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Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar intellektuellt kapital och de redovisningsproblem som finns med 

dagens normer gällande externredovisning. Syftet med uppsatsen var att undersöka 

befintlig teoribildning inom området för redovisning av intellektuellt kapital samt att 

utveckla ett teoretiskt förslag på lämpliga indikatorer för att underlätta synliggörandet 

av detta. Syftet var även att undersöka indikatorernas lämplighet genom empiriska 

studier med aktörer inom redovisningsområdet. Vårt bidrag till redovisningsmetod för 

redovisning av intellektuellt kapital bemöttes av positiva reaktioner hos aktörerna. Den 

dominerande slutsatsen från arbetet är att mer forskning krävs inom området för att 

konstruera en fungerande redovisningsmetod. En annan slutsats som vuxit fram under 

arbetets gång är att svenska normgivare i en hög grad påverkas av den internationella 

utvecklingen. Det är troligt att en eventuell framtida svensk rekommendation gällande 

redovisningsmetod för intellektuellt kapital snarare är en översättning från en 

internationell normgivare än en nyskapad svensk metod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
This paper deals with intellectual capital and the problems existing today regarding its 

accounting in annual reports released from companies. The purpose with this paper has 

been to examine existing theory within the field and develop a theoretical proposal of 

suitable indicators to help make the intellectual capital a visible asset in the annual 

reports. The purpose was also to expose our indicators to empirical testing by 

participants from the accounting profession. Our contribution towards an accounting 

method for intellectual capital got a positive judgement from the participants. The one 

dominating conclusion from this report is that more research in this area is necessary in 

order to develop a working accounting method. Another conclusion that became 

obvious throughout working with this paper is that the Swedish standard-setting powers, 

to a very high degree, are influenced by international development in the area. It is 

probable that a possible future standard regarding an accounting method for intellectual 

capital will be an adaptation of an international method rather than a domestic one. 
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Kapitel 1 – INLEDNING 
 
Externredovisningen har en fundamental uppgift inom företag, nämligen att förse 
externa intressenter med nödvändiga upplysningar om företagets ekonomiska ställning 
(Mellemvik et al, 1998). Om detta inte sker föreligger risken att intressenterna skapar 
sig en felaktig bild av företagets ekonomiska ställning, vilket kan leda till ödesdigra 
följder för bägge parter (Falkman, 2000). 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Värdering av tillgångar har historiskt sett varit ett omdiskuterat område, i synnerhet 
rörande immateriella tillgångar (Artsberg, 2003). Något som idag inte faller under 
definitionen av immateriella tillgångar är intellektuellt kapital, men det finns flera 
gemensamma nämnare (Stewart, 1999). Intellektuellt kapital har kommit att 
uppmärksammas mer och det har också fått en allt större betydelse inom samhället 
(Gray, 2001). Historiskt sett har kapitalintensiva företag, det vill säga företag med stora 
materiella tillgångar dominerat inom näringslivet. Utvecklingen i dagens samhälle har 
under en längre tid gått mot en allt större andel kunskapsintensiva företag, till exempel 
konsultbolag och försäkringsbolag (Bergstrand et al, 1993). Den gemensamma 
nämnaren för dessa företag är att det är företagets ”osynliga” tillgångar1 som kunskap 
och kompetens vilka är företagens mest betydelsefulla konkurrensfördelar (Stewart, 
1999). Detta innebär att den totala tillgångsmassan i företaget har förskjutit sig bort från 
att tas upp i företagens redovisning vilket leder till ett antal utmaningar inom 
redovisningsområdet. (Sullivan, 2000) 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Företag ska enligt lagen sträva efter att redovisa en rättvisande bild av sin förmögenhet 
vid varje årsskifte (Artsberg, 2003). Enligt Guthrie (2001) kan dagens redovisning inte 
ge en rättvisande bild av företag med en betydande andel ”osynliga” tillgångar.  
 
