovisningen blir mer rättvis om 

information om intellektuellt kapital inkluderas. Sådan information kan förklara en avtagande andel 

materiella tillgångar i balansräkningen och framhålla intellektuella kapitalets roll i värdeskapande 

processer. Mondal och Ghosh (2012) tillägger att intellektuellt kapital är en avgörande faktor för 

bankernas konkurrenskraft medan Alipour (2012) resonerar att ett företags intellektuella kapital har 

en signifikant och positiv inverkan på lönsamhet. Inte minst ökar redovisning av intellektuellt 

kapital förståelsen om företag bland aktieägare och investerare givet att informationsasymmetri 

minskas (jmf. Arvidsson, 2011). 

 
Tidigare studier har visat att det finns väsentliga skillnader i olika företags redovisning av 

intellektuellt kapital, det vill säga redovisningen skiljer sig väsentligt vad gäller företagsledningars 

val av vad som lyfts fram i tilläggsupplysningar. Guthrie och Petty (2000) använde en justerad 

version av Sveibys (1997) modell som ramverk för sin studie omfattande topp 20 börsnoterade 

australienska företag från sex olika branscher. Studieresultatet visade att få företag hade tagit en 

aktiv roll i rapporteringen av intellektuellt kapital, samt att rapporteringen av intellektuell kapitalet 

var otillräckligt identifierad och därmed inte rapporterades inom en konsekvent ram. Författarna 

konstaterade också att det viktigaste området av rapporteringen var strukturkapital. Likadande 

resultat visade Bozzolans et al. (2003) studie som undersökte frivillig redovisning av intellektuell 

kapital bland italienska företag. Forskarna påpekade att bransch och storlek på företagen var 

relevanta faktorer för att förklara de skillnader som fanns i rapporteringen av intellektuell kapital 

bland italienska företag, däremot underströk Magdi (2008) att investeringar i informationsteknologi 

(IT-system), bank effektivitet, investeringarna i immateriellt kapital, har en betydande inverkan på 

redovisning av intellektuellt kapital. Liao, Ling-Ching Chan, och Seng, (2013) tillägger att äldre 

eller större företag med mer avancerad teknologi tenderar att avslöja mer av sitt intellektuella 

kapital i årsredovisningar. 

 
Vandemaele et al. (2005) fann att företag redovisar till största del deras kundkapital och minst deras 

humankapital. Mention & Bontis (2013) resonerar att humankapital bidrar både direkt och indirekt 

till  verksamhetens  prestation  inom  banksektorn  medan  struktur-  och  kundkapital  är  positivt 
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relaterade till ett företags resultat, men resultaten varinte statistiskt signifikanta. Överraskande nog 

har studien visat att kundkapitalet dämpar strukturkapitalets positiva effekter på bankens prestation. 

 
2.5               Intellektuellt kapital 

 

Forskning kring intellektuellt kapital har bidragit med en rad olika definitioner. Den vanligaste 

definitionen av intellektuellt kapital är "kunskap som är av värde för en organisation." 

Huvudpunkterna är humankapital, strukturkapital och kundkapital. Denna definition antyder att 

förvaltningen av kunskap (summan av vad som är känt) skapar intellektuell kapital (Bassi, 1997). 

Intellektuellt kapital omfattar mycket mer än patent, upphovsrätt och andra former av immateriella 

rättigheter. Det är summan och samverkan av företagets kunskap, erfarenhet, relationer, processer, 

innovationer, marknadsnärvaro m.m. (Miller, 1999). I tabellen nedan har vi har sammanställt 

definitioner av intellektuellt kapital för att både öka förståelsen kring begreppet och skapa underlag 

för sökorden, vilket kommer att användas vidare under studiens genomförande. 
 

 
 

Tabell 1: Definitioner av intellektuellt kapital 

Författare År Definition 

Brooking 1997 Intellektuellt kapital definieras som en summering av marknads-, 
människorelaterade- och intellektuella tillgångar samt 

infrastrukturanläggningar. 

Stewart 1998 Intellektuellt  kapital  är  de intellektuella materialen  - kunskap, 
information, erfarenhet - som kan tas i bruk för att skapa värdet 

för företaget. 

Rastogi 2003 Intellektuellt  kapital  anses  som  den  holistiska  eller  meta-nivå 
förmågan i ett företag för att samordna, orkestrera, och utnyttja 

sina kunskapsresurser, vilket kommer att skapa värde i jakten för 

företaget på sin framtidsvision. 

Mouritsen et 
al. 

2004 Intellektuellt   kapital   mobiliserar   "föremål"   såsom   anställda, 
kunder, IT, chefsarbetet och kunskaper. Intellektuellt kapital kan 

inte stå av sig själv, eftersom det är endast en mekanism som gör 

att  de  olika  tillgångarna  ska  sammanbindas  i 

produktionsprocessen av företaget. 

Roos, 
Fernström & 

Pike 

2006 Intellektuellt  kapital  kan  anses  som  de  totala  intellektuella 
resurser som helt eller delvis inspekteras av ett företag eller 

transformationer av dessa resurser, som ger bidrag till företagets 

värdeskapande. 

Mention 2011 Intellektuellt kapital är ett flerdimensionellt begrepp, vilket gör 
att fånga beståndet av interna och externa resurser som företagen 

har och möjligtvis att mobilisera dem genom aktiviteter i sin 

värdeskapande process som kan generera framtidas fördelar. 

 
Baserat på definitionerna av intellektuellt som sammanfattas i tabell 1 definierar vi intellektuellt 

kapital följande: 
 
Intellektuellt kapital består av tre kapitaltyper human-, struktur- och kundkapital, vilka skapar 

värde för ett tjänsteföretag genom en sammanlänkning av medarbetarnas intellektuella egenskaper, 

företagets infrastruktur och kundrelationer. 
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2.5.1    Humankapital 
 

Humankapital definieras som kunskaper, färdigheter, erfarenheter, intuition och attityder av 

arbetskraften. Humankapitalet är den kunskap, skicklighet och förmåga att enskilda arbetstagare 

som  tillhandahåller  lösningar  för  kunder.  Humankapitalet  är  företagets  samlade  förmåga  att 

extrahera de bästa lösningarna från kunskapen om dess folk. 
 

Tabell 2: Definitioner av humankapital 

Författare Årtal Definition 

 
Edvinsson och 

Malone 

 

 
1997 

Humankapitalet är en kombination av kunskap, skicklighet, innovativ förmåga 
och  förmåga  hos  företagets  enskilda  an-  ställda  att  utföra  sina  aktuella 

uppgifter.  Det  inkluderar  också  delvis  företagets  värderingar,  kultur  och 

filosofi. Humankapitalet kan inte ägas av företaget 

Lepak & Snell 1999 Human kapital är kunskaper, färdigheter och erfarenheter av individer och är 
också deras vilja att dela dessa attribut med organisationen för att skapa värde. 

Värdet av humankapital är i sig beroende av dess potential att bidra till 

konkurrensfördelar eller kärnkompetens för företaget. 

Norton 2001 Human kapital identifieras som strategisk kompetens, ledarskap och kultur, 

samt strategisk medvetenhet och fungerar som en immateriell tillgång för att 
skapa värde för företag i samband med organisationens strategi. 

Canibano et. al. 
(s.3.) 

2002 Human kapital är den kunskap som medarbetarna tar med sig när de lämnar 
företaget. Det omfattar de kunskaper, färdigheter, erfarenheter och förmågor av 

människor. En del av denna kunskap är unik för individen medan vissa är 

generiska. 

Tovstiga & 
Tuligurova, (s. 71- 

72) 

2009 Humankapitalet har tre komponenter - kompetens, attityder och intellektuell 
smidighet, vilket har olika funktioner vad gäller exempelvis uppnå 

organisatoriska  mål  eller  anpassa  företag  inför  förändrade 

konkurrenssituationen miljöer. 

 

 
Baserat på definitionerna av humankapital som sammanfattas i tabell 2 definierar vi human kapital 

följande: 
 

Humankapital kan ses som egenskaper hos människor som bidrar med värde till ett företag. Bland 

sådana egenskaper räknas kunskap, erfarenhet, förmågor, skicklighet och viljan att dela med sig. 
 

2.5.2    Strukturkapital 
 

Strukturkapital är ett företags organisatoriska förmåga att möta marknadens krav. Kapitaltypen 

omfattar rutiner och strukturer som stödjer medarbetarnas uppdrag för optimalt intellektuella 

prestationer och därmed bidrar positivt till ett företags resultat. En individ kan ha en hög nivå av 

intellekt, men om organisationen har dåligt utvecklade system och rutiner kommer det totala 

intellektuella kapitalet inte kunna nå sin fulla potential. 
 

Tabell 3: Definitioner av strukturkapital 
 

Författare 
Årtal Definition 

 
Edvinsson och 

Malone 

 

 
1997 

Strukturkapital   definieras   som   förkroppsligandet,   möjliggörandet   och   den   stödjande 

infrastrukturen hos humankapitalet. Det är också organisationens förmåga, inklusive de fysiska 

system som används för att överföra och lagra intellektuellt kapital. 

 

Stewart, 

Thomas A. 

 

 
1999 

Strukturkapital handlar om  värdet  av  de  vägar  organisationer administrerar  processer  som 
existerar för att skapa kunskap. Om en organisation är strukturerat på ett sätt som gynnar 

skapandet och spridandet av kunskap tyder det på välutvecklat strukturkapital. 
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Miller 
 

1999 
Strukturkapital lägger tonvikten på arbetsprocesser som innefattar institutionaliserad kunskap i 

form av procedurer, policyer och teknologier. 

 

 
Axelson och 

Wästfelt 

 

 
2000 

Strukturkapital kan beskrivas som ett företagets möjlighet att använda sina resurser för att skapa 

ett resultat i företaget. Strukturkapitalet består bland annat av en organisations kompetens att 

hantera ekonomi, organisationens kultur, processer, rutiner och organisationens rykte samt 

varumärke. 

 

Baserat på definitionerna av intellektuellt som sammanfattas i tabell 3 definierar vi intellektuellt 

kapital följande: 

 
Strukturkapital är sådana immateriella resurser som stannar kvar i företaget efter all personal har 

gått hem och är också organisationens förmåga att överföra och lagra intellektuellt kapital, vilket i 

slutändan gynnar skapandet och spridandet av kunskap. 
 

2.5.3    Kundkapital 
 

Kundkapital definieras som en organisations externa relationer. Värdefulla kunder skapas genom att 

förstå deras behov och möta dem konsekvent. Storleken på kundkapitalet ses som ett mått på 

förtroendet för företaget som avspeglar ett förväntat eller långsiktigt värde på ett företags förmåga 

att  leverera  kundnytta.  Förmågan  att  etablera  och  upprätthålla  långvariga  kundrelationer  ger 

företaget lönsamhet, eftersom det är från kunder som företag får sina intäkter” (Sveiby, 1997). En 

övertygande  respons  med  avseende  att  utveckla  kundrelationer  kommer  från  Guthrie  (2004). 

Guthrie betonar att relationen till kunder och kundernas lojalitet till företaget ofta anses vara de 

viktigaste komponenterna i den externa strukturen då det är dessa som skapar företagets intäkter 

(Guthrie et al., 2004; Sveiby, 1997; Kym, 2006). 

 
Tabell 4: Definitioner av kundkapital 

Författare Årtal Definition 

Sveiby, Karl-Erik 1997 Kundkapital definieras som den förmåga en organisation har till följd av marknads relaterat 
icke tydligt kapital. 

Edvinssons och 
Malones 

1998 Kundkapital  består  av  exempelvis  kundstock,  kundlojalitet  och  kundnöjdhet.  Dessa 
beskriver relationen till företagets kunder och hur lojala dessa kunder är. 

Stewart,   Thomas 
A 

1999 Kundkapital definieras som värdet av de fortlöpande relationerna med människor eller 
organisationer som man säljer till. Kundlojalitet är en del av kundkapitalet. 

Cheng, M.Y 2008 Kundkapital är kunskapen som finns inbakad i förhållandet med intressenter som påverkar 
företagets tillvaro. 

 

Baserat på definitionerna av kundkapital som sammanfattas i tabell 4 definierar vi intellektuellt 

kapital följande: 
 

Kundkapital är förmåga en organisation har att leverera kundnytta och värde av de fortlöpande 

relationerna med människor eller organisationer som företaget säljer till. 
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2.6               Analysmodell 
 

I linje med Watsons et al. (2002) resonemang kan informationsasymmetri minskas om bankerna 

signalerar företagsstatus till marknaden, vilket knyter de nämnda teorierna och litteraturen. 

Författarens  resonemang  gör  de  tre  teorierna  samverkande,  vilket  utgör  grunden  för 

analysmodellen. 

 
Utgångspunkten för analysmodellen är att tjänsteföretagen befinner sig i en omvärld som präglas av 

informationsasymmetri. Kommunikationen av intellektuellt kapital via årsredovisning kan minska 

sådan informationsasymmetri, vilket bidrar till ökad transparens och därmed även till skapandet av 

legitimitet. Genom de fyra legitimitetsskapande strategierna som återspeglas i figuren nedan sänder 

företaget signaler i form av human-, struktur- och kundkapital. En sådan signalering via extern 

redovisning påverkar nivån på rådande informationsasymmetri givet att aktieägare och investerare 

kommer att bilda uppfattning om företaget. Aktieägares och investerares bedömning av företagets 

försök att skapa transparens, kommer i sin tur bilda legitimitet för företagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2: Analysmodell 
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3. Metod   
 

 

3.1               Metodansats och metodsynsätt 
 

Upplägget för arbetet följer en deduktiv ansats, som inom forskningen används i syfte att prova 

teori i empiri (Hoover   & Donovan, 1995). I studien innebär det att de teorier som ingår i 

referensramen - agent-, legitimitets- och signalteori - utgör i fortsättningen en grund för 

resultatprövning det vill säga dessa teorier kommer användas i analysen av redovisning av 

intellektuellt kapital. Analyser grundas på information om intellektuellt kapital utifrån 

årsredovisningar som framställs av bankerna. Bankerna som ingår i arbetet är exempel på 

tjänsteföretag. Genom att beskriva och analysera redovisning av intellektuellt kapital utifrån 

bankernas årsredovisningar kan vi med systematisk beskrivning och analys skapa förståelse för hur 

tjänsteföretag uppfattar och redovisar intellektuellt kapital. Arbnor & Bjerke (1977) definierar 

bankernas verklighetsuppfattning som en social konstruktion, som består av olika rådande 

verklighetsbilder inom samhällsgrupper. Vi kommer att analysera diskurser enligt aktörssynsättet 

det  vill  säga  intellektuellt  kapital  utifrån  bankerna  perspektiv.  Bankernas  årsredovisningar 

reflekterar den verklighetsuppfattningen som råder inom respektive bank vid en viss tidspunkt. 

Genom att identifiera och analysera redovisning av intellektuellt kapital, kan vi skapa förståelse för 

hur tjänsteföretag uppfattar och väger intellektuellt kapital och därmed bidra till förståelse kring 

transparens och legitimitetsskapande. Holme och Solvang (1997) tillägger att aktörssynsätt bidrar 

till en mer omfattande uppfattning av den enskildes situation. 

 
3.2               Metodstrategi 

 

Metoden präglas av kvalitativa inslag eftersom studien strävar att förklara och analysera narrativa 

signaler i form av human-, struktur och kundkapital. Detta för att sedan dra slutsats inom studiens 

ramar för hur redovisning av intellektuellt kapital kan bidra med ökad transparens och 

legitimitetsskapande. Human-, struktur och kundkapital identifierades och analyserades utifrån dess 

kontext och innebörd av respektive diskurs. Efter identifiering av kapitaltyper beskrev vi hur 

redovisning  av  intellektuellt  kapital  sker  inom  respektive  bank  samt  hur  redovisningen  har 

förändrats över åren. Med djupgående analyser försökte vi ge förklaringar till hur detta kan öka 

transparens och skapa legitimitet. 

 
3.3               Forskningsstrategi 

 

För att uppfylla arbetets syfte valdes en longitudinell fallstudie som forskningsstrategi. I arbetets 

kontext innebär det undersökning av fyra bankers årsredovisningar i syfte att identifiera och 

analysera intellektuellt kapital över en tioårsperiod. Utifrån Eriksson & Wiedersheim (2001) 

beskrivning av longitudinella studier är det den mest lämpliga forskningsstrategin vid undersökning 

av utveckling eller förändring av variabler (intellektuellt kapital) hos flertal undersökningsfall 

(banker) under en långtidsperiod. Studien riktas till att förklara och öka förståelse för redovisning 

av human-, struktur- och kundkapital hos tjänsteföretag utifrån de fyra fallen: Svenska 

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. 

 
3.4               Urval 

 

Banker som tjänsteföretag har en central roll i ett välfungerande och modernt samhälle. Genom att 

erbjuda en rad olika tjänster, öppnas möjligheter både för privatpersoner och företag att hushålla 

och planera sin ekonomi i tid och plats. Transparensskapande hos tjänsteföretag har varit ett hett 

ämne inte minst på grund av skandaler inom bankvärlden. Detta gör det intressant att undersöka hur 

banker,   vars   främsta   framgångsfaktor   är   immateriella   värden   såsom   intellektuellt   kapital, 

legitimerar sig via informationen som lämnas i årsredovisning. Vi valde att utföra en fallstudie med 

Sveriges fyra största banker som undersökningsenheter. Den väl omskrivna bristen på transparens 
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inom bankvärlden gör bankerna till lämpliga undersökningsföremål för att sedan dra generella 

slutsatser för tjänsteföretag i sin helhet. Undersökningen avgränsades till tidsperioden mellan 2002 

till 2011. Vi valde 2002 som startår på grund av att intellektuellt kapital väcktes till liv under mitten 

på 90-talet men redovisningen blev mer aktuell bland företagen i början på 2000. 