När huvuddelen av tillgångarna tidigare var fysiska i form av maskiner och andra 
anläggningstillgångar innebar inte värderingsproblematiken några större problem 
eftersom det fanns klara riktlinjer för hur saker och ting skulle redovisas (Hallgren, 
1998). Ett företags resurser2 kunde då tas upp i redovisningen. Idag har många företag 
som ska värderas av marknaden stora osynliga tillgångar i form av resurser som inte 
syns i den traditionella redovisningen. Sådana företag uppvisar oftast en stor skillnad 
mellan det bokförda värdet av tillgångarna och marknadsvärdet, alltså värdet på börsen3, 
eller vad marknaden skulle vara villig att betala för företaget. Marknadsvärderingen är 
då avsevärt högre än det bokförda värdet. Sådana ”osynliga” tillgångar kan leda till 
problem för företagens intressenter när dessa skall ta ställning till företagets värde. 
Detta blir extra betydelsefullt för investerare vars handlingar bestämmer 
marknadsvärdet på företaget. Konsekvenserna av dagens bestämmelser blir att företag 
som investerar i intellektuellt kapital4 missgynnas. Ett företag som gör en investering i 
en materiell tillgång kan skriva av den aktuella investeringen över dess uppskattade 
ekonomiska livslängd. Detta innebär att kostnaden sprids över flera år. (Stewart, 1999) 

                                                 
1 Här avses tillgångar som företaget inte kan visa i sin traditionella redovisning. 
2 Se kapitel 3.4 för vidare information om resurser och resursteori. 
3 Se Mouritsen et al (2004) för exempel. 
4 Se kapitel 3.3.4 för definitionen av intellektuellt kapital som används i uppsatsen. 
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Vidare betyder det att företagets resultat under investeringsåret endast belastas med 
kostnaden för avskrivningen detta år. Om investeringen däremot sker i en tillgång som 
enligt Föreningen Auktoriserade Revisorers, FARs, tillgångsdefinition5 inte får tas upp 
som tillgång måste den omedelbart kostnadsföras. Företaget kan bli mer sårbart 
eftersom hela kostnaden uppkommer under investeringsåret. Ett företag som satsar stora 
resurser på vidareutbildning av sin personal kommer att uppleva en minuspost i sin 
balansräkning utan motsvarande intäkt. Avsikten med investeringen är att företagets 
intäkter efterföljande år ska öka, men detta påverkar inte redovisningen vid 
investeringstidpunkten med nu gällande bestämmelser. (Stewart, 1999) 
 
Ett antal försök har gjorts med att skapa modeller vars avsikt är att presentera ett 
företags intellektuella kapital, ingen av dessa har blivit dominerande och ämnet är 
ständigt föremål för debatt (Stewart, 1999). I dagsläget finns ingen rekommendation 
från redovisningsrådet för redovisning av intellektuellt kapital. Detta har lett till att 
företagen har lämnats fria att själva utforma sin definition och redovisningsmodell för 
intellektuellt kapital. I nuläget finns ett stort antal modeller som strävar efter att 
synliggöra ett företags intellektuella kapital (Sveiby, 2004).  
 
I denna uppsats har tre modeller studeras mer ingående6. Studien skapade en rad frågor, 
varav den mest relevanta är: hur kan intellektuellt kapital redovisas för att leva upp till 
kravet på att visa en rättvisande bild av företagets förmögenhetsställning? Är det möjligt 
att identifiera indikatorer för att underlätta detta? 
  
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att: 

• undersöka befintlig teoribildning inom området för redovisning av intellektuellt 
kapital 

• utveckla ett teoretiskt förslag på lämpliga indikatorer för att underlätta 
synliggörandet av intellektuellt kapital 

• undersöka indikatorernas lämplighet genom empiriska studier med aktörer inom 
redovisningsområdet 

 
1.4 Disposition 
 
Kapitel två behandlar den metod som använts för det fortsatta arbetet. Kapitel tre är 
uppsatsens teorikapitel. På grund av undersökningsansatsen och de val som gjorts 
rättfärdigas denna gedigna omfattning då ämnesområdet är brett och valet att närmare 
studera tre modeller istället för en gör att omfattning blir större. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av externredovisningens funktioner och mål. Därefter tas företagets 
tillgångar och begreppet intellektuellt kapital upp. Detta följs upp med en diskussion 
kring resurskonceptet. Kapitlet går vidare med att beskriva de modeller som uppsatsen 
fokuserar sig på. Kapitlet avslutas med en modell som sammanfattar de framtaga 
indikatorerna. I kapitel fyra redovisas det empiriska resultatet från genomförda 
intervjuer. Då syftet till viss del är att utveckla indikatorer innebär detta att 
analyskapitlet, kapitel fem, får en mindre omfattning eftersom dess huvudsakliga 
uppgift är analysera den feedback som inhämtats under empirin. Det sista kapitlet, 
kapitel sex innehåller slutsatser och slutdiskussion. 