 
3.5               Litteratur 

 

Referensram i arbetet grundas på litteratur ur böcker och journals från LTU bibliotek och databaser. 

Genom att använda LTU databas Primo fick vi stöd för de flesta sökningar av relevant litteratur. De 

mest förekommande sökord för litteraturen var intellektuellt kapital, humankapital, strukturkapital, 

kundkapital, redovisning av immateriella tillgångar, textanalys av årsredovisningar, agentteori, 

aktörssynsätt, legitimitetsteori, signalteori, disclosure analys, forsknings metod m.m. Vetenskapliga 

artiklar gav oss bredare syn på aktuella författare för ämnet intellektuellt kapital, vilket i sin tur 

ledde oss vidare i litteratursökningen i LTU katalog. Databasen Emerald var till stor hjälp i letande 

av vetenskapliga artiklar inom ämnet intellektuellt kapital. Eftersom den största delen av 

informationen kring ämnet är tillgänglig på engelska, skedde sökningen både på engelska och 

svenska. Stödlitteratur för aktualiteter i omvärlden med relevans till arbetet fick vi från dagspressen 

(t.ex. bankskandaler i England). 

 
3.6               Datainsamlingsmetod 

 

Huvudmaterial för undersökningen är de fyra storbankernas årsredovisningar under tioårsperiod 

med hänsyn till att metoden grundas på textanalys. Enligt Bergström & Boréus (2005) förutsätter 

textanalys krav på nedtecknat eller dokumenterat material i form av text för att möjliggöra analys av 

nedskrivna ord i respektive kontext. Bankernas årsredovisningar är tillgängliga för allmänheten via 

nätet. Givet detta laddade vi ned årsredovisningarna både genom bankernas hemsidor och genom 

bolgagsfakta.se. Efter nedladdningen av alla årsredovisningar, krävs kontroll av dessa, eftersom 

vissa filer inte omfattar alla sidor för respektive årsredovisning. Dessutom kan vissa PDF-filer vara 

låsta. Dem låsta filerna låste vi upp för att kunna fortsätta textanalyser både i Adobe Acrobat Pro 

och Nvivo. 

 
3.7               Analysmetod 

 

3.7.1    Innehållsanalys 
 

Textanalys omfattar bland annat innehållsanalys (Bergström & Boréus, 2005), vilket användes i 

avsikt att dra meningsfulla slutsatser utifrån sambandet mellan ordval och dess innebörd. 

Undersökningen omfattar en relativt stor mängd data, som är en förutsättning för tillämpning av den 

kvantitativa innehållsanalysen. Analysen användes för att delvist systematisera och kategorisera 

informationen och i slutändan sammanfatta och presentera utfallet numeriskt (Johansson, 1994). 

Innehållsanalysen ligger till grund för att skapa underlag i form av diagram för fortsatt val av 

undersökningens inriktning. 
 

 
3.7.2    Diskursanalys 

 

Vi använder diskursanalysen för att analysera språket och ordvalet i årsredovisningar, som 

representerar  verklighetsuppfattning  om  intellektuellt  kapital  ur  svenska  storbankernas  syn 

(Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). Holmberg med flera (2011) hävdar att med hjälp av språket 

och kommunikation kan individer lyfta fram vissa handlingar som hedervärda eller som anses av 

särskilt betydelse att förmedla. Vi utgår från denna analys för att kunna analysera, hur bankerna 

uppfattar och signalerar intellektuellt kapital i årsredovisningar genom språkvalet och ordbetoningar 

med andra ord analysen används för att analysera “språket i bruk” eller “tal och text i sitt 

sammanhang”.  Börjesson och Palmblad (2007) skriver att diskursanalys passar till undersökningar 
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som inkluderar information insamlad under relativt lång tidsperiod. Med hjälp av denna analys 

försöker vi att skapa förståelse för hur de fyra storbankerna har rapporterat intellektuellt kapital 

under åren. 
 

 
3.7.3    Genomförande 

 

 
 

Figur 3: Analysmetodmodell 
 
 
Figur 3 illustrerar principen för tillvägagångssättet för datainsamling både bank- och årsvis. Arbetet 

påbörjades efter nedladdning och kontroll av samtliga årsredovisningar. De empiriska data för 

analys genereras genom 2 omgångar av kodningar. Kodning 1 identifierar signaler medan kodning 2 

urskiljer signalkaraktärer. 

 
“Textanalysprogram utför inte själva analysen för forskaren. Det är fortfarande användaren som 

måste skapa kategorierna, dela in texten, koda den, vad som ska hämtas och jämföras.” (Ely, 1993) 
 

Kodning 1 
 

Kodning 1 utfördes med avsikt att skapa i första hand en övergripande bild för hur redovisningen av 

intellektuellt kapital har förändrats över tiden. Som beskrevs tidigare grundas redovisning av 

intellektuellt kapital på tre pelare human-, struktur- och kundkapital. De tre kapitaltyperna utgjorde 

grunden för kodning 1 eftersom all text i årsredovisningar av relevans för intellektuellt kapital 

sorterades under dessa kategorier. Vidare beskriver vi stegvist hur kodningen genomfördes: 
 

 

 Indikatorer för varje signal identifierades utifrån litteraturen och användes som hjälpmedel att 

identifiera relevant text för respektive kategori. 

 
Humankapital: kunskap, kompetens, utbildning, erfarenhet, professionell, hängivenhet, förmåga 

 
Strukturkapital: varumärke, policy, rutiner, process, system, databas, program, kultur (banks, 

företags), arbetssätt, procedur 

 
Kundkapital: kundlojalitet, kundrelationer, kundtillfredsställelse, kundbas (kundstock), 

marknadsandel, kundupplevelse, förtroende, kundnöjdhet 
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 Arbetet  utfördes  i  Acrobat  Reader  Pro.  Med  hjälp  av  sökfunktion  och  indikatorer  för 

signalkategorier identifierade vi respektive signalkategori i årsredovisningarna och markerade 

med  respektive  signalkategorins  färg.  Till  exempel  indikator  ”kompetens”  är  tänkt  att 

identifierar humankapital i årsredovisningar. När programmet har letat upp ordet, läste vi stycket 

och sidan för att bedöma om ordet är verkligen av relevans för humankapital och om vi kan 

identifiera mer text av relevans för kategorin. Samma process tillämpades för identifiering av 

alla signalkategorier. Därutöver gick vi igenom årsredovisningar för at försäkra sig om vi inte 

har missat relevant text för någon av signalerna. 

 
 Vi räknade fram radantalet för varje signalkategori som markerades i årsredovisningar. Det 

totala radantalet för respektive signal dividerades med det totala antalet rader per sida. Om det 

fanns till exempel 2 kolumner och femtio rader per en sida, blev det totala antalet rader ett 

hundra. Detta gjordes i syfte att kunna identifiera sidandel som respektive signalkategori utgör. 

När beräkningarna var klara fyllde vi siffror i Excel-tabell. I syfte att få fram en mer rättvisande 

bild om hur redovisningen av intellektuellt kapital har förändrats under åren, beräknade vi andel 

som redovisning av intellektuellt kapital utgör i proportion till årsredovisningens totala antal 

sidor (bilaga 1). Eftersom sökning av relevant text skedde i hela årsredovisningen adderade vi 

två sidor från det totala antalet sidor i PDF-filen. De två sidor avser fram och baksidan i 

årsredovisningen. 
 

 
Ordfrekvenser 

 

 
 Efter arbetet hade slutförts i Adobe Reader Pro fortsatte vi jobba vidare i Nvivo. Vi skapade 4 

mappar  för  varje  bank:  Handelsbanken,  Nordea,  SEB  och  Swedbank.  Under  varje  bank 

skapades 10 mappar för varje år och under varje år skapades 3 ”nodes” eller undermappar som 

döptes till de bestämda signalkategorierna: human-, struktur- och kundkapital. 

 
 Vi laddade upp i programmet de sparade årsredovisningarna 2002 - 2010 med ändringarna som 

gjordes i Adobe programmet för alla banker. Sedan drog vi de redan identifierade och färgade 

signalkategorierna till respektive undermapp/node. Genom detta skapade vi för varje bank och 

årsredovisning tre signalmappar med samlad text av relevans för respektive signal. 

 
    Nvivo funktion ”tag clouds” skapar ett dokument med mest förekommande ord i den kodade 

texten. Vi sparade dessa som Words-filer för varje bank, år och signalkategori. 

 
Resultatet som genererades av kodning 1 sammanfattas i ett diagram under empiriavsnittet. Utifrån 

detta diagram avsmalnades studien till femårsperiod (2006 – 2010) för mer ingående undersökning 

och analyser. 
 

Kodning 2 
 

Kodning 1 utgjorde grunden för kodning 2 givet att den kodade texten för respektive signal (human- 

, struktur- och kundkapital) bank- och årvis används för att identifiera signalkaraktärer. 

 
    Utifrån Lindbloms(1994) identifierade vi tre signalkaraktärer för legitimitetsskapande: strategi 

1, strategi 2 och strategi 3. Nedan redogör vi för vad som kategoriserades under respektive 

signalkaraktär. 

 
Strategi  1  -  påvisar  något  slags  förändring  inom  företaget  genom  till  exempel  förbättring, 

försämring eller utveckling. Sådant som årets prestationer, tillväxt, nya utbildningar eller policyer 
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med mera räknades till denna signalkaraktär. Betoning av förändring i meningarna avgjorde 

kategorisering under denna kategori utan betydelse för tempus (dåtid, nutid eller framtid). Med 

detta menas exempelvis företagsplaner att implementera ett nytt system under nästa år eller en 

förändring som har genomförts för några år sedan men gett resultat under året. 

 
Strategi 2 - avser text som påvisar ingen förändring och i stor utsträckning omfattar information om 

intellektuellt kapital som förvärvas från år till år. Strategin omfattar redogörelser för hur banken 

brukar göra eller hur de har det inom företaget utan att påvisa någon förändring. Några exemplar är 

beskrivning av policyer, som banken redogör för varje år, redogörelser för ambitionen att rekrytera 

de bästa eller betoning av kundfokus och kundnöjdhet. 

 
Strategi 3 – omfattar text som syftar till att leda bort läsaren från något negativt genom att samtidigt 

påvisa mer positiva händelser. Ett exempel är redogörelse för tappade marknadsandelar samtidigt 

som ökad kundnöjdhet i regionen. 

 
 Vi använde de Word-filerna som sparades efter kodning 1 för respektive signal, och markerade 

de tre signalkaraktären med olika färger. Ofta texten som identifierade signalerna under kodning 

1 saknade en grundlig kontext för att kunna avgöra till vilken signalkaraktär tillhör respektive 

mening, därför använde vi parallellt årsredovisning med markerad text från kodning 1 och 

antingen kompletterade noder eller sökte bekräftelse för kategorisering. 
 
 
 

 
Figur 4: Princip för kodning 2 

 
Efter detta räknade vi fram antal meningar för respektive signalkaraktär. Resultatet noterades i en 

tabell i Excel. Utifrån denna tabell kunde vi beräkna andelar och skapa diagrammen för beskrivning 

av empiri och analyser. 

 
Uttrycket ”krisår”, användes för enbart 2008, då ekonomi krisen slog som hårdast. Med ”före 

krisen” menas både 2006 och 2007 medan efter krisen menas åren som följde efter året av 

krisutbrottet det vill säga 2009 och 2010. 

 
3.8               Metodproblem 

 

Under studiens genomförande stötte vi på ett par problem: språkskiftning, krypterad årsredovisning 

för Handelsbanken 2008 och signalöverlappning. För vissa år tillhandahöll bankerna enbart 

årsredovisningarna på engelska. Sådana språkskiftningar årsvis - svenska och engelska - bidrog till 

att  översättningen  av  sökord  från  engelskan  till  svenskan  resulterades  i  att  den  engelska 

sökordsbasen  blev  breddare  än  den  svenska.  För  att  generera  tillfredställande  träff  genom 

sökningen, fick vi använda ibland tre sökord på engelska medan i de svenska årsredovisningarna 

räckte det med ett ord. Till exempel för att identifiera kompetens i en engelsk årsredovisning, fick vi 

söka på: competencies, qualifications och skills. Detta i sig kan vara ett mindre problem givet att 

årsredovisningarna skumlästes i syfte att identifiera all text som inte upptäcktes med hjälp av 

indikatorerna. 

 
Handelsbankens årsredovisning 2008 var krypterad vilket bidrog till att det inte gick att skapa noder 

vid kodningar i Nvivo programmet. Vi löste detta genom att arbeta med årsredovisningen manuellt 
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vid både kodning 1 och kodning 2. Med andra ord gick vi igenom hela årsredovisningen varje gång 

vi skulle arbeta med signaler och signalkaraktärer och vägledde oss utifrån den färgmarkerade 

texten. 

 
Med signalöverlappning menar vi en situation då en och samma mening signalerar fler än en signal. 

Vi löste detta genom att kategorisera meningen under motsvarande signalkategorier men raderna 

räknades bara en gång vid radberäkningen under den signalkategori som utifrån kontexten 

(textrubrik, övrig text) karakteriserade mest en viss signal. 

 
Flertal forskare som till exempel Silverman (Silverman, 2001) påpekar väsentlighet av noggrannhet 

i  genomförandet  av  analys  och  i  sin  tur  metodbeskrivning  för  att  upprätthålla  validitet  och 

reliabilitet. Vi har i största grad varit noga att texten som identifierades i årsredovisningarna har inte 

förändrats under kodningen, däremot som Thuren (2004) påpekar kan ingen forskare gardera sig 

mot tolkningar. För att styrka validiteten har vi förhållit oss till definitioner och relevant litteratur 

vid kodning av signaler och signalkaraktärer. Vid eventuella tvetydigheter i texttillhörighet under 

signalkategorier har vi fört gemensamma diskussioner i syfte att enas om texttillhörigheten till 

respektive signalkategori. Genom tydlig kommunikation och ständig delning med uppfattningar för 

tillvägagångsättet kan vi estimera matchningen till cirka 95 %. 

 
För att säkerställa reliabiliteten har vi försökt att vara noggranna med utförandet av de olika stegen 

som beskrevs ovan samt tydliga med beskrivningen av tillvägagångssättet i syfte att en upprepande 

studie skulle leda till ett liknande resultat, vilket ligger i linje med Thuren som menar att reliabilitet 

är samma sak som tillförlitlighet, som höjs om undersökningen som grundat på identisk metod kan 

upprepas med samma resultat. 
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4. Empiri   
 

 

4.1               Redovisning av intellektuellt 
 

 
 

Figur 5: Sammanställning av redovisning av intellektuell kapital 2002-2011 

 
Figur 6 illustrerar extern redovisningen av intellektuellt kapital räknat som andel av respektive 

årsredovisning under tidsperioden 2002 till 2011. Sträcklinjen visar bankernas genomsnitt av 

redovisningen av intellektuellt kapital. Under tioårsperiod som återspeglas av figuren har 

genomsnittet ökad med 1 %. Nordea redovisar intellektuellt kapital över bankernas genomsnitt från 

2005 framåt medan Handelsbanken påvisar den mest fluktuerande redovisningen av intellektuellt 

kapital gentemot genomsnittet. Swedbank och SEB ligger några procentandelar under genomsnittet 

över hela tioårsperioden. Den linjära trendlinjen visar en tilltagande trend i redovisningen av 

intellektuellt kapital det vill säga redovisningen av intellektuellt kapital ökar varje år i proportion till 

det totala antalet sidor i respektive årsredovisning. Givet resultatet som återspeglas av figuren 

bestämde vi oss att avsmalna studien till femårsperiod omfattande åren 2006 till 2010 eftersom 

denna period omfattar de största svängningarna i redovisningen av intellektuellt kapital. Under 2006 

utvecklas redovisningen av intellektuellt kapital betydligt långsammare än 2005. 2007 når Nordea 

sin toppnivå i redovisat mängd information kring intellektuellt kapital medan Handelsbanken 

redovisar den lägsta andelen för perioden. Under 2008, då krisen bröt ut på den finansiella 

marknaden,  sjönk  andelen  avseende  intellektuellt  kapital  hos  Nordea  medan  Handelsbanken 

agerade i en motsatt riktning. 2009 rådde en ökad trend i redovisningen kring de intellektuellt 

kapitalen hos alla banker förutom SEB. Året därpå fortsätter bankerna att redovisa mer intellektuellt 

kapital  fast  inte  med  lika  stor  omfattning  som  året  innan  då  förutom  SEB,  minskade  övriga 

aktörerna redovisning av intellektuellt kapital. 

 
Vidare redovisas det empiriska materialet som genererats från kodning 2. Redovisningen inleds med 

en kortfattad beskrivning av respektive bank med hänsyn till signalering av intellektuellt kapital 

enligt de senaste uppgifterna från bankernas hemsidor. Därefter följer en överskådlig beskrivning av 

signalvägning inom redovisning av intellektuellt kapital över åren för att sedan fördjupas i en mer 

ingående beskrivning av signalerna. 
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4.2               Svenska Handelsbanken AB (SHB) 
 

Handelsbanken beskriver verksamheten som en fullsortimentsbank som opererar i ett flertal länder 

inklusive sex hemmamarknader: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna och 

Storbritannien. 2011 hade banken cirka 11 000 anställda i sammanlagt 24 länder.  Sedan 70-talet är 

organisationen decentraliserad och verksamheten bedrivs utifrån kundens behov (www. 

handelsbanken.se). 