                                                 
5 Se kapitel 3.2 för vidare information. 
6 Se kapitel 3.5 för mer information gällande val av modeller. 
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Kapitel 2 – METOD 
 
I detta kapitel redovisas och motiveras de metodval som gjorts. Inledningsvis diskuteras 
undersökningsansats och metodansats vilket mynnar ut i val av metod. Vidare redogörs 
för använd datainsamlingsmetod. Slutligen diskuteras och kommenteras metodproblem 
som kan uppstå. 
 
 
2.1 Undersökningsansats 
 
Uppsatsen kombinerar det analytiska synsättet samt aktörssynsättet. Kapitel tre präglas i 
huvudsak av det analytiska synsättet då det analyserar redan befintlig teori inom 
området. Aktörssynsättet är det dominerande i kapitel fyra då fokus ligger på att lyfta 
fram enskilda aktörer inom området och dess syn på problematiken. (Arbnor och 
Bjerke, 1994) 
 
Oberoende av vilket synsätt som karaktäriserar uppsatsen finns tre undersöknings-
ansatser som är möjliga att använda, en explorativ, beskrivande eller en förklarande 
ansats (Jacobsen, 2002). Vi har valt ett beskrivande angreppssätt då målet är att kunna 
ge en så noggrann beskrivning som möjligt av det aktuella undersökningsområdet 
(Johansson-Lindfors, 1993). De andra undersökningsansatserna lämpade sig mindre väl. 
Genom att använda en fallstudie ges möjligheten att få en djupare förståelse av ett 
skeende och detta är inte möjligt om valet fallit på någon form av massundersökning. 
Detta passar till uppsatsens syfte eftersom målet inte är att testa teorier eller generalisera 
utfall, vårt intresse ligger i huvudsak på det enskilda fallet istället för att studera 
fenomenet på ett mer allmänt plan. Jacobsen (2002) menar att fallstudier lämpar sig väl 
för teoriutveckling. Genom att gå på djupet i frågan om ett enskilt ämne går det att hitta 
saker som inte var kända tidigare. Utifrån dessa resultat kan hypoteser skapas som 
senare går att pröva genom andra fallstudier eller uppläggningstyper. Två alternativa 
tillvägagångssätt är surveyundersökning eller direkt experimentella studier, men när 
fokus för undersökningen låg på att undersöka en mindre grupp enheter lämpade sig 
fallstudien mycket väl för ändamålet. Avsikten var att studera hur det verkligen förhöll 
sig utan inslag av artificiell förändring eller reglering i någon form. (Denscombe, 2000) 
 
2.2 Metodansats 
 
Den kvalitativa metoden går på djupet inom det mer begränsade område som skall 
behandlas, medan den kvantitativa metoden istället försöker samla in en mer begränsad 
mängd data från ett stort antal respondenter (Denscombe, 2000). Tonvikten vid en 
kvalitativ metodansats är en fokusering mot en mer öppen form av empiri (Alvesson 
och Sköldberg, 1994). När kvalitativ metod används så sätts få begränsningar på de svar 
respondenterna kan ge (Jacobsen, 2002). Trots att den kvalitativa metoden är relativt 
resurskrävande föll valet på denna. Konsekvensen av valet innebär att ett mindre antal 
intervjuer genomförs, men att de då är av en större omfattning. Undersökningen 
resulterar i mer mjuka än hårda data, detta behandlas vidare i efterföljande stycke 
(Denscombe, 2000). 
 