 
Det empiriska resultatet utifrån SHB:s årsredovisningar påvisar att det mest omfattande området 

inom redovisning av intellektuellt kapital är strukturkapital, vilket signaleras genom redogörelser 

om den decentraliserade organisationen och arbetssättet (se bilaga 3). De största andelarna av 

strukturkapital redovisas både 2006 och 2008 med 65 %. Den minsta andelen av strukturkapital 

observeras 2007 då SHB redovisar största andelen kundkapital. Kundkapitalet är den näst mest 

redovisade signalen hos SHB vilket märks genom att banken signalerar kundfokus i medarbetarnas 

vardagliga arbete, väver in kundkapital i företagsmål och understryker att banken har de nöjdaste 

kunderna från år till år. Den största nedgången i redovisningen av intellektuellt kapital noteras 2007 

medan signalernas omfattning i övrigt varierar med relativt små svängningar. Men trots det starka 

kundfokuset så är det humankapitalet som betonas mest både 2006 och 2010. 
 

 
4.2.1    Humankapital 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6: Signalkaraktärfördelning – humankapital 

Redovisning av humankapital domineras av 

signalkaraktär två som syftar att påverka 

aktieägares och investerares uppfattning 

genom att redogöra för ackumulerade 

humanresurser   såsom   exempelvis   kunskap 

och kompetens, vilket illustreras i figur 7. 

Detta innebär att banken redogör för 

humankapital  utan  att  påvisa  stora 

förändringar och försöker att påverka 

aktieägares och investerares uppfattning med 

allmän information om medarbetarna. 

Medarbetarnas kompetens understryks 

speciellt 2006, vilket även framgår i 

koncernchefens uttalande (se citat nedan). 
 

”Jag känner samma stolthet över den enorma kunskap, bredd och engagemang som jag möter dagligen i mina 

kontakter med medarbetare, en förutsättning för att vi ska klara företagsmålet och för det tackar jag er alla.” 

(SHB, 2006, s.7) 

Kort sagt det enda som kan göra skillnad mot konkurrenterna är vår förmåga att skapa en nöjd kund. (SHB, 2006, 

s.6) 
 

 
 

Personalens kompetens, eget ansvar och förmågor kopplas starkt med ordet ”kund” genom att 

beskriva medarbetarnas kunnande om den enskilda kundens behov och förutsättningar. 

Utgångspunkten är att de anställda fokuserar på kundens intressen, vilket gör detta till SHB:s 

konkurrensfördel (se citat ovan). Under 2007 lade banken fokus på att presentera den avgörande 

rollen som kontorscheferna och deras kompetens fyllt (se citat nedan). Detta var på grund av de 46 

nya kontoren som öppnades under året och de flertal nya kontorschefer som anställdes. 2008 

framhöll  Handelsbanken  den  centrala  styrkan  och  deras  samlade  kompetenser  inom  banken 

http://www/
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samtidigt som den redogör för bankens miljö, där medarbetare har stor frihet, delaktighet och 

möjlighet att påverka tack vare den decentraliserade organisationen och arbetssättet (se citat nedan). 
 
2009 betonar SHB sitt starka band mellan 

medarbetare och kunder. Under detta år 

signaleras förtroende och respekt både mot 

kunder och medarbetare. 2010 fortsätter banken 

att framhäva friheten och ansvaret som 

medarbetarna beträffar i sin vardag genom det 

decentraliserade arbetssättet och även att 

medarbetarnas kunskap och erfarenhet är 

avgörande för att skapa nöjda kunder. Återigen 

får personalutbildningen och kompetens mer 

fokus och banken redovisar väsentligheten av 

utbildad  personal.  Fokus  ligger  på  ledningens 

och  styrelsens  kompetens  och  utbildning  (se 

citat till höger). 

 
Enligt figur 6 är signalkaraktär 1 den näst mest 

förekommande strategin som på ett narrativt sätt 

 

En  kontorschef  i  Handelsbanken  är  suverän  på  sin 

lokala marknad. Ingen kan den lokala marknaden eller 

känner kunderna bättre än vår kontorschef och hans 

eller hennes medarbetare. (SHB, 2007, s.3) 

 
Våra självständiga, lokalt förankrade kontor har hela 

tiden tillgång till den stora bankens hela kompetens och 

styrka. (SHB, 2008, s.3) Bankens styrka bygger på 

medarbetarnas samlade kompetens. (SHB, 2008, s.15) 

 
Nyckeln till vår framtida utveckling är välutbildade och 

engagerade medarbetare. Vi kommer därför under de 

kommande åren att satsa ytterligare på utveckling av 

bankens personal. När vi nu lägger 2010 bakom oss kan 

jag konstatera att bakom bankens goda resultat ligger 

mycket gedigna insatser från hela vår personal och jag 

vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare för detta. 

(SHB, 2010, s. 5) 

redogör för verkliga förändringar inom banken. År 2006 redovisade banken om minskningen av 

antal personer på IT-supporten och genomförandet av utbildningsdagen inom området 

betalningsförmedling. Året därpå redovisade Handelsbanken för de 4300 medarbetarna som 

fortbildades inom placerings- och försäkringsområdet. Banken hade 36:e året i rad klarat målet - 

högre räntabilitet än konkurrenterna och detta tack vare medarbetarna. År 2008 underströks den 

kontinuerliga informationsdelningen med medarbetarna samt medarbetarnas utbildning om 

penningtvätt, ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism. SHB:s mål omformulerades och 

enligt banken skulle det uppnås genom deras anställda som gör en bättre arbetsinsats än 

konkurrenterna. Trots den ekonomiska krisen rapporterar Handelsbanken att de fortsätter att 

expandera vilket förutsätter ökad kompetens hos medarbetarna. År 2009 signalerar banken att alla 

nya medarbetare som hade för avsikt att arbeta med kunder genomgick en utbildning. Planer fördes 

kring utbildandning av medarbetare om användning av nya produkter och arbetsmetoder. Detta 

skulle enligt banken bidra till förbättrad produktutveckling och kvalitetskontroll. År 2010 betonar 

banken satsningarna på internationell nivå och en anpassning för att bemöta stora företags behov 

genom        att        påvisa        specialkompetens        samordnad        i        Cash        Management. 
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4.2.2 Strukturkapital 
 
 
SHB:s strukturkapital tar sig ett överlägset 

uttryck  genom  signalkaraktär  2,  det  vill 

säga   banken  återupprepar  samma 

information från tidigare år och informerar 

faktamässigt  utan  att  påvisa    några 

förändringar  (jmf  figur  7 och  8). 

Handelsbanken     har    haft 

vinstandelssystemet  Oktogen  sedan  1973 

och redovisat för olika policyer i flertal år, 

vilket  upprepas  från  år  till  år.  Banken 

redogör för   deras   decentraliserade 

organisation och arbetssätt, något som de är 

stolt över och    som   återspeglas  i 

årsredovisningar   samt   har   påverkat   starkt 

redovisningen av strukturkapital (se citatrutan 

nedan). 
 
 
 

Handelsbankens affärsverksamhet är starkt 

decentraliserad. Bankens organisation och arbetssätt 

utgår ifrån kontorens ansvar för enskilda kunder, inte 

från centrala enheters ansvar för produkt områden 

eller marknadssegment. De viktigaste styrmedlen är 

en i hela koncernen väl förankrad företagskultur och 

ett effektivt styrsystem. (SHB, 2006, s. 15) 

 
Parallellt med det informella samtalet har styrelsen 

fastställt principer och förhållningssätt samt limiter 

och måltal genom en rad policyer. För att ge en 

föreställning om innehållet i dessa policydokument, 

omnämns de här i all korthet. (SHB, 2008, s.132) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7:Signalkaraktärfördelning – strukturkapital 
 
 
 
 

Redovisning av strukturkapital inkluderar stora 

mängder information som är av beskrivande 

karaktär givet att banken redogör för olika 

processer,   policyer,   program   och   liknande, 

vilket förklarar den stora andelen av 

signalkaraktär  2.  Signalen  har  en  stark 

förankring med kundkapital givet att processer 

och rutiner utvecklas i syfte att tillfredsställa 

intressenter. Till exempel hantering av 

kundklagomål som bidrar till att banken 

uppdaterar och förbättrar sina rutiner. Banken 

redovisar att deras organisation och arbetssätt 

utgår från kundens behov och kontorets ansvar 

för  enskilda  kunder.  År  2007  betonar  banken 

”risk” vilket har påverkat redovisning av strukturkapital genom att banken redogör för olika 

riskhanteringssystem, program, metoder och analyser. År 2008 ökade redovisningen av 

strukturkapital för det mesta på grund av en sammanställning av olika policyer, redogörelser för 

redovisning   av   sådana   immateriella   tillgångar   som   varumärke,   patent,   internt   utvecklad 

programvara m.m., och beskrivning av processer för intern kontroll. Riskhantering och 

kontrollprocesser har även blivit mer aktuell under året. Under 2009 är riskpolicy en av de mest 

benämnda policyer. Internrevision, internkontroller och risk management nämns flertal gånger i 

årsredovisningen samt betoning av riskkontroller. År 2010 betonas ordet ”intern” i olika 

sammanhang, t.ex. interna kontroller. Årsredovisningen präglas av redogörelser för olika system 

inom företaget: pensionssystem, datasystem, vinstandelssystem, varningssystem, IT-system, 

riskklassificeringssystemet, rapporteringssystem, limitsystem, samt det administrativa styrsystemet. 

 
Förändringar som förekommit i termer av strukturkapital har kategoriserats under signalkategori 1. 

År 2006 redovisar Handelsbanken satsningar för att förbättra riskkontrollens systemstöd och 

beräkningskapacitet, samt att det skett en uppgradering av IT-system och byte av banksystem i 

Finland. Arbetet att anpassa Handelsbanken till Basel II har fortsatt under året vilket ledde till 
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förändrade rutiner, utvecklade processer och metoder för intern kapitalutvärdering. Under 2007 

lanserades ett program för produktivitetsökning genom kundmöten. Handelsbankens nyöppnade 

kontor har bidragit med ökade kostnader för IT vilket hänförs till pågående systembyte. Banken har 

fått godkännande för grundmetod i riskklassificering vid beräkning av kapitalkrav för kreditrisk och 

gör förberedelser för godkännande av mer avancerade metoder. Banken införde en finansiell 

riskpolicy och en policy som omfattar åtgärder mot penningtvätt, ekonomisk brottslighet och 

finansiering av terrorism. 2009 redovisar Handelsbanken fler policyer i årsredovisningen på grund 

av IFRS ändringar. Flera kapitalmarknadsprogram implementerades för att utöka handlingsfrihet på 

obligationsmarknaden. 2009 anslöt sig banken till FN:s Global Compact frivilliga initiativ vilket 

redovisas i bankens miljöpolicy. 2010 införde Handelsbanken två extra enheter; en för 

regionbanksrörelsen i Sverige och den andra för regionbanksrörelsen i Storbritannien, i syfte att 

hantera risken att beslutsvägar blir längre. I Finland har Handelsbanken slutfört 

investeringsprogrammet i IT-systemet. Banken redovisar att kunderna nu har tillgång till Research - 

Online analysdatabas med de senaste makro- och strategianalyserna där de även kan följa över 1500 

bolag. I Europa genomfördes riskanalys på IT-systemen. 

 
År 2009 observerades text med karakteristika för signalkaraktär 3. Handelsbanken redovisar att de 

under finanskrisen inte hade tagit något statligt finansiellt stöd eller deltagit i finansieringsprogram. 

Krisen hade inte heller bidragit till någon organisationsförändring. Samtidigt redovisar banken för 

en rad åtgärder och nya policyer samt kontrollverktyg för att hantera störningar, särskilt på den 

finansiella marknaden. 
 

4.2.3 Kundkapital 
 

 

Figur 8: Signalkaraktärfördelning - kundkapital 

 

 
Figur 8 påvisar att signalkaraktär 2 är 

dominerande även inom redovisningen av 

kundkapital. Trots detta påvisas mer 

förändringar inom kundkapital än de övriga 

två signalerna genom signalkaraktär 1. 

Handelsbanken har stor kundfokus och satsar 

stort på kundnöjdhet vilket återspeglas genom 

redovisning av SKI och EPSI resultat (se 

citatrutan  nedan). Ordfrekvensen påvisar att 

”nöjd” är det mest förekommande ordet i den 

kodade texten för kundkapital. Bankens 

ambition är att ha Nordens nöjdaste kunder 

och betonar att kunder skapar lönsamhet och 

mer affärer. 2007 signalerar banken skapande 

av långsiktiga relationer med kunder genom lokala möten, personlig service och dialog med kunder. 
 

Handelsbanken hade Nordens mest nöjda kunder visade höstens sammanvägning av under sökningar i Sverige, 

Norge, Danmark och Finland. (SHB, 2006, s.3) 

 
Det är i bra kundmöten som banken inleder, vidmakthåller och utvecklar goda, långsiktiga kundrelationer. Kundens 

förtroende byggs på lång sikt, men vinns och vårdas vid varje kundmöte. Genom att vinna kundernas förtroende, 

blir Handelsbanken kundens naturliga val som leverantör av ekonomiska tjänster. Kundmötet är därför centralt i 

Handelsbankens verksamhet. Allt banken gör syftar, direkt eller indirekt, till att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för bra kundmöten. (SHB, 2010, s. 12) 

 

Handelsbanken betonar att kunder med hög kreditvärdighet värderas högt. Det rubriceras att de 

finansiella målen ska uppnås genom att ha de nöjdaste kunderna och lägre kostnader än 

konkurrenterna. Banken redogör för sin stolthet över att de har de mest trogna kunderna jämfört 

med de andra bankerna. Det påpekas att nöjda kunder inte är en slump utan ett resultat av ett 

långsiktigt och medvetet arbete. Under 2008 understryks förtroende och respekt  genom flertal 
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upprepningar  och  variationer  på  textstorleken  samt  rubriker.  Enligt  Handelsbanken  byggs 

förtroendet hos kunder och omvärlden genom deras konsekventa sätt att driva bank. Banken 

resonerar kring sambandet mellan risk och förtroende – om riskerna i en bank är för stora tappar 

allmänheten sitt förtroende till banken. År 2009 redovisar banken att den växer i takt med sina 

kunder. 2010 signaleras ”förtroende” återigen både i rubriker och i löpande text. 
 
 

 
Den visade att Handelsbanken hade de mest nöjda 

företagskunderna i branschen. Bland privatkunderna 

hade Handelsbanken branschens näst mest nöjda 

kunder.  Detta  var  ett  oförändrat  resultat  i 

förhållande till föregående år. Jämfört med 

genomsnittet för hela branschen förbättrade 

Handelsbanken sin position. (SHB, 2007, s.25) 

 
2008 präglades för Handelsbankens del av ett stort 

antal  nya  kunder  en  stark  efterfrågan  på  våra 

tjänster men också en tilltagande finanskris och en 

begynnande lågkonjunktur. (SHB, 2007, s.2) 

Banken jobbar ständigt för att förbättra 

kundrelationer och påvisar i detta sammanhang 

ändringar genom signalkaraktär 1. År 2006 

redovisar Handelsbanken att övergången till 

MasterCard ledde till mer aktiva och lojala 

kunder. Kundernas intresse för regelbundet 

sparande ökade kraftigt vilket förklarar 16 % 

ökning i fondsparandet. År 2007 redovisar 

Handelsbanken att de fortsatte att vinna 

förtroendet hos stora kunder.  För att uppfylla 

det som banken står för – lokala möten och en 

nära relation med kunden – öppnade banken 46 

nya kontor. År 2007 introducerades telefontjänst 

– ett ytterligare bidrag till att skapa nöjda kunder. Banken skapar fler möten genom att ha 

lördagsöppet i Sverige. Under 2008 redovisar banken kundtillströmningen – 10 000 företagskunder 

och 90 000 privatkunder (se citatrutan ovan). År 2009 betonas det att kunder använder fler och mer 

varierade metoder än någonsin för att komma i kontakt med banken. Handelsbanken understryker 

väsentligt att kunderna ska ha möjligheten att välja sättet hur de vill kommunicera med banken. 

Banken redogör för marknadens potential i Storbritannien med städer som kan ha stora kundbaser. 

År 2010 skrivs det efter det första mötet på kontoret att kunden väljer enklare sätt att nå banken – 

främst genom telefon eller internet. Banken redovisar för nya undersökningsföretag (TNS-Sifo, 

Stockholms universitet, ISI  Wissing), vilka visade att Handelsbanken hade mest kunder med högt 

förtroende. 

 
Signalkaraktär 3 präglar mest redovisning av kundkapital. År 2007 försöker Handelsbanken att leda 

bort från resultatet att banken var näst bäst med kundnöjdhet. År 2008 betonar banken 

kundtillströmningen, medan den rådande krisen – som är av betydelse för hela finansvärlden – 

nämns i tillägg, eller genom att påvisa att krisen inte har påverkat banken särskilt mycket. 

 
4.3               Nordea 

 

Nordea beskriver sig som den ledande banken i Norden och en betydande bank i Europa med 

prisbelönta tjänster för sina kunder. 2011 omfattade Nordea cirka 300 banker som grundats sedan 

1820-talet och framåt, vilket gör det till den största finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. 

Banken är en av få med kreditbetyget AA givet 11 miljoner kunder på nio hemmamarknader (www. 

nordea.com). 