Det finns två sätt att närma sig den empiriska verkligheten, dessa båda angreppssätt är 
deduktion samt induktion. Enkelt uttryckt innebär deduktion att forskningen rör sig från 
teori till empiri. Det induktiva angreppssättet karaktäriseras av motsatt tillvägagångssätt 
(Johansson-Lindfors, 1993).  
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Målet med uppsatsen är att avbilda verkligheten, men när resurserna är knappa har valet 
gjorts att använda sig av tidigare teori inom området innan fältstudier har genomförts. I 
enlighet med det deduktiva synsättet kommer de utvecklade indikatorerna att 
konfronteras med den empiriska verkligheten i syfte att avgöra om den formulerade 
teorin är sann eller ej. Uppsatsen har även ett induktivt inslag, detta då indikatorerna 
revideras vid behov efter vad som blir resultatet av den empiriska undersökningen. 
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Med utgångspunkt i det deduktiva synsättet företogs först en litteraturstudie av redan 
befintlig teori och genomförda empiriska undersökningar inom området. Primärdata till 
uppsatsen inhämtades i form av intervjuer.   
 
2.3.1 Sekundärdata 
 
Bakgrunden till teorin har företrädelsevis inhämtats från publicerade böcker och de 
redan genomförda empiriska undersökningarna har erhållits från publicerade 
vetenskapliga artiklar. Materialet har inhämtats från Luleå tekniska universitets 
biblioteksresurser som både innefattar tryckt material samt sådant som är tillgängligt via 
artikeldatabaser. De databaser som i huvudsak använts är Emerald, Econlit samt 
Business Source Elite. Följande sökord har använts i olika kombinationer; intellektuellt 
kapital, humankapital, dolda tillgångar, resurser, intellectual capital, resources och 
assets. Djupare sökningar har sedan skett med utgångspunkt från resultat av de 
ovanstående sökorden.  
 
2.3.2 Primärdata 
 
När syftet med uppsatsen delvis är att utveckla en möjlig redovisningsmetod av företags 
intellektuella kapital så förhåller det sig naturligt att ta med intervjuer i empirin 
eftersom målet är att utveckla en sådan modell som passar i verkligheten. Genom att 
direkt intervjua personer som idag arbetar med problematiken kring intellektuellt kapital 
professionellt ges möjlighet att anpassa modellen till de synpunkter och kommentarer 
som respondenterna framför. 
 
Den empiriska delen i uppsatsen baseras på det datamaterial som erhölls genom de 
intervjuer som företogs. Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuform. 
Detta på grund av att ett användande av en helt ostrukturerad intervju kunde ha lett till 
en för allmän diskussion av problemområdet och inte det specifika som fokus låg på 
(Denscombe, 2000). En semistrukturerad intervju kan variera i form med avseende på 
hur hårt strukturerat upplägget är. Vårt val föll på en relativt löst semistrukturerad 
intervju med några ämnesområden där diskussionen uppehöll sig för att undvika en för 
allmän diskussion. Genom att ha öppna frågor gavs också möjligheter att ställa 
följdfrågor där det var önskvärt att respondenten skulle utveckla sitt svar vidare. 
Respondenterna erbjöds inte att studera den framtagna modellen innan intervjutillfället, 
detta för att kunna säkerställa att samtliga respondenter fick samma förutsättningar. 
Annars såg vi risken att respondenterna la ner olika mycket tid på att studera materialet. 
Samtliga respondenter fick ta del av en kort introduktion till uppsatsen innan 
intervjutillfället där endast översiktliga saker som syfte och metod diskuterades. 
Intervjuerna dokumenterads med hjälp av bandspelare för att på detta sätt kunna borga 
för att respondenternas svar transkriberades korrekt.  
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Enligt Ejvegård (1996) kan bandspelare ha en hämmande effekt. Med detta i åtanke 
erbjöds respondenterna anonymitet. Två respondenter uttalade direkta önskemål om 
anonymitet, varför valet blev att göra samtliga respondenter anonyma i uppsatsen. Detta 
för att garantera anonymiteten hos de respondenter som så önskade. 
  