 
Nordeas signalfördelning har varit varierande över de fem åren. Strukturkapitalet redovisas i största 

utsträckning medan humankapital sandelar förekommer näst mest.  Strukturkapitalandelen tilltar 

över åren; givet att banken 2006 hade den minsta andelen, mellan 2007 och 2009 en relativt jämn 

proportion mot det intellektuella kapitalet och 2010 observeras den största andelen. Det är som 

svårast att se en trend i förändringen av humankapitalandelar givet att dessa följer en upp- och 

nedåtgående trend över dessa fem år. Kundkapitalandelar avtar fram till 2008 då andelen är som 

minst medan signalen betonas som mest 2009. 

http://www/
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4.3.1 Humankapital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9:Signalkaraktärfördelning - humankapital 

 

 
Nordeas ambition är att vara igenkänd för sina 

medarbetare. Utifrån figur 9 är signalkaraktär 

2 den mest förekommande över de fem åren 

vilket  särskilt  framträder  2010.  Nordea 

betonar kompetensutvecklings- och 

karriärmöjligheter vilka är de största 

drivnycklarna bakom personalens 

tillfredsställelse   och   motivation,   samtidigt 

som det bidrar till anställdas personliga 

utveckling likaväl som att skapa professionell 

service                     inom                     banken. 

 
Särskilt fokus läggs på att behålla nyckelpersoner som genomgår kompetensutvecklingsprogram 

och som deltar i utmanande affärsuppdrag. Nordea redovisar att bankens styrka i relationer med 

företagskunder är bland annat en mycket kompetent och engagerad personal. Ett teamwork ligger 

till grund för att skapa den optimala lösningen för kunder. Nordea redogör för betydelsen av att vara 

en bra medborgare; detta synsätt eftersträvas att integreras i chefernas och medarbetarnas tankesätt 

och agerande, i syfte att bygga upp och upprätthålla en organisation med hög integritet, pålitlighet 

och ansvarstagande. 
 

Förra årets undersökning visar att attityderna och 

nivåer av tillfredsställelse har förbättrats på många 

områden hos de anställda. Nordeas medarbetare har 

blivit ännu mer stolta över Nordea och de 

rekommenderar arbetsplatsen till andra. Trots detta 

påvisar externa undersökningar att Nordea ligger 

under sitt mål att vara en attraktiv arbetsgivare i 

jämförelse med  andra  jämförbara företag.  (Nordea, 

2007, s.35) 

Nordeas ambition är att vara den bästa 

arbetsgivaren inom regionens finansiella 

industri (se citatrutan till vänster). Detta i syfte 

att attrahera, utveckla och behålla högt 

motiverade, kompetenta och resultatinriktade 

medarbetare. Banken betonar att nyckeln till 

en framgångsrik hantering av operativa risker 

är bland annat bra ledarskap och kompetent 

personal. Banken klargör för odelbarheten 

mellan    Nordeas    tillväxt    och    anställdas 

kompetenstillväxt, vilket enligt banken innebär att företagsmålen endast kan uppnås genom att 

utveckla medarbetare, deras kompetens och hela bankens tänkesätt. Handelsbanken redovisar för 

olika specialister inom olika områden och betydelsen av deras kompetens i syfte att ta fram de bästa 

lösningarna. År 2007 redogör banken att Nordea byggt upp fördjupad kompetens i sådana branscher 

såsom massa - och pappersindustrin, samt energi och telefoni, i syfte att ge fullständig service till 

sina största kunder och för att kunna vara en proaktiv samtalspartner i frågan. Under 2008 betonas 

värderingen om positiva kundupplevelser vilket ligger till grund för arbetarnas agerande. De 

anställdas  ledstjärna är  Nordeas  mission:  ”att  göra det  möjligt  för Nordeas  kunder”.  År 2010 

redogör Nordea för en ledares egenskaper; att de ska vara kundansvariga som utvecklar och 

organiserar kundkontakterna. Enligt banken är det Nordeas duktiga och hängivna medarbetare och 

deras förmåga att skapa positiva kundupplevelser som särskiljer banken från andra konkurrenter och 

gör Nordea ”great”. Bankens personalstrategi påpekar att koncernens mål endast kan uppnås om 

medarbetarna uppnår sina. 

 
Texten som kategoriserades under signalkaraktär 1 påvisar faktiska förändringar inom banken. År 

2006 utbildades ett flertal specialister och rådgivare för personlig finansiell rådgivning inom sådana 
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områden som lån, sparande, pensionssparande och försäkring. Genom att implementera 

seniorprogram i några länder kan banken nu behålla sina äldsta anställda längre i tjänsten. Ett 

komplett utbud av professionella ledarskapsutbildningsåtgärder till potentiella chefer och olika 

befattningshavare genomfördes under 2006. För att säkerställa att Nordeas chefer har vad som krävs 

infördes ett chefsutvecklingsprogram. Syftet var att säkerställa enighet bland cheferna i 

genomförandet  av  Nordeas  strategi  och  att  öka  farten  på strategins  implementering.  Ett  annat 

område som banken hade lagt fokus på under året var den privata sektorn, genom att banken 

investerade i specialister inom sparande vilket resulterade i ökade intäkter. År 2007 beslöts det 

under årsstämman att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i syfte att behålla och attrahera de 

bästa ledarskapstalangerna, omfattande upp till 400 ledande befattningshavare och andra 

nyckelpersoner  inom  Nordeakoncernen.  År  2008  bidrog  kundtillströmningen  med  att 

personalstyrkan utökades. Banken talar om att Nordea under 2009 ska bli mer selektiv och fokusera 

på människor som kan bidra till att göra banken ännu bättre. 85 % av alla chefer genomgick 

coachutbildningar vilket även kommer att prioriteras under 2009. Nordea eftersträvar att öka den 

interna rörligheten i syftet att ha rätt person på rätt plats för att bli ett ännu bättre Nordea med ökad 

effektivitet. Nordea beskriver att branschstrukturen förändras och att de banker som kommer att ta 

ledningen kommer att behöva bland annat kompetens. Banken fortsatte under året att vidareutbilda 

chefer och skapa ökad nöjdhet hos medarbetare samt utveckla kompetensen inom 

förmögenhetsplanering och skatterapportering. 

 
Signalkaraktär 3 observeras mellan 2007 och 2008 och utgör en relativt liten andel under dessa år. 

2007 tillämpas strategin i samband med krisen och bankens agerande samt vid redogörelse om 

anställdas nöjdhet med Nordea. Banken överskuggar negativa händelser med positiva bidrag. År 

2009 sjönk Nordeas kostnads-intäktsrelation från 3 % till 50 % vilket var den lägsta nivån någonsin 

enligt banken och antalet anställda minskade med 3 % exklusive Fionia Bank. Samtidigt anslöt 

1675 nya medarbetare för att stödja kundernas aktiviteter, kombinerat med de effektivitetsvinster 

som Nordea ser i nya kompetenser och perspektiv i organisationen. 
 

 
4.3.2    Strukturkapital 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Signalkaraktärfördelning - 

strukturkapital 

Resultatet efter kodning 2 tyder på att strategi 

två har varit den mest tillämpade, det vill säga 

att banken påverkar utomståendes uppfattning 

om banken utan att redogöra för några 

förändringar. Nordea planerar för 

ansökningsprocessen för banklicens i Kina för 

att  starta  en  filial  i  Shanghai.  Banken 

redovisar att Nordea kännetecknas av bland 

annat en integrerad internationell affärsmodell 

och attraktiva kundprogram. Kund- och 

incitamentsprogram redovisas ytterst ofta i 

texten. Nordea utgår ifrån ett antal 

dokumenterade   policyer   och   instruktioner 

för att vägleda och styra verksamheten samt använder en rad olika verktyg för att nå företagsmålen 

(se citatrutan nedan). 
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Intern kontroll baseras på en kontrollmiljö som omfattar följande element: värderingar och ledningskultur, 

målorientering och uppföljning, en tydlig och transparent organisationsstruktur, uppdelning av arbetsuppgifter, 

dualitetsprincipen, kvalitet och effektivitet i intern kommunikation samt en oberoende utvärderingsprocess. 

(Nordea, 2008, s.75) 
 

År 2007 påvisar ordfrekvenser att banken signalerar risk, process och kund. Nordea knyter 

strukturkapital med kundkapital genom att redovisa kundkapital i samband med kundprogram samt 

att företagskulturen präglas av en stark kundorientering. Banken signalerar risk genom att redovisa 

riskhantering,  riskkontroll,  affärsrisk,  riskmedvetande,  operationell  risk  med  mera.  2008  ligger 

fokus på kostnader, risker och kapitalhantering, vilka utgör grunden i Nordeas kultur och är enligt 

banken av största vikt i konjunkturläget. Intern kontroll, kontrollprocess och kontrollsystem nämns 

ofta i årsredovisningen. Nordea jobbar med att förenkla diverse processer och verktyg inom banken 

och genom att fortsätta att bygga upp en kultur där återkoppling och coachning är hörnstenar. 2009 

redovisar Nordea ytterst mycket information inom IT området: IT-lösningar, enhet, funktion, 

produktion. Nordea redogör att de både stärkte sitt rykte och sitt varumärke genom att hjälpa 

kunderna att finna lösningar under svåra marknadsförhållanden. Fokus läggs på varumärket och 

dess implementering i Ryssland och det redovisas att Nordeas varumärke stärkts i Polen. 

Analysverktyg  för  omgivnings-,  sociala  och  politiska  risker  är  omskrivna  i  årsredovisningen. 

Banken redogör för risk mer än andra år. 
 
 

Regeringen föreslår också förändringar i 

avgiftssystemet för de värdepapper som emitteras 

under den statliga garantin. Avräkning kommer att 

medges för garantiavgiften mot den obligatoriska 

stabilitetsavgiften. Nordea välkomnar de nya 

åtgärderna, men har hittills inte gått med i 

garantiprogrammet. (Nordea, 2008, s.4) 

 
Uppgraderingen av IT-infrastrukturen, processerna 

och back-office-verksamheten kommer att öka 

stabiliteten i  plattformen, samtidigt som den 

minskar den operativa risken och säkerställer 

kostnadseffektiv drift. Systemen ska också kunna 

klara större volymer och effektiv betjäning av 

kunderna. (Nordea, 2010, s.38) 

 
Nordeas Finance Value Programme är ett initiativ 

som fokuserar på den finansiella 

informationsprocessen. Syftet är att förändra den 

finansiella rapporteringsprocessen och det 

finansiella informationsflödet för att därigenom 

uppnå en snabbare, integrerad rapportering som 

blir  lättare  att  anpassa  till  förändringar  i 

framtiden. (Nordea, 2010, s.76) 

Banken påvisar förändringar inom strukturkapital 

genom att beskriva sina satsningar på förnyelse (se 

citatrutan till vänster). 2006 satsade Nordea på att 

minska komplexiteten i verksamheten och 

effektivisera processer. Nordea fastställde en intern 

valideringsprocess i enlighet med 

kapitalkravsdirektivet för att förbättra och 

säkerställa  kvaliteten  i  modeller,  rutiner  och 

system. Nordea redovisar att de har utvecklat en 

unik och integrerad affärsmodell och kundprogram 

för att utnyttja tillväxtpotentialen i Norden. Banken 

har infört en omfattande kapitaltestprocess som har 

utvecklats internt för att analysera effekterna av en 

rad globala och lokala chockscenarier. Nordea 

arbetar med att utveckla en omfattande databas för 

finansiell data, beräkningsmodul och 

rapporteringsverktyg vilka kommer att introduceras 

under  2007.  Nordeas  hemsida  omstrukturerades 

och processer för direktköp av olika produkter 

förenklades. Banken införde ett nytt utvecklings-, 

tränings- och mentorprogram. Nordea fastställde en 

intern valideringsprocess i enlighet med Basel II- 

kraven  med  syftet  att  säkerställa  och  förbättra 

prestandan av Nordeas rating-modeller, rutiner och system. Vinstandelsprogrammet ändrades i syfte 

att bättre återspegla Nordeas målsättning att ytterligare stärka kundrelationen. Även en ny process 

som säkerställer kvaliteten på den finansiella rapporteringen och uppföljning för eventuella 

avvikelser infördes. År 2008 infördes en ny modell i kreditbedömningsprocessen – Social and 

Political Risk Assessment Tool. Ett förbättringsprogram för de centrala upphandlingarna 

implementerades under 2009. Nordeas ryska dotterbolag omfattande 50 kontor, JSB Orgresbank, 

ändrade sitt namn till OJSC Nordea Bank och gick därmed under Nordeas varumärke. Nordeas 

organisatoriska struktur har effektiviserats och anpassats till den av koncernen och integrationen har 

successivt  fördjupats.  Samtliga  IT-enheter  såg  över  sina  metoder  och  arbetsprocesser  och 
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identifierade en betydande besparingspotential. Nordea förbättrade flertal processer som förväntas 

att bidra med framtida fördelar: Performance Management, lönerevision och Talent Management. 

Nordea fastställde Solvency II – ett program för att övervaka utvecklingen i lagstiftningen, vilket 

kommer att utarbetas och implementeras senast 2012. 
 

 
 
 

4.3.3    Kundkapital 
 
 
 

 
 

Figur 11: Signalkaraktärfördelning - kundkapital 

Figur 11 illustrerar att signalkaraktär 2 

dominerade   redovisningen   av   kundkapital 

fram  till  2008  och  efteråt  påvisade  banken 

mer förändringar inom redovisning av 

kundkapital. Ordfrekvenser påvisar att fokuset 

i redovisningen ligger på marknad och 

kundbas.      Nordea redovisar att de 

kännetecknas  av  en  unik  kundbas  –  den 

största av finansgrupperna i Norden och 

Östersjöregionen, vilket består av både aktiva 

och inaktiva kunder. Den organiska 

tillväxtstrategin medför ökad affärsvolym 

genom Nordeas befintliga kunder och syftar 

till        att        attrahera        nya        kunder. 

Kunderna indelas i tre segment; guld-, silver- och bronskunder. Kundnöjdheten avgör även de 

anställdas varierande del av lönen vilket bidrar till en motivation hos de anställda att skapa 

tillfredsställda kunder. För att upprätthålla kundrelationer redovisar banken för en hel del strategier. 

Tillväxtstrategins främsta utgångspunkt är att göra fler affärer med Nordeas befintliga privat- och 

företagskunder i Norden och att värva nya lönsamma, kreditvärdiga kunder genom en 

relationsbankstrategi.   Kundrelationerna  stärks   genom   en   fokuserad   produktstrategi.   Banken 

fokuserar på företrädesvis börsnoterade företagskunder i syfte att skapa långsiktiga kundrelationer. 

Banken redovisar att den har klarat sig väl genom den turbulenta marknadssituationen och uttrycker 

att bland de viktigaste egenskaperna för framtida banker kommer att vara starka kundrelationer. 

 
Kundkapitalet påvisade en hel del förändringar. Nordea redogör för kundtillströmning i olika 

geografiska områden och kundsegment, exempelvis Polen 2006 och Ryssland 2007. Nordea 

introducerade nya produkter i syfte att öka kundnöjdheten och fortsatte att vinna marknadsandelar 

på snabbväxande marknader. Banken fokuserar på att skapa tillväxt i kundbaser som omfattar 

hushåll. 2007 introducerade Nordea värderingen ”positiva kundupplevelser” som även blev bankens 

centrala värdering. Banken har fokuserat på Nordic Private Banking som i sin tur fokuserar på 

privatsektorn  eftersom  kunderna  anses  ha  blivit  mer  förmögna  och  därmed  passar  konceptet. 

Nordea införde Corporate Merchant Banking segment som omfattar bankens största företagskunder. 

Satsningen att utveckla potentialen i kundbasen resulterade med 7 % ökning av antalet 

förmånskunder medan det totala antalet nya kunder ökade med 16 %. Nordea har fortsatt att bygga 

upp rådgivning gentemot privatkunder i Baltikum. 

 
Strategi 3 vävs in genom att banken i första hand påvisar sin starka tillväxt på de nordiska 

marknaderna de senaste tre åren samtidigt som 2007 visade sig att bli ett utmanande år på grund av 

subprime-krisen.  Nordea  redovisar att  kundnöjdheten  på de nordiska  marknaderna förbättrades 

under 2008 (året innan) men var oförändrad under 2009. Samtidigt påvisar Nordea sin förbättring i 

förhållande till konkurrenterna. Nordea förminskar krisens inverkan på organisationen genom att 

redovisa att banken förvärvade nya guldkunder och vann ökad lojalitet och trovärdighet. Banken 
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betonar satsning på nya kunder samtidigt som den understryker att kunderna kommer att väljas ut 

selektivt. Nordea redovisar för en rekordhög nöjdhet bland relationskunderna i en tid präglad av 

bred misstro gentemot hela finansbranschen. Enligt årsredovisningen är Nordea sedan 2007 en av få 

europeiska banker som redovisat en positiv totalavkastning, vilket fortsätts med att under 2010 var 

Nordeaaktiens kursuppgång låg jämfört med konkurrenterna med kraftiga kursras sedan tidigare år. 

 
4.4               Skandinaviska Enskilda Banken(SEB) 

 
 

Skandinaviska  Enskilda  Banken(SEB) är  idag  en  ledande  nordisk  finansiell  koncern  som  är 

närvarande i 20 länder. SEB:s huvudkontor ligger i Stockholm och antalet anställda i Sverige 

uppgår till 20 000 medarbetare. SEB erbjuder rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster i 

Sverige och i de baltiska länderna medan verksamheten i Norden och Tyskland är orienterad för 

företagskunder och institutioner (bolagsfakta.se, 2013). 
 