2.4 Val av respondenter 
 
När en nära kontakt med respondenten är viktig vid aktörssynsättet koncentrerades 
sökandet efter respondenter i området kring Luleå när vi ansåg det viktigt att kunna 
intervjua dessa personligen. De fyra största revisionsbyråerna i Luleå valdes eftersom vi 
ansåg att det kunde finnas ett kunnande inom det aktuella området hos företagen ifråga. 
Kontakt etablerades med företagen för att få hänvisning till den anställde med störst 
kunskap inom området, varefter denna person kontaktades. Hos ett av företagen valde 
den kontaktade revisorn att inte medverka i en längre intervju då hon själv inte ansåg sig 
kunna bidra med något. Detta motiverades med att byrån endast följde de 
rekommendationer som kom från normgivare och inte hade någon åsikt om hur dessa 
var, eller skulle vara utformade. Ytterligare en respondent föll bort på grund av 
svårigheter med schemaläggning för intervju. Således intervjuades två lokala revisorer.  
 
Efter rekommendationer från tidigare respondenter genomfördes en kompletterande 
intervju med telefon samt e-post med en auktoriserad revisor som även är verksam inom 
en internationell normgivare. Då omfattningen av intervjun var begränsad och endast 
rörde internationella aspekter anser vi det godtagbart med detta tillvägagångssätt. 
 
2.5 Metodproblem 
 
2.5.1 Validitet 
 
Inre validitet kan definieras som i vilken mån de erhållna resultaten stämmer överens 
med verkligheten (Merriam, 1994). Den inre validiteten i uppsatsen bör vara tämligen 
hög, detta främst av två skäl. Dels för att tre högt ansedda metoder för redovisning av 
intellektuellt kapital har valts för vidare studier, dels att allt material varit föremål för 
horisontell granskning upprepade gånger. Vid intervjuerna har respondenten initialt 
ombetts ge sin definition av intellektuellt kapital. Detta för att säkerställa så 
respondenten och intervjuaren inte särskiljer sig väsentligt. Yttre validitet svarar på 
frågan i vilken utsträckning resultatet från en viss undersökning är tillämpbara på andra 
frågeställningar, alltså undersökningens generaliserbarhet. Då valet av metod föll på 
fallstudie tenderar generaliserbarheten att bli relativt låg. (Holme och Solvang, 1997) 
 
2.5.2 Reliabilitet 
 
Om studien har hög reliabilitet genererar efterföljande studier samma resultat. Den miljö 
vi valt att hämta våra respondenter ur karaktäriseras av ständig förändring. Detta leder 
till att om samma studie skulle företas om tre år så är sannolikheten låg att exakt samma 
svar skulle erhållas även om respondenterna var desamma. Ämnesområdet är också det 
under ständig utveckling. Det kvalitativa angreppssättet har som syfte att skapa en 
förståelse för vissa utvalda faktorer och kravet på statistik representativitet ligger inte i 
fokus på samma sätt som i kvantitativa studier. Därför är hög reliabilitet inte lika viktig 
i kvalitativa studier. (ibid) 
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2. 
Granskning av 
företrädare för 
professionen 

1. 
Litteratur 
Modeller 
Tre modeller 
En modell 

3. 
Granskning av 
företrädare för 

normgivare 

2.6 Analysmetod 
 
Steg ett i analysen är att reducera de existerande modellerna till ett hanterbart antal för 
att sedan utveckla indikatorer som redovisas i en ny modell. Steg två innebär att 
modellen prövades empiriskt. Denna prövning består av att två företrädare från 
branschen ges möjlighet att studera modellen och ge feedback. Steg tre innebär att den 
reviderade modellen granskas av en representant för en internationell normgivare. Figur 
1 visar en illustration över analysmetoden. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Analysmetod.                                                  
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Kapitel 3 – TEORI 
 
Kapitlet inleds med en diskussion kring externredovisningens funktioner och mål. 
Vidare behandlas företagets tillgångar och begreppet intellektuellt kapital. Kapitlet 
innehåller även en presentation av ämnet resursteori, sedan följer en genomgång av 
utvalda befintliga modeller. Kapitlet avslutas med ett förslag till en ny modell för 
redovisning av intellektuellt kapital.  
 
 
3.1 Externredovisning 
 
Externredovisningen har till syfte att förse externa beslutsfattare med beslutsunderlag 
(Mellemvik et al, 1988). Betydelsen av externredovisning kan sägas ha ökat under de 
senaste decennierna. Detta eftersom en allt större andel av företagen är beroende av 
externa intressenter i någon form för sin finansiering (Artsberg, 2003). En mer utförlig 
beskrivning av de funktioner och mål inom externredovisningen som är av störst 
betydelse för det fortsatta arbetet presenteras i efterföljande avsnitt. Figur 2 gör en 
ansats att koppla ihop redovisningens syften tillsammans med dess medel och slutligen 
mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Redovisning som språk för kontroll och beslutsfattning (Mellemvik et al, 1988). 

 
3.1.1 Externredovisningens funktioner 
 
Rättvisande bild 
Det övergripande syftet med externredovisning kan sägas vara att visa en rättvisande 
bild av företaget (Johanson och Thorén, 2003). Genom att en rättvisande bild av 
företaget visas underlättar detta för beslutsfattande hos intressenter i frågan om de skall 
engagera sig i företaget eller inte. Historiskt sett har strävan alltid varit att komma så 
nära en rättvisande bild som möjligt, det som varit föremål för debatt är vilka metoder 
som skall används för att komma dit. När intressenter får information direkt via 
företagets redovisning minskar transaktionskostnaderna, vilket leder till ett effektivare 
informationssystem i samhället (Burda och Wyplosz, 1997). 
 
Jämförbarhet 
Genom att ta del av externredovisning från företag skall det vara möjligt att skapa sig en 
rättvisande bild över företagets ställning vid tidpunkten för rapporten (Falkman, 2000). 
Dock skall det förutom denna ögonblicksbild också vara möjligt att jämföra den 
aktuella rapporten med dels tidigare rapporter från det aktuella företaget, dels att 
jämföra företagets prestationer med rapporter från andra företag. Nära kopplat till kravet 
på jämförbarhet finns både relevans och tillförlitlighet som tenderar att minska när 
jämförbarheten i företags ökar. Detta eftersom generaliseringar måste göras för att en 
större krets av företag skall kunna använda liknande redovisningsmetoder. 
(Hayes, 1983) 

Avsedd funktion 
 Medel för att reducera osäkerhet

 

 
 Kontroll och beslutsfattning 

 
Mål



Teori 

 8

Det är önskvärt med en hög grad av jämförbarhet för extern information som lämnas av 
företag. Även om det inte är stadgat i lag att en viss typ av information skall lämnas så 
bör den som lämnas ut vara jämförbar. Ett exempel på detta går att finna inom 
miljöredovisningen, som är tämligen obunden till lagar och regleringar, men där det 
trots detta växt fram organ som fyller en normgivande funktion för att kunna underlätta 
att uppfylla önskemålet om jämförbarhet. (Falkman, 2000) 
 
Informationsutlämnande 
När företaget lämnar ut information om dess verksamhet till externa intressenter skapas 
inte bara förutsättningar att uppfylla kravet på en rättvisande bild av den ekonomiska 
ställningen utan också möjligheten att kunna jämföra mellan företag. Genom detta 
förfarande kan resursallokeringen i samhället ske till ställen där det finns störst 
förutsättningar för lyckade investeringsbeslut. (ibid) 
 
3.1.2 Redovisningens mål 
 
Frågan om vad som är redovisningens mål har varit ständigt debatterad. Den syn som 
dominerar framhåller vikten av att tillhandahålla information som intressenter kan 
använda sig av för att skapa en bild av företagets förmåga att generera betalningar i 
framtiden. Med denna utgångspunkt blir det möjligt för intressenten att beräkna ett 
värde på företaget, vilket kan ligga till grund för om ett investeringsbeslut skall fattas 
eller ej. (ibid) 
 
Rationalitet 
För användare som förstår den redovisade informationen finns en positiv inverkan på 
den gällande beslutssituationen (Falkman, 2000). Genom den tillhandahållna 
informationen skapas möjligheten till att fatta beslut på en rationell basis (Case et al, 
1999). Vid sidan av de traditionella intressenterna finns också exempelvis stat, kommun 
och företagets anställda. Olsson (2002) menar att den redovisning som kommer från 
företag idag inte alls är anpassad till de nya behov som finns. Redovisningen bör också 
visa hur situationen för de anställda inom bolaget ser ut, dessa är idag en betydande 
insatsfaktor för att företaget skall kunna leva upp till omvärldens krav. 
 