Det  empiriska  resultatet  utifrån  SEB:s  årsredovisningar  påvisar  att  SEB  har  utvecklat  sin 

redovisning av intellektuell kapital över tiden, det vill säga att antal sidor för redovisning av 

intellektuellt kapital ökar samt att redovisning av strukturkapital betonas mest inom banken. Det 

mest omfattande området inom redovisningen av intellektuellt kapital är strukturkapital (se bilaga 

3). De största andelarna av strukturkapitalet redovisas både 2007 och 2009 med 68 % och 65 %. 

Den  minsta  andelen  av  strukturkapital  observeras  2006.  Humankapitalet  är  den  näst  mest 

redovisade  signalen  hos  SEB.  Den  största  nedgången  i  redovisningen  av  intellektuellt  kapital 

noteras 2008 medan signalernas omfattning i övrigt varierar med relativt små svängningar. 
 
4.4.1    Humankapital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: Signalkaraktärfördelning - humankapital 

Figur 12 visar att redovisningen av 

humankapital hos SEB domineras med 

signalkaraktären, strategi 2. Exempelvis har 

SEB   skrivit   i   sin   årsredovisning   att   de 

fortsätta jobba på det gemensamma 

utbildningsprogrammet  för  att  öka  kunskap 

om koncernens produkter och tjänster, vilket 

skall leda till förbättrat kundbemötande och 

göra det möjligt att identifiera nya 

produktbehov (SEB, 2006, s. 14). SEB 

uttrycker sig till exempel de har placerat de 

medarbetarna som presterat på en särskilt hög 

nivå och visat potential för att ta ökat ansvar i 

SEB:s                 globala                 talangpool. 

Genom  detta  kan  banken  supporta  på  en  långsiktig  successionsplanering  och 

talangförsörjning(SEB, 2009, s. 13). SEB:s medarbetare har gedigna kunskaper om bankens tjänster 

så de kan hjälpa kunderna att förverkliga sina ambitioner hos SEB. Styrkor hos medarbetare och 

chefer  utvecklas  kontinuerligt  hos  SEB  vilket  kommer  att  skapa  förtroende  och  lojalitet  hos 

kunderna (SEB, 2010, s. 12). Citaten i boxen nedan är en av utbildningsinsatserna som härör till 

signalkaraktär strategi 2. 
 

Under 2007 har SEB:s styrelse antagit en ny uppförandekod, Code of Business Conduct, som också kombineras 

med en utbildningsinsats för koncernens alla medarbetare”. (SEB, 2007, s. 14 & 16) 
 

Enligt figur 12 är signalkaraktär 1 den näst mest förekommande strategin som på ett narrativt sätt 

redogör för verkliga förändringar inom banken hos SEB. Under 2006 utvecklades SEB ett ramverk 

för en koncerngemensam utbildning. Genom detta erbjuds samtliga medarbetare och ledare samma 
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möjligheter till utveckling, oavsett vad och vart du jobbar hos SEB (SEB, 2006, s. 14). Under 2008 

har SEB genomfört en webbutbildning kring operationell risk och syfte med detta är att öka 

medvetenheten av vikten av god intern kontroll över finansiell rapportering(SEB, 2008, s. 58). 

Undersökningen som gjordes 2009 visade att SEB som en arbetsgivare fick mer motiverade 

medarbetare, starkare upplevelse av en effektiv och lärande organisation som har högre betyg för 

cheferna och har högre kännedom om vision och mål (SEB, 2009, s. 12). Under 2010, processen för 

godkännande av nya produkter (NPAP) implementerades fullt ut, vilket kommer att skydda SEB 

från att gå in i oönskade former av risk eller risker som inte omedelbart kan hanteras av 

organisationen (SEB, 2010, s. 51). Citaten i boxen nedan tydliggör detta. 
 

Att rekrytera, utveckla och behålla de mest begåvade personerna är därmed avgörande för SEB:s fortsatta 

tillväxt och framgång (SEB, 2007, s. 14). 

 
En integrerad organisation är avgörande inte bara för SEB:s möjlighet att öka produktiviteten utan också för att 

bättre utnyttja den kunskap och expertis som finns i hela koncernen till kundernas bästa (SEB, 2008, s. 4). 
 

 
 

Karaktär som strategi 3 påvisar enligt figur 13 en 

måttlig tillämpning gällande redovisning av 

humankapital   hos   SEB  och   framträder  mest 

under och efter finanskrisen(2008). Detta tar sig i 

uttryck exempelvis de baltiska länderna tillhör de 

länder  som  drabbats  hårdast  av  den  globala 

krisen, men genom en modellbaserad 

övergripande genomgång och uppskattning av 

framtida förlustrisker med en samlad bedömning 

av bankens ledning, kommer de länderna att. 

stabilisera sin situation(SEB, 2009, s. 38). Citaten 

till högre är två exempel som tydliggöra detta. 
 

 
4.4.2    Strukturkapital 

 
 
 

 
 

Figur 13: Signalkaraktärfördelning - 

strukturkapital 

 

 
Trots att bankens ledning och anställda ställdes 

inför stora utmaningar under 2007 lyckades de 

skapa ett starkt resultat med hjälp av 

kundrelaterade affärer. I kärva tider är det än 

viktigare att ha anställda av högsta kvalitet och att 

uppmuntra kreativiteten”.(SEB, 2007, s. 2) 

 
De nya erfarenheterna arbetas in i koncernens syn 

på affärsvolymer, prissättning, risk och avkastning, 

kapital och likviditet. Detta skall förbereda 

koncernen för eventuella bakslag som kan uppstå i 

den ekonomiska återhämtningen men framför allt 

för framtida affärsutveckling”.(SEB, 2010, s. 38) 
 
 
 

Figur 13 visar ett identiskt sätt som 

redovisning av humankapital påvisade, med 

detta  menar  vi  att  signalering  av 

strukturkapital hos SEB oftast karaktäriseras 

som  strategi  2.  Den  dominerade  karaktären 

för redovisning av strukturkapital tar sig i 

uttryck i SEB:s miljöpolicy att SEB skall ta 

hänsyn   till   miljöfaktorer  så   långt   det   är 

möjligt.   SEB   har   undertecknat   FN:s   och 

ICC:s (Internationella Handelskammaren) 

miljödokumentet och därmed förbundit sig att 

ta hänsyn till och verka för en bättre miljö i 

sin verksamhet (SEB, 2006, s. 17). Citaten i 

boxen nedan förtydligar detta. 
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För att säkerställa att utvecklingsaktiviteterna i SEB följer affärsplanens intentioner har banken under 2006 

startat en process som förutom att den utvärderar medarbetare och ledare även definierar behovet av 

kompetensutveckling kopplat till koncernens övergripande mål, nedbrutet till individuella mål”.(SEB, 2006, s. 14) 

 
Dessutom en ny regelefterlevnad organisation för koncernen etablerades i januari 2008 med avsevärt större 

resurser än tidigare. Regelefterlevnad funktionen är helt oberoende från affärsverksamheten, samtidigt som den är 

en stödfunktion för verksamheten”.(SEB, 2008, s. 57) 

 

Under  2008  har  SEB  ytterligare  standardiserat  och  centraliserat  processerna  för 

marknadsriskkontroll för att uppnå högre kvalitet i mätning och hantering av marknadsrisker i den 

turbulenta omgivningen. Riskhantering i SEB är proaktiv och har kontinuerligt utvecklat sina 

riskrutiner och sitt riskkunnande(SEB, 2008, s. 38). SEB har också ett obligatoriskt system för 

incidentrapportering. Alla anställda ska registrera riskrelaterade händelser i systemet för att kunna 

identifiera, bedöma, följa och reducera riskerna (SEB, 2010, s. 51). 
 

 
 

Signalkaraktären som strategi 1 framstår efter karaktär 1 enligt figur 13. Detta beskrivs i 

årsredovisningar till exempel SEB insåg att krisen på den amerikanska subprime marknaden hade 

spritt sig till andra marknader under andra halvåret 2007 och därför uppstod emellertid en stor 

osäkerhet bland såväl företag som privatkunder. För att kunna minimera den osäkerheten och den 

risken som kan influera SEB, har koncernen i detta syfte infört processer och system för att på ett 

tidigt stadium identifiera, mäta, analysera, övervaka och rapportera riskerna(SEB, 2007, s. 2 & 35). 

Under 2009 utformar SEB ett mer långsiktigt hållbar 

ersättningssystem  genom  en  övergång  till  enbart 

Genom en stegvis integration av koncernens 

processer för utlåning, betalningar och 

värdepapper bygger SEB upp 

stordriftsfördelar och en global process 

ägarskap för att säkra högsta kvalitet och 

riskhantering och öka den operationella 

effektiviteten. (SEB, 2007, s. 4) 

 
Vår erfarenhet är att mål- baserade rörliga 

lönesystem är en viktig kraft i ett företag 

därför  att  de  påverkar beteenden  som 

främjar en sund riskhantering och goda 

prestationer.()SEB, 2009, s. 2) 

långsiktiga   och   aktierelaterade   incitamentssystem 

som bankledningar och ersättningen till ledningen i 

SEB följer dessa principer(SEB, 2009, s. 12). Under 

2010 arbetade SEB med att utveckla sin första 

branschpolicys och koncerngemensamma 

ställningstaganden för att skapa en företagskultur som 

kännetecknas av samarbete, professionalism och 

ständiga förbättringar på medarbetare. Dessutom 

fastställde styrelsen en ny struktur som formellt 

kombinerar riskkontroll- och kreditorganisationen 

under ledning av koncernriskchefen (SEB, 2010, s. 14 

& 62). Citaten till vänster förtydligar detta. 
 

Karaktär som strategi 3 förekommer mest under och 

efter krisåren 2008. SEB under 2008 stramade upp sina rutiner för att pröva och godkänna nya och 

förändrade produkter, system och processer innan de tas i bruk. Syftet med den utvärderingen 

tillsammans med berörd affärsdivision är att säkerställa 

låg operationell risk i verksamhetens processer med 

enhetliga godkännanderutiner för nya och ändrade 

aktiviteter(SEB, 2008, s. 47). Under 2010 har SEB:s 

ledning sett över den nuvarande organisationen och 

infört policys, processer och produktutveckling för att 

kunna vara väl förberedd för tiden efter krisen med en 

förväntad förnyad efterfrågan på krediter och annan 

finansiell service. SEB siktar på att ha den nödvändiga 

flexibiliteten i avsikt att kunna öka eller modifiera 

tillväxten under den turbulenta perioden (SEB, 2010, s. 

10). Citaten till höger förklarar detta. 

Förändringstakten inom SEB har varit hög 
delvis på grund av omvärldsförändringar för 

den finansiella sektorn som helhet, vilket har 

lett till både övertalighet och behov av 

omplaceringar.  Under  2009  minskade 

antalet befattningar i medeltal med 1 058 

personer.(SEB, 2009, s. 13) 

 
En  enskild aktörs agerande kan dock inte 

kyla av en överhettad ekonomi. Med facit i 

hand  var  SEB:s  åtgärder  inte  tillräckliga 

och borde ha vidtagits tidigare.(SEB, 2010, 

s. 10) 
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Kundkapital 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14: Signalkaraktärfördelning – kundkapital 

Signalkaraktär som strategi 2 skrivs 

exempelvis i årsredovisningar att SEB strävar 

efter en ökad proaktivitet gentemot kunderna 

och  en  mer  integrerad  verksamhet,  vilket 

bildar basen för ökad kundnöjdhet och 

lönsamhet.  SEB  siktar  på  att  bygga 

verksamhet som baseras på förtroende och 

kontinuitet samt långsiktiga relationer med 

kunderna och därmed erbjuder en individuell, 

aktiv och utvecklande bankrelation närhelst 

och varhelst kunden önskar(SEB 

årsredovisning          2006,          s.          12). 
 

SEB har en lång tradition som ledande företagsbank och drivs med starkt fokus på aktiva och 

långsiktiga relationer. SEB vidtar löpande åtgärder för att ytterligare fördjupa relationerna till 

kunderna(SEB, 2009, s. 1). 
 
SEB strävar efter att möta kundernas behov i alla situationer – såväl på kort som på lång sikt och 

medarbetarna ges möjlighet att fatta rätt beslut för kunderna och SEB håller fast vid den 

grundmurade tron på att kundlojalitet leder till långsiktig lönsamhet (SEB, 2010, s. 3 & 5). År 2007 

och år 2008 hänvisar vi till citaten i boxen nedan, vilket tydliggör denna karaktärstyp. 
 

SEB har satt upp sitt mål bli nummer ett i fråga om kundnöjdhet och lönsamhet jämfört med likvärdiga banker i 

norra Europa!(SEB, 2007, s. 4) 

 
För att kunna bygga och upprätthålla starka kundrelationer krävs en långsiktig inställning, en verklig förståelse 

för kundernas behov samt ett ständigt arbete för att öka kundnöjdheten. (SEB, 2008, s. 16) 
 
 

Karaktär som strategi 1 tar sig i uttryck att bygga upp en långsiktig kundrelation och bibehålla 

toppbetyg vad gäller kundnöjdhet i olika länder (SEB, 2008, s. 16). Under 2010 strävade SEB efter 

att ”möta kundernas behov i alla situationer – såväl på kort som på lång sikt”, vilket kommer att 

skapa kundlojalitet som i sin tur leder till långsiktig lönsamhet för SEB (SEB, 2010, s. 6 & 2). 

Citaten nedan förklarar denna karaktärstyp. 
 
 

Med dess breda affärsmix kunde ett mer dämpat år inom företagsförvärv och räntehandel balanseras med 

rekordhöga kundvolymer inom områden som valutahandel och cash management”.(SEB, 2008, s. 3) 

 
Under de turbulenta senaste åren, karaktäriserade av såväl finanskris som en bräcklig världsekonomi, har 

SEB:s agerande styrts av ambitionen att ytterligare fördjupa relationen till kunderna”.(SEB, 2010, s. 4) 
 
 
 

Signalaraktär,  strategi 3 används i störst utsträckning under krisåret 2008 hos SEB. Citaten nedan 

är två exempel för denna karaktärstyp. Uttrycket angående detta kan vara exempelvis SEB har fått 

ökade intäkter tack vare starka kundrelationer även under hela fjolårets turbulens och en höjd 

aktivitet överlag när kapitalmarknaden inte var välfungerade (SEB, 2008, s. 3). SEB kommer att blir 

påverkad av nya regleringar som kan leda till högre kostnader för att driva bankverksamhet i 

framtiden och därför det blir en utmaning att hitta en kostnadseffektiv väg framåt och samtidigt 

behålla kundnöjdhet. Genom en konservativ hållning kan den finansiella stabiliteten säkerställas. 
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SEB har lyckat på att vårda de långsiktiga kundrelationerna under hela den djupa 

konjunkturnedgången (SEB, 2008, s. 25 & 3). 
 

 
Under året har SEB firat sin 150-årsdag med evenemang för både kunder och alla 20 000 medarbetare. 

Firandet har inneburit många tillfällen för SEB att stärka sina kundrelationer och skapa nya affärsmöjligheter 

(SEB årsredovisning 2006, s. 1.) 
 
 

 
4.5                Swedbank 

 

Swedbank gavs bildning 1997 som Föreningssparbanken och 2006 bytte namn till Swedbank. 

Swedbank är en fullsortimentsbank för såväl privatpersoner som företag i Sverige och även i de 

baltiska länderna. ”Banken har 7,9 miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags- och 

organisationskunder”. Swedbank har ett brett erbjudande av finansiella tjänster och produkter och 

fokuserar  på  nära  kundrelationer  d.v.s.  kundernas  behov  står  i  centrum.  Swedbank  arbetar 

målinriktat för att värna en förnuftig och hållbar finansiell situation för deras kunder. 

(www.bolagsfakta.se; www.swedbank.lu). 

 
Swedbanks  årsredovisningar  visar  att  Swedbank  har  utvecklat  sin  redovisning  av  intellektuell 

kapital över tiden, det vill säga att antal sidor för redovisning av intellektuella kapital ökar samt att 

redovisning av strukturkapital är mest betonad. Det mest omfattande området inom redovisningen 

av intellektuellt kapital är strukturkapital (se bilaga 3). De största andelarna av strukturkapitalet 

redovisas både 2008 och 2010 med 73 % och 72 %. Den minsta andelen av strukturkapital 

observeras år 2009. Humankapitalet är den näst mest redovisade signalen hos Swedbank. Den 

största nedgången i redovisningen av intellektuellt kapital noteras 2008 medan signalernas 

omfattning i övrigt varierar med relativt små svängningar. 
 
4.5.1    Humankapital 

 
 
 

 
 

Figur 15: Signalkaraktärfördelning - humankapital 

Figur 15 illustrerar att signalkaraktär 2 

dominerade redovisningen av humankapital. 

under vår studietid dock med ett undantag år 

2007, då tog signalkaraktär 1 över 

ledningsplatsen. Swedbank har exempelvis 

skrivit  i  sin  årsredovisning  att  Swedbank 

satsar inte bara på utbildningarna med avsikt 

att öka kompetenser inom affärsrelaterade 

områden, utan också inom samhällens 

ansvarstagande områden (Swedbank, 2006, s. 

33). 