Eliminering av osäkerhet 
En primär uppgift för redovisning är att kunna ligga till grund för skapandet av 
prognoser för framtiden. För att leva upp till denna strävan krävs att företagets alla 
resurser inkluderas i redovisningen. I fallet med eventualförpliktelser har problemet 
lösts genom att dessa förts in som noter inom linjen i balansräkningen eftersom de inte 
uppfyller skulddefinitionen fullt ut (FAR, 2003). Dock är det av största vikt att de finns 
med i redovisningen så intressenter kan ta med sannolika utfall i sina prognoser 
(Artsberg, 2003). Gällande intellektuellt kapital finns det idag ingen rekommendation 
som behandlar på vilket sätt det skall ingå i företags redovisning. 
 
Information om tillgångar och skulder 
Genom att företag lämnar information om dess tillgångar och skulder kan användarna 
lättare upptäcka var möjligheter och risker i ett företag kan finnas. Ingenting statuerar 
att denna information skall vara i formen av en balans- eller resultaträkning. Viktigt är 
dock att förändringar presenteras (Falkman, 2000). Med bakgrund av ovanstående mål 
kan det tyckas underligt att det inte kommit någon rekommendation från normgivande 
organ hur intellektuella tillgångar skall behandlas eller redovisas inom företag. Frånvaro 
av rapportering kan hota delar av måluppfyllelsen av hela redovisningen vilket i sin tur 
också gör att strävan efter att visa en rättvisande bild av företagen kan bli svårare. 
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3.2 Företagets tillgångar 
 
Ett av målen med externredovisning som tidigare nämnts är att ge information om 
företagets tillgångar och skulder. Vad är då en tillgång? FAR definierar en tillgång 
enligt följande: ”En tillgång är en resurs som ett företag har kontroll över till följd av 
inträffande händelser och som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden” 
(FAR 2003, s 846). Kravet på kontroll över tillgången har konsekvenser vad gäller 
redovisning av intellektuellt kapital. Enligt Lennart Axelman, direktör för 
redovisningsrådet, finns problem med att anställda hamnar i balansräkningen. 
Personalen kan gå hem klockan fem och aldrig mer komma tillbaka. Redovisningsrådet 
förespråkar istället redovisning av sådan information på annan plats i årsredovisningen. 
(Borelius, 1995)    
 
Det finns ingen universell definition av intellektuellt kapital. Vissa delar som enligt en 
del forskare ingår i det intellektuella kapitalet uppfyller definitionen av en immateriell 
tillgång och kan redovisas i balansräkningen. Definitionen lyder ”en identifierbar icke-
monetär tillgång utan fysisk substans som används för produktion eller 
tillhandahållande av varor eller tjänster samt för uthyrning till andra eller för 
administrativa ändamål” (FAR 2003, s 846). Tillgångar som kan bli aktuella för 
redovisning är bland annat kunskap som skyddas av legala rättigheter såsom copyrights 
eller av en lagstadgad tystnadsplikt för de anställda. (FAR, 2003)  
 
3.3 Intellektuellt kapital 
 
Idag finns ingen vedertagen och allmänt accepterad definition av intellektuellt kapital. 
Det finns i princip lika många olika definitioner som det finns forskare och författare. 
En kort redogörelse för vilken definition som ligger till grund för respektive modell som 
senare behandlas vidare i uppsatsen följer. Avslutningsvis redogörs för vilken definition 
av intellektuellt kapital som används vidare i uppsatsen.  
 
3.3.1 Intellektuellt kapital enligt Edvinsson och Malone 
 
”Det intellektuella kapitalet utgörs av ägandet av kunskap, tillämpad erfarenhet, 
organisationsteknologi, kundrelationer och yrkesskicklighet som gett företaget en 
konkurrensfördel på marknaden” (Edvinsson och Malone 1998, s 94). Enligt Edvinsson 
och Malone finns det intellektuella kapitalet i glappet mellan ett företags marknadsvärde 
och bokförda värde. De menar vidare att stora investeringar i mänskligt kapital och 
informationsteknologi utgör nyckelområden för nutida värdeskapande. Investeringarna 
kommer däremot inte att synas som positiva värden inom den traditionella 
redovisningen, men de redovisas oftast som negativa värden. Marknaden sätter ett värde 
på dessa osynliga tillgångar baserat på föraningar och intuition. (Edvinsson och Malone, 
1998) 
 