 
Koncernen arbetar kontinuerligt och långsiktigt med ledarskapsutveckling för att säkerställa en 

ledare i Swedbank som förstår bankens affär, tar egna initiativ och sätter kunden i främsta rummet 

(Swedbank, 2008, s. 37). Den enskilde rådgivaren ska kunna känna fulltillit till bankens tjänster, 

system, kontrollrutiner och problemlösningsförmåga vilket kan optimera erbjudandet till den 

enskilda kunden utifrån, inte bara väl beprövade arbetssätt och modeller, utan också det personliga 

mötet (Swedbank, 2009, s. 6). De två citaten nedan förklarar denna karaktärstyp. 

http://www.bolagsfakta.se/
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Som kunskaps- och serviceföretag är personalen Swedbanks viktigaste konkurrensfördel. Betydande resurser 

investeras i vidareutbildning av personalen (Swedbank, 2007, s. 7). 

 
Att säkerställa rätt kompetenser är en av Swedbanks viktigaste framtidsfrågor, och avgörande för att leva upp 

till bankens syfte, mål och strategier(Swedbank, 2010, s. 15). 
 

 
 
 

Signalkaraktären som strategi 1 i redovisning av humankapital oftast framstår efter karaktär 2 hos 

Swedbank enligt figur 15. Detta beskrivs i årsredovisningarna till exempel Swedbank genomförde 

en ny utbildningsinsats i interaktiv form för de anställda i svensk verksamhet med syftet att trygga 

ständiga förbättringar och bibehålla medarbetarnas miljökompetens (Swedbank, 2006, s. 34). Ett 

koncerngemensamt ledarutvecklingsprogram genomfördes under 2007, vilket har i syfte att bredda 

basen för framtida ledarförsörjning och förbättra yrkeskunskapen hos befintliga ledare (Swedbank, 

2007, s. 44). Under 2008 stärkte Swedbank kompetensen och resurserna hos medarbetarna för att 

kunna hjälpa de kunder som riskerar att hamna i ekonomiska svårigheter. Fler medarbetare har 

allokerats till denna uppgift (Swedbank, 2008, s. 20). En funktion som kommer att arbeta med att 

leta nyckelkompetenser etablerades under 2010. 

 
Karaktär som strategi 3 förekommer mest under krisåren 2008 hos Swedbank. Swedbank kommer 

att dra rätt lärdomar av det som varit, vilket kan banken ta vara på utvecklingsmöjligheter genom 

ledningsförändringar, nya strategiska prioriteringar, ny organisation samt en förnyat fokus på 

kundmötet och kontorets egen förmåga och ansvar (Swedbank, 2009, s. 4). 
 

4.5.2 Strukturkapital 
 

 
 
 

Figur 16: Signalkaraktärfördelning - 

strukturkapital 

 

 
Figur 16 visar att signaleringen av 

strukturkapital  hos  SEB  karaktäriseras  mest 

av användning av strategi 2. Den dominerade 

karaktären  2  för  redovisning  av 

strukturkapital tar sig i uttryck genom att 

Swedbank  under  2006  bytt  namn  och 

tecknade det nya huvudavtalet om samarbete 

med de sparbankerna. Genom detta kan det 

koncerngemensamma förhållningssättet – att 

vara resultatinriktade, öppna, innovativa och 

engagerade, komma att utgöra kärnan i 

företagskulturen (Swedbank, 2006, s. 32). 

Dessutom skriver Swedbank igenom de väl 

utvecklade säkerhetsrutinerna. 

Tillsammans med transaktionssystemen har servicen till 
kunderna ökat samtidigt har som förlusterna genom 

bedrägerier minskat (Swedbank, 2007, s. 18). Det finns 

rutiner för övervakande av penningtvättsrisker hos 

Swedbank. Rutinerna inkluderar bland annat inhämtning 

och uppföljning av kundinformation samt monitorering 

av transaktioner, d.v.s.allt i enlighet med ett riskbaserat 

synsätt (Swedbank, 2008, s. 55). Citatboxen till höger 

visar denna karaktärstyp. 

 

 
Dessutom en mängd processer har gåtts 

igenom för att skapa metoder för ökad 

effektivitet och kvalitet samt för att minska 

den operativa risken. Detta har lett till att 

processer  förändrats,  att 

kontrollfunktioner har stärkts samt att 

kontroller     automatiserats     (Swedbank, 

2010, s. 11). 
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Signalkaraktären  som  strategi  1  i  redovisning  av  strukturkapital  framstår  efter  karaktär  2  hos 

Swedbank enligt figur 16. Detta beskrivs i årsredovisningarna att Swedbank har infört ett system 

”whistleblowers”, vilket är en policy som kommer att ange riktlinjer för anställda för hur 

kommunikation bör ske med externa parter. Syftet med policyn är att säkerställa 

informationsskyldigheter som följs på ett korrekt och fullständigt sätt (Swedbank, 2006, s. 104). 

Under 2008 har flera koncerntäckande riktlinjer och policys tagits fram och implementerats för att 

säkerställa att det dagliga arbetet, vilket utförs i linje med Swedbanks mål och värderingar 

(Swedbank, 2008, s. 36). Swedbank etablerade nya organisationer för hantering av problemkrediter 

samt vidtog kraftfulla åtgärder inom kreditkvalitetsområdet i de baltiska länderna (Swedbank, 2009, 

s. 11). Citaten nedan vill vi lyfta fram för att tydliggöra denna karaktärstyp. 
 
 

Kundernas förväntningar på bankbranschens förmåga att ge bra service är generellt låga. Det innebär en klar 

potential för Swedbank. Genom att förbättra vår service får vi också den bästa utväxlingen på våra investeringar i 

personalens kompetens och tillgängligheten i våra försäljningskanaler (Swedbank, 2006, s. 7). 

 
2008 har varit ett prövningens år för Swedbanks aktieägare. Vi känner tillförsikt i de starka kundpositionerna 

och i den kompetens och engagemang som Swedbanks medarbetare visar. Nu lägger vi 2008 till handlingarna – 

och inriktar oss på 2009 med full kraft, en kraft som kommer att behövas då 2009 av de flesta bedöms bli det 

svåraste året i denna lågkonjunktur (Swedbank, 2008, s. 4). 
 

 
 

Karaktär som strategi 3 förekommer sällan hos Swedbank och uttryck exempelvis att genom 

minskade lånetillväxten till följd av en hårdare kreditpolicy och därmed minskad efterfrågan, kan en 

återgång till en mer balanserad ekonomisk utveckling i regionen uppnås (Swedbank, 2007, s. 21). 

Organisationen - BFR&R (en särskild avdelning för rekonstruktion och återvinning i de baltiska 

länderna) har arbetat för att hitta ekonomiska och hållbara lösningar för kunden och för banken 

under  2010,  till  exempel  de  lånen  som  under  krisen  hanterats  och  rekonstruerats  av  BFR&R 

flyttades tillbaka till den ordinarie bankverksamheten (Swedbank, 2010, s. 26). 
 

 
 
 

4.5.3    Kundkapital 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17: Signalkaraktärfördelning - kundkapital 

Citaten  i  boxen  till  höger  är  ett  exempel  som 
tydliggör denna karaktärstyp. 

 

Signalkaraktär  som  strategi  2  skrivs  i 

årsredovisningar exempelvis Swedbank omallokerar 

ständigt resurser till de geografiska marknader som 

Signalkaraktärsfördelningen   hos   Swedbank 

för kundkapital är inte jämnfördelat utan det 

framkommer en varierande uppdelning över 

tid. Karaktär som strategi 1 tar sig i uttryck att 

Swedbank är den bank som svarade för den 

största förbättringen bland företagskunder 

enligt Svenskt Kvalitetsindex:s årliga mätning 

på kundnöjdhet. Kundnöjdheten i de baltiska 

länderna fortsätter att stiga från redan höga 

nivåer       (Swedbank,       2006,       s.       7). 
 

 
 
 

Swedbank  hade  de  nöjdaste  kunderna  inom 

Liv- och Pensionsförsäkringar enligt svenskt 

Kvalitetsindex.(Swedbank, 2007, s. 1) 

har  nöjda,  lojala  kunder  och  motiverade  medarbetare,  vilket  möjliggöra  den  långsiktigt  störst 

tillväxtpotentialen  (Swedbank,  2007,  s.  6).  Swedbank  eftersträvar  stora  kundbaser,  långsiktiga 
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kundrelationer samt höga marknadsandelar på sina hemmamarknader genom personligt anpassad 

service. Swedbank har dem oberoende kanal som förutsätter väl integrerade, gemensamma system 

för kund- och produktinformation (Swedbank, 2008, 
Swedbank  strävar  efter  att  bygga  en  stark, 
varaktig kundrelation, baserad på en uppriktig 

vilja att hjälpa människor och företag att nå 

sina mål.( Swedbank, 2010, s. 8) 

s.  8  &  19).  Till  vänster  lyfts  ett  citat  fram  som 

förtydligar denna karaktärstyp. 

 
Karaktär 3 som strategi används i högsta grad under 

krisåret  2008  hos  Swedbank.  Uttrycket  angående 

detta kan vara exempelvis på grund av konjunkturnedgången och den osäkra situationen på 

finansmarknaderna, har Swedbank intensifierat de proaktiva rådgivningsinsatserna i syfte med att 

tillföra värde och erbjuda större trygghet till både privat- och företagskunder som blivit påverkad av 

den ekonomiska utvecklingen (Swedbank, 2008, s. 16). Många kunders förtroende för Swedbank 

har påverkat negativt under finanskrisen, blev därför bankens mest centrala prioritering att vända 

denna tendens vilket i sin tur kan hjälpa banken nå sin önskade kundnöjdhet (Swedbank, 2009, s. 

10). 
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5. Analys och slutsats   
 

 

5.1 Signalanalys 
 
 

 
Figur 18: Signalandelar 

 
Figur 18 visar att alla fyra banker redovisar intellektuellt kapital i sina årsredovisningar. Detta kan 

tolkas med Fernströms et al. (2006) resonemang; det vill säga utan sådan icke-finansiell information 

som intellektuellt kapital i den externa redovisningen kan det skapas en snedvriden bild av 

verksamheten vilket i sin tur kan leda till missbedömningar bland aktieägare och investerare. 

Resultatet kan även förklaras utifrån Olssons (2002) debatt om att intellektuellt kapital utgör två 

tredjedelar av ett företags värde och därmed avspeglar sådana tillgångar som kan vara fördelaktigt 

att redovisa i årsredovisningar. 

 
Enligt resultatet som återspeglas i figur 18 är att samtliga bankers uppfattning av sin verksamhet 

signaleras i huvudsak via redovisning av strukturkapital . I linje med Hwan-Yann Su (2011) kan 

redovisning av policyer, system, processer och liknande skapa en djupare inblick i verksamheten, 

vilket kan bidra till att bankerna framstår som mer transparenta samtidigt som informationsklyftor 

kan minska gentemot aktieägare och investerare. Men det är inte enbart strukturkapital som skapar 

värde för företaget.Resultatet indikerar att humankapital utgör den näst största andelen i signalering 

av intellektuellt kapital genom att bankerna redogör för sin kunskap och kompetens. Något som 

enligt Canibano et.al. (2002) är unikt och särskiljer bankerna och är därmed värt att redovisa för i 

årsrapporterna. Som figur 18 visar är kundkapital den signal som bankerna redovisar minst kring 

vilket kan tolkas utifrån Stewarts (1997) argumentering som att kundkapital ofta kan vara 

underförstått och att få företag känner till värdet som kan skapas genom kundkapital. 

 
Det framgår av figur 18 att redovisningen fluktuerar signalvis från år till år inom bankerna utan att 

det övergripande mönstret förändras. Exempelvis är signalering av humankapital inom Nordeas 

redovisning inte helt konstant dvs. under ett visst år kan humankapital framhävas mer än andra år. 

Trots sådana signalfluktueringar hos alla bankerna förblir humankapital den näst mest redovisade 

signaltypen bland bankerna. Med andra ord framstår den övergripande signalfördelningen konstant 

inom och mellan bankerna – strukturkapital utgör den största andelen, humankapital är näst mest 

förekommande signaleringen, medan kundkapital signaleras minst. 

 
Likheten i storbankernas redovisningsmönster av intellektuellt kapital kan förstås som ett 

flockbeteende, något som enligt flertal författare framhålls som en vanlig förekommande företeelse 

inom affärs- och finansvärlden (Olsen, 1996); De Bondt & Forbes (1999); Welch (1999); Guedj & 

Bouchaud (2004). Resultatet kan tolkas i linje med Olsens (1996) resonemang att finansanalytiker 

som övervakar och reviderar sina prognoser och tenderar att röra sig i samma riktning som sina 
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kollegors prognoser. Med andra ord kan resultatet förstås som att bankerna tenderar att inkludera 

sådant som även konkurrenterna förmedlar genom sina årsredovisningar i årsredovisningar för att 

eftersträva liknande acceptans och legitimitet för sin egen verksamhet som för konkurrenternas 

verksamhet. Samtidigt menar Olsen att en sådan efterlikning bland storbankerna kan i vissa fall ha 

en negativ effekt då företagen kan tappa sina konkurrensfördelar (Olsen, 1996). 
 

 
5.1.1    Strukturkapital 

 

Det empiriska resultatet som återspeglas i figur 18 visar att strukturkapitalet är den dominerande 

signalen inom redovisning av intellektuellt kapital. Resultatet sammanfaller med Gutries och Pettys 

(2000) studieresultat som påvisar att strukturkapitalet utgör det mest omfattande  området inom 

redovisning av intellektuellt kapital. Den omfattande redovisningen av signalen får stöd i Olssons 

(2002) debatt att intellektuellt kapital då han ser det som att det utgör två tredjedelar av ett företags 

värde. Edvinsons och Malones (1997) forskningsresultat visar att strukturkapital utgör en stödjande 

infrastruktur för human- och kundkapital, det vill säga signalen omfattar exempelvis olika program, 

system, processer, teknologier som de två övriga signalerna vilar på och som därmed bankerna 

förlitar sig på (Miller, 1999). Detta ligger även i linje med forskning under de senaste åren. Magdis 

(2008) och Liaos et. al. (2013) har konstaterat att sådana storföretag som bankkoncerner redovisar 

mer av sitt intellektuella kapital och främst just det strukturella kapitalet genom att redogöra för 

infrastruktur, processer, IT-system och investeringar i immateriellt kapital. Detta stöds av Sveibys 

(1990) forskning som visar att strukturkapitalet har en viktig funktion i kunskapsföretaget, i 

synnerhet när företaget blir stort. Bontis (1996) understryker att ett företag inte kan uppnå sin fulla 

potential om det inte investerar i system, processer och utveckling, vilket styrks av Mondal & 

Ghosh (2012) som diskuterar att strukturkapital är en avgörande faktor för konkurrenskraft bland 

företag. 

 
Den mest nämnvärda händelsen under tidsserien som omfattas av studien, nämligen ekonomikrisen, 

är ett exempel för hur signalering av strukturkapitalet kan användas för att påverka företagsresultat. 

År 2008 då ekonomikrisen bröt ut uppmärksammade bankerna risker i sin affärsverksamhet och 

genom att redovisa rikspolicyer, riskåtgärder, riskhanteringsprocesser och liknande försökte de att 

påverka uppfattningen om sin verksamhet. Axelsson & Wästfelt (2000) argumenterar för detta med 

att strukturkapital är ett företagets möjlighet att använda sina resurser för att skapa ett resultat i 

företaget. Detta medför att bankerna redogör för de olika riskrelaterade åtgärderna för att säkra sig 

inför intressenter och därmed inte tappa sina marknadsandelar och intäkter. Trots Katebs (2012) 

som hävdar att stora företag är mer tåliga mot politiska och ekonomiska påtryckningar i jämförelse 

med småföretag krävs enligt Basle Committee on Banking Supervision (1998) en tydlig 

kommunikation för att öka transparens under en tid då turbulens råder på den finansiella marknaden 

och då misstro från intressenter kan påverka företagsresultat (se citatet nedan). 
 
 

Banken tillämpar strikta metoder för riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som 

banken är utsatt för hanteras inom de ramar som fastställts. Utfallet av bolagets process för riskbedömning och 

riskhantering behandlas årligen av styrelsen. (SHB, 2007, s. 120) 
 

 
 
 

Bankerna redovisar sitt intellektuella kapital för olika geografiska regioner vilket ökar omfattningen 

av den redovisade signalen. Fernström et. al. (2006) förklarar detta med att strukturkapitalet kan 

reproduceras och delas med andra verksamheter inom koncernerna, vilket gör att bankerna kan 

säkerställa att tjänsterna de tillverkar blir likadana över hela världen genom standarddokumentation, 

kvalitets- och kvantitetskontroller, testprocedurer och så vidare, vilket omfattas av strukturkapital 

(Fernström et al., 2006). Eftersom de fyra storbankerna är verksamma internationellt kan de genom 
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redovisning av strukturkapital via årsredovisningar dela identisk information, samt eftersträva att 

skapa en identisk uppfattning av företagets strukturkapital bland aktieägare och investerare i de 

länderna där bankerna bedriver sin verksamhet. 
 

5.1.2    Humankapital 
 

Resultatet påvisar att signalering av humankapital är den näst mest förekommande i redovisning av 

intellektuellt  kapital  (figur  18),  vilket  ligger  i  linje  med  Karagiannis  &  Nemetz  (2009)  som 

diskuterar att humankapital är en viktig produktionsfaktor inom tjänsteföretag i utvecklade 

västländer. Trots detta varierar omfattningen i redovisning av humankapital. Sönnergrens (2006) 

studie visar ett liknande resultat, där de förekommande observationerna tyder på att företag anser 

det vara relevant att upplysa om kunskap inom organisationen samt att omfattningen av 

redovisningen av humankapital varierar mellan företag. Den varierande omfattningen förklaras av 

Cambell och Bombach (2001) som resonerar att detta kan bero på den enskilda bankens egna 

preferenser. Det vill säga att bankerna väljer att belysa de fördelar som är mest aktuella för just 

deras verksamhet. Dessutom resonerar Williams (2001) att bankerna lämnar upplysningar om 

humankapital i årsredovisningen när de vill ytterst påvisa bra prestationer och på detta sätt påverka 

aktieägares och investerares beslut. 

 
Som det återspeglas i figur 18 signalerar Nordea och SEB mest humankapital över tid medan 

Swedbank och Handelsbanken gör det i mindre omfattning. Detta liknar Möllers et.al. (2011) studie 

som  påvisar  att  storlek  på  företagen  är  en  avgörande  parameter  för  den  narrativt  redovisade 

mängden av humankapital medan lönsamhet inte har någon påverkan över redovisning av 

humankapital alls. I förhållande till detta resonemang kan det noteras att enligt Svenska 

Bankföreningens (2013) rankning är Nordea och SEB de största koncernerna mellan de svenska 

storbankerna medan Swedbank och Handelsbanken är enligt SVT:s webbnyheter   (TT, 2013) de 

mest lönsamma storbankerna. 

 
Resultatet  visar  att  humankapitalet  betonas  mestadels  genom  sådana  ord  som  ”medarbetare”, 

”kompetens”, ”kunder”  och  ”förmåga” (bilaga  2).  Härmed  understryker vi  att  ”kunder” ligger 

utanför ramen för vår definition av humankapital. Den frekventa förekomsten av ordet ”kunder” 

inom redovisningen av humankapital kan förklaras med Edvinssons och Malones (1998) figur (figur 

2) som påvisar att humankapital och kundkapital går hand i hand och kan vara starkt 

sammankopplade. Det vill säga dessa signaler har stor inverkan på varandra vilket i detta fall 

återspeglas i resultatet (bilaga 2).  Detta tydliggörs med följande citat: 
 
 

Oavsett var en medarbetare verkar i organisationen är syftet detsamma: att uppfylla kundens behov.   (SHB, 

2008, s.6) 

 
Nordeas 35 000 medarbetare arbetar som ett lag för att skapa positiva kundupplevelser för närmare 10 miljoner 

Nordeakunder. De bygger upp starka kundrelationer och arbetar enligt missionen ”gör det möjligt”. (Nordea, 

2007, s. 14) 
 
 
 
 

5.1.3    Kundkapital 
 

Studien har visat att kundkapital är den signal som betonas minst i redovisningen av intellektuellt 

kapital bland de fyra storbankerna (figur 18). Den sammanlagda ordfrekvensen för alla fyra banker 

betonar   sådana   indikatorer   som   ”kunder”,   ”nöjda”,   ”kundrelationer”,   ”kundnöjdhet”   och 

”företagskunder” (bilaga 2). Signalering av kundnöjdhet bland bankerna tyder på bankernas 

medvetenhet om att nöjda kunder är nyckeln till intäkter (Sveiby, 1997; Moon & Kym, 2006). 

Genom att signalera kundkapital kan bankerna redogöra för tilltagande kundbaser vilket i sin tur 
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indirekt hänvisar till intäktsökning och därmed kan påverka aktieägares och investerares 

beslutsfattande (Anell, Siv et. al., 1990; Guthrie, 2004). 

 
Utifrån figur 18 och jämförelser mellan bankernas narrativa signalering av kundkapital noterar vi att 

Handelsbanken är en ”avvikare” som har valt att agera i motsatt riktning till sina konkurrenter – 

Swedbank, Nordea och SEB – och lagt extra fokus på kundkapital, vilket även återspeglas i bankens 

affärsidé och mål. Detta hittas stöd för i Stewarts (1997) tankegång om att många företag är 

medvetna om sitt kundkapital men få, med undantag för Handelsbanken, känner till värdet som kan 

skapas genom kundkapitalet. Guthrie (2004) betonar att kundrelationer och kunders lojalitet utgör 

de viktigaste komponenterna i bankernas externa struktur. Handelsbankens grundidé och mål 

särskiljer sig från övriga bankernas genom att banken siktar på att ha de nöjdaste kunderna och ökad 

lönsamhet. Handelsbanken redovisar år efter år SKI och EPSI resultat som påvisar de nöjdaste 

kunderna i olika regioner. 
 
 

Detta är mycket svårt för våra konkurrenter att kopiera, eftersom det förutsätter kunskap om kunden och vana 

samt förmåga att fatta egna beslut. 

 
Kort sagt det enda som kan göra skillnad mot konkurrenterna är vår förmåga att skapa en nöjd kund. (SHB, 

2006, s. 6) 
 

 
 

En sådan strategisk satsning som Handelsbanken uppvisar hittar stöd för i Cambell och Bombach 

(2001) resonemang som framhåller att varje företag betonar i årsredovisningen den information som 

synliggör dess riktning och påvisar dennes positiva prestationer. Handelsbanken är överlägsen i 

redovisning av kundkapital vilket enligt Deegan (2002) kan tyda på ett strategiskt val att framhäva 

sina fördelar gentemot konkurrenterna och därmed skapa konkurrensfördelar på marknaden. 

Resultatet stöds av Möllers (2011) studieresultat som markerar att lönsamhet inte påverkar 

redovisning av humankapital, med andra ord kan Handelsbankens lönsamhet vara ett tecken på att 

det inte är humankapital som är överlägsen när lönsamheten är aktuell (SVT webbnyheter, TT, 

2013) 

 
5.2               Analys av signalkaraktärer – intellektuellt kapital 

 
 

 
Figur 19:Signalkaraktärfördelning 

 
 
Figur 19 illustrerar signalkaraktärsfördelning inom redovisning av intellektuellt kapital mellan de 

fyra storbankerna år 2006 till år 2010 (se bilaga 4). Utifrån resultatet som återspeglas i figuren 

framgår det att intellektuellt kapital redovisas mest med syfte att förändra aktieägares och 

investerares  uppfattning  om  verksamheten  utan  att  genomföra  några  faktiska  förändringar. 

Dessutom omfattas redovisningen ofta av information som återkommer från år till år. Med andra 

ord är strategi 2 överlägt mest förekommande strategin i redovisningen av intellektuellt kapital 
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vilket kan tyda på att bankerna strävar att skapa ett intryck av stabilitet. Den näst mest 

förekommande  signalkaraktären  tar  sig  uttryck  i  strategi  1  som  syftar  att  påvisa  faktiska 

förändringar som genomförts inom företaget. Enligt resultatet är strategi 3 minst förekommande i 

bankernas årsredovisningar. Detta innebär att bankerna ytterst sällan använder sig av diskurs som 

syftar att leda bort aktieägares och investerares uppmärksamhet från problemområden genom att 

hänvisa till redogörelser om mer positiva händelser eller resultat. (Lindblom, 1994) 

 
Som figur 19 återspeglar är signalkaraktärsfördelningsmönstret liknande mellan bankerna. Det vill 

säga att samtliga banker redovisar intellektuellt kapital mest genom strategi 2, därefter förmedlas 

intellektuellt kapital via strategi 1 medan strategi 3 tillämpas minst i redovisningen. Bortsett från 

införandet av IFRS 2005 som bidrar till att bankernas externa redovisning av intellektuellt kapital 

efterliknar varandra – givet att vissa krav på rapporteringen ska vara uppfyllda – så kan det finnas 

andra faktorer som gör att studiens resultatavspeglas som det gör   i figuren ovan. Abrahamson 

(1996) och Eccles (1992) förklarar detta med ”etiketter” som används i kommunikationen via 

årsredovisningar i syfte att leva upp till regler och praxis inom branschen. Med andra ord innebär 

detta att bankerna följer vissa normer ställda av omgivningen som gäller för bankbranschen genom 

att redovisa intellektuellt kapital. Signalkaraktärsfördelningsmönster liksom 

signalfördelningsmönster ser liknande ut mellan bankerna vilket tyder på ett flockbeteende bland 

bankerna i hur narrativa signaler om intellektuellt kapital redovisas. Enligt Abrahamson (1996) 

tenderar bankerna att använda samma tekniker som andra moderna företag eller som de främsta 

konkurrenterna. Guedj och Bouchaud (2004) motiverar detta med att bakom flockbeteendet står 

beslut tagna av specialister som påverkas av konkurrenters beslut och allmänhetens krav och har 

tillgång till relativt lika information. Detta resulterar i slutändan med att bankerna tar till sig även 

relativt liknande sätt att redovisa intellektuellt kapital. 
 

 
5.2.1    Signalkaraktär 2 

 

Den dominerande betoningen av signalkaraktär 2 kan förklaras med ett fenomen som inom 

redovisningsområdet kallas för ”window dressing” Window dressing definieras som en strategiskt 

bestämd aktivitet som används i syfte att påverka aktieägares och investerares uppfattning genom 

att skapa en viss bild eller image om företaget, vilket vanligtvis görs genom att sända strategiskt 

bestämda signaler om företaget (jmf. Weaver et.al.,1999; Griffin & Weber, 2006). När signalering 

av sådant som till exempel policyer, processer eller program upprepas blir det enligt Justesen & 

Mouritsen (2009) inte längre enbart window dressing utan det kan vara ett sätt att framstå som ett 

mer legitimt företag inför aktieägare och investerare. 

 
Genom att redovisa intellektuellt kapital på ett sätt som återkommer från år till år avseende samlade 

rutiner, grundade policyer, ackumulerad kunskap, befintliga kundbaser med mera skapar bankerna 

intryck om stabilitet och en väl etablerad grund vilket minskar osäkerheten hos aktieägare och 

investerare. Sarkar (2003) resonerar om ”riskdiskonteringseffekten". Det är en effekt som uppstår 

när det råder osäkerhet bland aktieägare och investerare, vilket i sin tur på sikt kan påverka 

företagsvärdet negativt och därmed sänker bankernas chanser att locka till nya investerare (jmf. 

Sarkar, 2003) vilket gör att en viss grad av ”window dressing” kan bidra med positiva effekter 

(Justesen & Mouritsen, 2009). Bankerna minskar denna osäkerhet genom att först och främst 

redogöra för vad som har byggts upp och ackumulerats i företaget, detta för att skapa ett intryck av 

säkerhet och pålitlighet om sig hos intressenterna, därmed ökar även transparensen och bidrar till 

legitimitetsskapande. Handelsbankens intellektuella kapital redovisas överlägset mer genom 

användning av strategi 2 än hos övriga banker vilket i sin tur kan förstås med att banken är den mest 

lönsamma bland storbankerna (TT, 2013). Med andra ord kan Handelsbankens lönsamhet förklaras 

med den trygghet som kunderna upplever vilket i sin tur kan ha att göra med bankens förmåga att 

förmedla sitt intellektuella kapital utan att påvisa ändringar i företaget (Lindblom, 2014). 
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5.2.2    Signalkaraktär 1 
 

Den näst mest förekommande signalkaraktären är strategi 1. Signalkaraktären innebär att bankerna 

försöker påvisa förändringar som genomförts inom företaget under respektive år och kan därmed 

förklara sig inför aktieägare och investerare om aktuella beslut och val (Lindblom, 1994). Trots att 

majoriteten av intressenter i samhället kan föredra väletablerade banker med en stabil verksamhet 

krävs det enligt Dowling och Pfeffer (1975) förändringar i organisationer för att anpassning till nya 

normer. Genom att redovisa förändringar i form av exempelvis innovation, nya policyer, speciella 

utbildningar för medarbetare, tilltagande kundbaser anpassar sig bankerna till de föränderliga 

samhällskraven som tenderar att ackumuleras och förändras (Deegans, 2002). En sådan anpassning 

bidrar i sin tur till ändringar i utformningen av redovisning av intellektuellt kapital både signal- och 

signalkaraktärmässigt. 

 
Utifrån resultatet i figur 19 har Nordea och SEB en gemensam trend i utvecklingen av 

signalförekomst över åren, vilken är stabil om än avtagande. Signalkaraktären varierar mest inom 

redovisning av intellektuellt kapital hos Swedbank och Handelsbanken. Enligt figuren påvisar 

Handelsbanken minst förändringar vilket kan förklaras med bankens affärsstrategi - att ha lägre 

kostnader än konkurrenterna. Utifrån resultatet framstår Handelsbanken som mest innovativ 2009 

med förklaring att banken redovisade ett flertal teknologiska sätt kring hur kunden kan komma i 

kontakt med banken. Detta kan uppfattas som en manipulation av aktieägares och investerares 

uppfattning givet att banken har fått kritik riktat mot deras svaga teknologiska utveckling (Jeffrey, 

2009). Resultatet ligger i linje med Browns & Deegans (1998) resonemang – genom att reagera mot 

samhällskritiken kan banken leva upp till aktieägares och investerares implicita och explicita 

förväntningar. Enligt Swedbanks årsredovisning 2008 kan den kraftiga nedgången av signalkaraktär 

1 motiveras med hårda kreditförluster vilket i sin tur innebär att bankens resurser var begränsade 

och därmed gjordes mindre satsningar på utveckling. Utifrån figuren observerar vi att Nordea är 

överlägsen att redogöra för förändringar som berör bankens intellektuella kapital. En möjlig 

förklaring till detta kan vara bankens tillväxtstrategi som förutsätter ständiga förbättringar och 

effektivitetsökning vilket gör att banken redovisar mer information om utveckling som genomförts 

under respektive år. Detta är något som styrks av Campbell & Bombach (2001) givet att bankerna 

tenderar att betona sådant som ligger i fokus inom verksamheten och att de därmed belyser sina 

fördelar. I Nordeas fall är det kompetensutveckling hos medarbetarna och ständig förnyelse i syfte 

att öka effektiviteten. 
 

 
5.2.3    Signalkaraktär 3 

 

Resultatet påvisar att bankerna sänder ut signaler – human-, struktur-, och kundkapital – i minst 

utsträckning genom tillämpning av strategi 3. Tillämpning av denna strategi tyder på att bankerna 

manipulerar intressenternas uppfattning om organisationen genom att avleda uppmärksamheten från 

de delar av verksamheten som företaget uppfyllt sämre, till andra områden där organisationen ligger 

i linje med samhällets värderingar och förväntningar (Lindblom,1994). 
 
Som figur 19 illustrerar det når signalkaraktär 3 sin höjdpunkt i redovisning av intellektuellt kapital 

hos samtliga banker 2008. Det indikerar att bankerna använder strategi 3 som mest när deras 

legitimitet  ifrågasätts  och  därmed  behöver  upprättas  genom  att  leda  bort  aktieägares  och 

investerares uppmärksamhet (Lindblom, 1994). Studieresultatet ligger i linje med en tidigare studie 

som hävdar att organisationen genom de finansiella rapporterna kan legitimera sin existens och 

tillhanda information för att motverka eller kompensera för tidigare negativa nyheter (Lundkvist & 

Åkesson, 2011). 
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Studieresultatet visar också att SEB:s redovisning präglas mest av karakteristika för signalkaraktär 3 

i jämförelse med övriga tre banker. Det vill säga att diskursen kring intellektuellt kapital i 

årsredovisningar leder bort aktieägares och investerares uppmärksamhet från problemområden 

genom att läsaren hänvisas till redogörelser om mer positiva händelser eller resultat vilket i sin tur 

gör att bankerna uppfattas som mer positiva och därmed kan bidra till legitimitetsskapande 

(Lindblom, 1994). Citatet nedan påvisar att Swedbank försöker vilseleda läsarna genom att 

understryka kundantalet i Sverige och kan därmed förminska förtroendekrisen som banken 

symboliserade. 
 
Som den bank med flest kunder i Sverige kom Swedbank i centrum för en omfattande medial 

uppmärksamhet.  Banken  fick  i  någon  mening  symbolisera  den  allmänna  förtroendekris  som 

utgjorde fortsättningen på den finansiella krisen i Sverige. (Swedbank, 2008, s. 5) 

 
Handelsbanken har minst karakteristika av signalkaraktär 3 i sin redovisning av intellektuellt kapital 

i jämförelse med de övriga bankerna. Detta tyder knappast på att de tre andra storbankerna väljer att 

mörka sina negativa påverkansfaktorer mer än Handelsbanken, utan det kan bero på att 

Handelsbanken har klarat sig relativt bäst under finanskrisen 

(http://www.defensiven.com/2010/08/analys-av-handelsbanken.html). Det vill säga att 

Handelsbanken inte hade haft några större negativa händelser att ta upp i sin redovisning (Lundkvist 

& Åkesson, 2011). 
 

5.3               Avslutande diskussion 
 

Studien har visat att bankerna signalerar alla typer av intellektuellt kapital, human-, struktur- och 

kundkapital och därmed förser aktieägare och investerare med information utöver den finansiella 

redovisningen  samt  tillgodoser  samhällets  krav  på  ökad  transparens  (Flanagan,  1993).  Mobus 

(2005) diskuterar att all redovisning utöver det lagstiftade är ett steg att tillmötesgå samhällets krav 

på  ökad  information  vilket  i  sin  tur  minskar  informationsasymmetri  och  ökar  transparens. 

Lindbloms  (1994)  tre  legitimitetsskapande  strategier  identifierades  i  samtliga  årsredovisningar, 

vilket tyder på att bankerna påverkar aktieägares och investerares uppfattning genom att redovisa 

intellektuellt kapital med olika karakteristika i syfte att skapa legitimitet. Bankerna förstärker vissa 

fakta genom att upprepa dessa årligen, redogör för information som upplyser om företagets 

prestationer eller förändringar i termer av intellektuellt kapital, eller till och med ”vrider” på 

informationen i syfte att leda bort uppmärksamheten från negativa händelser (Lindblom, 1994). 
 
Studiens resultat som avspeglas av figur 18 och 19 tyder på att viktningen av redovisningen av 

intellektuellt kapital och kommunikationsstrategier är relativt linande mellan bankerna, vilket kan 

tyda på att liknande tekniker används i syfte att öka transparens och skapa legitimitet. Med andra 

ord har studien visat att redovisningen av intellektuellt kapital bland storbankerna karakteriseras av 

flockbeteende (Olsen, 1996). En sådan homogenitet i legitimitetsskapandet kan enligt Olsen bidra 

med negativa effekter till hur legitima bankerna uppfattas (Olsen, 1996). 
 
Bankernas externa redovisning av intellektuellt kapital domineras av återupprepning av information 

om intellektuellt kapital från år till år. Justesen och Mouritsen (2009) påpekar att återkommande 

information om intellektuellt kapital inte längre kan ses som ”window dressing” utan det är ett sätt 

att sända signaler i syfte att framstå som mer legitim. Utifrån Sarkars (2003) resonemang om 

diskonteringseffekten används detta förmedlingsätt att minska osäkerheten bland aktieägare och 

investerare och skapa intryck av stabilitet. 
 
Redovisning av intellektuellt kapital präglas även av en strategi som syftar att förändra aktieägares 

och investerares uppfattning genom att upplysa om aktuella förändringar (Lindblom, 1994). 

Resultatet kan jämföras med Schumans (1995) studie som har visat att kommunikation via extern 

http://www.defensiven.com/2010/08/analys-av-handelsbanken.html
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redovisning om händelser som återspeglar sådana förändringar såsom förnyelse, innovation, 

expansion kan tyda på att bankerna anpassar sig till förändringar i det sociala systemets normer och 

eftersträvar  legitimitet.  Deegan  (1998)  diskuterar  att  banken  strävar  att  uppfylla  det  sociala 

kontraktet som finns mellan dem och samhället då det kan vara avgörande för överlevnad att 

uppfattas av aktieägare och investerare som legitima. Genom att påvisa förändringar kan bankerna 

enligt Abeysekera och Guthrie (2005) korrigera uppfattningen om sig och därmed även sin 

legitimitet eftersom det handlar om status i näringslivet (Dowling & Pfeffer, 1975). De åren som 

bankerna redovisar mer förändringar i termer av intellektuellt kapital kan förstås av Guthries (2004) 

resonemang, att bankerna redogör för mer ändringar när de har till avsikt att leva upp till samhällets 

krav. 
 
Bankernas kommunikation av intellektuellt kapital via årsredovisningar kan enligt Jensen & 

Meckling (1976) och Singh (2008) minska problemet som kan uppstå då bankerna innehar mer 

information om företag än aktieägare eller investerare, nämligen informationsasymmetri. Miller 

(2005) diskuterar att en sådan kommunikation uppfyller det osynliga kontraktet mellan bankerna 

och dessa intressenter då bankerna förser aktieägare och investerare med sådan information som 

enligt Olson (1994) avslöjar ett företags verkliga värde. Detta ligger i linje med Arvidssons (2011) 

resonemang om att kommunikation via extern redovisning om bankernas intellektuella kapital kan 

ge mer än enbart en mer rättvisande bild om verksamheten utan de kan även skapa ett bättre 

beslutsunderlag för aktieägare och investerare. Enligt Flanagan (1993), Faust (2001) och Hooks 

(2002) kan detta i sin tur öka transparensen hos banker eftersom intressenterna får en bättre inblick i 

bankernas sanna verksamhet. Ökad tillgång på information om bankernas processer, rutiner, 

framgångar, kunskap eller kundrelationer bidrar till att aktieägare och investerare kan bedöma hur 

bankerna anpassar sig till de normer och värdering som råder i samhälle vilket bidrar till hur 

legitima bankerna uppfattas (Schuman, 1995). Hur ett tjänsteföretag kan skapa legitimitet bland 

aktieägare och investerare genom extern redovisning av intellektuellt kapital sammanfattas i figuren 

nedan. 
 

 
Figur 20:En övergripande modell för transparens- och legitimitetsskapande 

 
Figur 20 illustrerar ett samband mellan referensramen och de empiriska resultaten. Studiens resultat 

påvisar att bankerna signalerar mest omfattande om strukturkapital genom att sända signaler i form 

av policyer, processer, program, system och arbetssätt med syfte att förändra aktieägares och 

investerares uppfattning. Denna handling i sin tur kan öka transparensen av bankernas verksamhet 

och därmed även öka legitimitet. Redovisning av humankapital och kundkapital kommer på andra 

respektive tredje plats men betoning av dessa varierar mellan banker utifrån deras fokus och 

affärsidé. Exempelvis fokuserar Handelsbanken sin externa redovisning av intellektuellt kapital 

kring kundkapital medan Nordeas ambition är att vara igenkänd för sina kompetenta medarbetare. 

Signalering av de tre kapitaltyperna genom att påvisa förändringar inom företaget (strategi 1) i 
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termer av intellektuellt kapital är som mest aktuell 2006 medan under 2008 mot 2010 redovisar 

bankerna förändringar inom intellektuellt kapital i lägre grad. Detta kan tyda på att bankerna satsar 

mindre på sådana förändringar såsom införandet av nya policyer eller utökning av kontor när 

finansiell osäkerhet råder på marknaden. Detta i sin tur kan ha bidragit till att bankerna föredrog att 

satsa på säkrare alternativ i verksamheten. 

 
Studien visade att bankerna använder signalkaraktär, såsom strategi 1, med hänsyn till hur 

omgivningen förändras av externa faktorer. Till exempel under krisåret och året därpå signalerar 

bankerna förtroendekris som råder på marknaden. För dämpa den negativa påverkan och återhämtar 

aktieägarnas och investerarnas förtroende har bankerna anpassat betoning i redovisningen av 

intellektuellt kapital, det vill säga bankerna lägger fokus på att redogöra mer om det befintliga i 

företaget med avsikt att ändra aktieägares och investerares uppfattning och i sin tur kunna möta 

aktieägares  och  investerares  förändrade  krav  och  därmed  framstå  som  mer  transparenta  och 

legitima. Resultatet har även framlagt bevis för en gemensam trend att bankerna tenderar att 

manipulera aktieägares och investerares uppfattning år 2008, detta genom att leda bort 

uppmärksamhet från mindre positiva prestationer eller resultat och hänvisa till mer gynnande fakta 

om verksamhet när de har till avsikt att försvara sin marknadsposition och status under en extra hård 

press på marknaden och branschen (Dowling & Pfeffer, 1975). Sammanfattningsvist framhåller 

studiens   resultat   att   bankerna   kan   minska   informationsasymmetri   genom   signalering   av 

intellektuellt kapital via årsredovisningarna vilket i sin tur kan öka bankernas transparens och 

därmed bidra till legitimitetsskapandet (jmf.Watson et al., 2002; Laudon, 2004). 

 
5.4               Slutsats 

 

Genom en beskrivning av hur de fyra bankerna har redovisat sitt intellektuella kapital har en 

övergripande bild skapats för hur tjänsteföretag kan redovisa sitt intellektuella kapital och därmed 

minska informationsasymmetri som i sin tur bidrar till ökad transparens samt skapar legitimitet. 

Tjänsteföretag kan minska informationsasymmetri genom att signalera alla typer av intellektuellt 

kapital främst strukturkapital. 

 
Identifiering och analys av signalernas betoning och karaktäristik bidrar till en djupare förståelse för 

hur intellektuellt kapital kan ta sig uttryck i årsredovisningar i syfte att öka transparens och skapa 

legitimitet. Redovisning av intellektuellt kapital präglas av alla tre Lindbloms (1994) 

signalkaraktärer, främst skapas legitimiteten av signalkaraktär två som skapar en viss image för 

företaget genom återkommande information i årsredovisningar  Trots detta fann vi att förändringar 

är nödvändiga för att banker kan upplevas som legitimt eftersom den externa miljön tvingar företag 

till anpassning medföränderliga samhällsnormer. Givet detta är huvudslutsatsen att tjänsteföretag 

kan öka sin transparens och skapa legitimitet genom att redovisa främst strukturkapital med 

karakteristika av Lindbloms (1994) strategi två. Med detta menas att upprepande redovisning från år 

till år av sådant som policyer, rutiner, processer, varumärke och likande uppfyller det sociala 

kontraktet som grundas på samhällsnormen vilket i sin tur kan bidra till att ett tjänsteföretag upplevs 

legitimt. 

 
5.5               Studiens bidrag 

 

Trots att extern redovisning av intellektuellt kapital har uppmärksammats av flertal forskare, 

understryker Mention (2011)  att det finns begränsad forskning kring intellektuellt kapital inom 

bankbranschen. Skandaler inom finans- och bankvärlden under de senaste åren har väckt intresse 

om transparensskapande genom den frivilliga redovisningen. Denna studie har fokuserat på hur 

sådana signaler som human-, struktur- och kundkapital kan ta sig uttryck i syfte att minska 

informationsasymmetri och bidra till transparens och legitimitetsskapande, vilket kan förklaras 

utifrån  agent-,  legitimitets-  och  signalteori.  Studien  riktar  sig  inte  enbart  till  den  finansiella 

branschen utan till alla tjänsteföretag givet att intellektuellt kapital kan ses som särskilt väsentligt 
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inom företag som tillhandahåller tjänster och har till exempel kunskap och processer som sin 

främsta framgångsfaktor istället för materiella värden såsom maskiner och teknologiska apparater. 

 
Genom att utveckla egna definitioner av intellektuellt kapital och dess kapitaltyper samt en unik 

analysmetod har vi bidragit till ett nytt tillvägagångssätt att koppla ämnet intellektuellt kapital till 

transparens- och legitimitetsskapande. 

 
Studien lämnar ett praktiskt bidrag till tjänsteföretag och dessas intressenter samtidigt som den ökar 

förståelsen  för  hur  redovisning  av  intellektuellt  kapital  kan  vara  till  ett  stöd  i  syfte  att  öka 

transparens och legitimitet. Studien kan bidra med kunskap för samtliga företagsintressenter med 

särskild nytta för aktieägare och investerare som har ökade krav på företagstransparens och 

beslutsunderlag. Förståelsen för vilken kapitaltyp som tjänsteföretagen betonar och hur detta tar sig 

i uttryck kan underlätta läsarens uppfattning om respektive företags legitimitet. Utifrån studiens 

resultat leder vi två propositioner: 
 

 
 

Proposition 1: redovisning av intellektuellt kapital domineras av strukturkapital hos tjänsteföretag. 

Proposition  2:  redovisning  av  intellektuellt  kapital  tar  sig  mest  i  uttryck  genom  att  företag 

eftersträvar att förändra allmänhets uppfattning utan att ändra sitt faktiska beteende. 

 
5.6               Fortsatt forskning 

 

Givet  flertal redovisningsskandaler under de senaste  åren  över hela världen  är transparens  ett 

aktuellt ämne för alla företag inom alla branscher och länder. Transparens som orsakas av 

redovisning av intellektuellt kapital kan vara aktuell för världsekonomi med hänsyn till bristande 

förtroende hos allmänheten. Vidare forskning behövs för utveckling av modeller och teorier kring 

transparens- och legitimitetsskapandet vilket i sin tur bidrar med verktyg vid upprättande av 

årsredovisning för mer transparenta och legitima företag. Fortsatta studier kan undersöka skillnader 

och samband mellan redovisning av intellektuellt kapital och transparens samt legitimitet på olika 

världsmarknader: Europa, Amerika, Asien.  Ett förslag till fortsatta studier kan vara skillnader och 

likheter för transparensskapande genom redovisning av intellektuellt kapital inom och mellan slutna 

och öppna ekonomier.  Även studier kring ämnet bland olika branscher kan ge intressanta resultat. 

Slutligen kan de propositionerna som utvecklades utifrån studiens resultat ha potential för vidare 

undersökning. 
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Bilaga 1 - Antal sidor av intellektuell kapital   
 
 
 

Antal sidor IK i proportion mot total antal sidor i ÅR  

 Handelsbanken Sidor Nordea Sidor SEB Sidor Swedbank Sidor 

2002 2,67 100 1,73 74 1,53 98 0,79 132 

2003 3,04 108 2,17 94 1,72 102 0,78 126 

2004 3,93 112 2,73 110 0,9 114 0,9 110 

2005 3,67 144 6,36 148 2,33 126 2,57 118 

2006 3,82 130 6,69 153 2,2 131 2,51 108 

2007 2,62 134 9,64 162 2,22 130 2,53 122 

2008 4,23 150 5,09 158 2,43 138 2,36 133 

2009 5,85 162 7,68 171 2,2 146 3,36 149 

2010 4,89 172 8,51 182 2,59 155 3,89 182 

2011 4,05 180 8,38 206 3,95 155 3,66 190 
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Före krisen Under krisen Efter krisen 
Word            Length Count d Percentage (%) Word            Length Count Weighted Percentage (%) Word            Length Count Weighted Percentage (%) 

customer          8       196           0,64         koncernens    10       37                    0,32                customers        9       132                   0,36 

customers         9       192           0,62         kunder             6        34                    0,29                customer          8       113                   0,31 

process             7       104           0,34         system             6        32                    0,28                group               5        93                    0,26 

business           8        89            0,29         risker                6        30                    0,26                kunder             6        92                    0,25 

programme       9        86            0,28         intern                6        28                    0,24                policy               6        91                    0,25 

management   10       83            0,27         kontroll             8        26                    0,22                medarbetare   11       85                    0,23 

koncernens     10       81            0,26         medarbetare   11       25                    0,22                process            7        83                    0,23 

organisation     12       77            0,25         interna              7        24                    0,21                internal             8        74                    0,20 

kunder              6        73            0,24         styrelsen           9        24                    0,21                system             6        70                    0,19 

group                5        68            0,22         avseende         8        22                    0,19                business          8        67                    0,18 
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Bilaga 3 - Viktningen av intellektuell kapital   
 

 

SHB – Viktningen av intellektuell kapital 
 

 

 
 

 

Nordea – Viktningen av intellektuell kapital 
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SEB – Viktningen av intellektuell kapital 

 
 
 
 

Swedbank – Viktningen av intellektuell kapital 

 



 

Bilaga 4- Signalkaraktarfordelning for respektive bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 71%  

2008 2% 93% 2008 44% 2008 30% 68% 
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Humankapital i % Strukturkapital i % Kundkapital i % 

 2006 2007 2008 2009 2010  2006 2007 2008 2009 2010  2006 2007 2008 2009 2010 

Handelsbanken 25 13 13 13 19 Handelsbanken 65 52 61 65 57 Handelsbanken 10 34 26 22 24 

Nordea 25 22 29 16 19 Nordea 55 61 59 59 67 Nordea 21 16 12 25 14 

SEB 28 27 35 28 22 SEB 58 68 50 65 59 SEB 15 5 15 7 19 

Swedbank 24 26 22 32 19 Swedbank 69 66 73 60 72 Swedbank 7 9 4 9 9 



 

 

Tillvägagångssätt och arbetsfördelning D-uppsats 
 

 

Vi har haft en jämn arbetsfördelning under hela examensarbetsgången och det mesta gjordes genom 

ett samarbete och diskussioner med några udantag. Vi hade bestämt oss redan i tidigt skede en 

ungefärlig inriktning av studien det vill säga ursprungligen hade vi tänkt inrikta oss enbart på 

redovisningen av humankapital inom bankverksamhet eftersom en av oss hade blivit inspirerad av 

personalansvarig på Handelsbanken. Efter vägledning och seminarier utvecklade vi tanken och 

bestämde oss att gör en textanalys på årsredovisningar och studera redovisning av intellektuell 

kapital. Vi avgränsade studien till de fyra största svenska bankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB 

och Swedbank). 
 
Vi började med en omfattande litteratursökning inom ämnet, vilket gav oss en djupare insikt i 

ämnet. Utifrån den insamlade informationen kunde vi formulera ett syfte som utvecklades och 

preciserades under arbetets gång och ligger till grund för hela arbetet. Därefter hittade vi de rimliga 

teorierna och metoden som passar till studiens syfte och sedan började vi med den spännande 

empirin. Vi kodade 40 årsredovisning i den första omgången och därefter bestämde vi en 

undersökningsperiod som väckte störst intresse. Under denne arbetsgång fick vi kämpa en hel del 

med installation av Nvivo, textanalysprogram, vilket bidrog till att vi förlorade det empiriska 

materialet vid flertal gånger och fick börja på nytt om och om. Problemet löstes med installation av 

kraftiga windows programmer på våra Mac datorer. Nvivo för Mac kommer att lanseras i slutet av 

2013. Programmet används i syfte att sortera och koda informationen ur årsredovisningarna, vilket 

kan vara av stor hjälp vid arbete med textanalyser. 
 
Efter en sammanställning av empirin så började vi att analysera resultatet. Vi hade plockat ihop på 

oss  många  synpunkter  och  utveckla  dem  utifrån  referensramen.  Vi  tycker  att  vi  har  haft  en 

spännande diskussion under analysen då många synpunkter framkom. Efter att vi skrivit klart 

analysen så flyttade vi till avslutande diskussion och slutsatsen. Vi har även skrivit om studiens 

bidrag till en fortsatt studie i framtiden. 
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