Edvinsson och Malone liknar företaget vid ett träd, den traditionella informationen visar 
trädets stam, grenar och blad. Trädet består dock av mycket mer än det som är direkt 
synligt. Under ytan finns ett utbrett rotsystem, det dolda värdet inom företaget. Det som 
är synligt visar hur trädet mår för tillfället men det är rotsystemet som kan säga mest om 
hur trädet kommer att må och utvecklas under de kommande åren. Det intellektuella 
kapitalet är rötterna till företagets värde. Det intellektuella kapitalet består av ett antal 
faktorer som kan delas upp i två typiska former, humankapital och strukturkapital. (ibid)  
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Figur 3 visar författarnas uppdelning av det intellektuella kapitalet. (ibid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3. Figuren visar det intellektuella kapitalets beståndsdelar (Edvinsson och Malone, 1998). 

 
Humankapitalet är kombinationen av kunskap, skicklighet, innovativ förmåga och 
förmågan hos företagets personal och ledning att utföra sina aktuella uppgifter. I 
humankapitalet inkluderas också delvis företagets värderingar, kultur och filosofi. 
Strukturkapitalet består av bland annat organisationsstrukturen, hårdvaran, mjukvaran, 
patent och all annan organisationskapacitet som stödjer de anställda i deras 
produktivitet. Detta är den del av det intellektuella kapitalet som finns kvar då de 
anställda går hem. I strukturkapitalet ingår även det viktiga kundkapitalet. 
Kundkapitalet är värdet av kundbasen och kundrelationerna. Strukturkapitalet kan i sin 
tur delas upp i tre olika beståndsdelar: organisation, innovation och process. (ibid)  
 
3.3.2 Intellektuellt kapital enligt Sveiby 
 
Sveiby använder sig inte av termen intellektuellt kapital utan föredrar intangible assets, 
det vill säga immateriella tillgångar. Men av resonemanget runt ämnet berörs samma 
fenomen som tidigare nämnda modeller. Sveiby konstaterar att det finns ett värdegap 
mellan ett företags bokförda värde och värdet på börsen. (Sveiby, 1997b)  
 
Hos vissa företag är detta gap större än hos andra. Han använder sig av ett exempel med 
två stålproducerande företag för att illustrera att marknadsvärdet har mer att göra med 
intangible assets än bokförda tillgångar. De två företagen redovisar ungefär samma 
värde på sina sammanlagda tillgångar. Skillnaden ligger i att det ena företaget har 
utvecklat en ny teknologi som har revolutionerat stålindustrin. De har dessutom en ny 
ledningsfilosofi som betonar kompetensutveckling detta har lett till större intäkter och 
företagets marknadsvärde är över dubbelt så stort som det traditionella stålföretagets. 
Skillnaden i marknadsvärdet beror alltså enligt Sveiby på intangible assets. Enligt 
Sveiby är det bara i två situationer som värdet av dessa tillgångar visar sig, på 
aktiemarknaden och när ett företag köper ett annat för ett pris över marknadsvärdet. 
Detta tas då upp som goodwill och skrivs av över tiden. Sveiby menar också att 
aktiemarknadsvärdet bara är en ögonblicksbild av en viss tidpunkt och bara en 
observation säger inte sanningen om ett företags värde eftersom aktiemarknaden 
påverkas av konjunkturen. Intangible assets har sitt ursprung i personalen och kan delas 
in i tre kategorier, interna strukturer, externa strukturer och individuell kompetens. De 
interna strukturerna består av administrativa system, patent och datorsystem. De skapas 
av de anställda och ägs av företaget, kan också köpas och säljas mellan företag. 
Företagskultur och ”andan” inom företaget placeras här. (ibid) 

Intellektuellt kapital 

Humankapital Strukturkapital 

Organisationskapital 

Processkapital Innovationskapital 
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De externa strukturerna i sin tur består av relationer med kunder och leverantörer. Här 
ingår också varumärken, rykte och ”image”. Individuell kompetens rör sig om 
individens förmåga att agera i olika situationer för att skapa värde för företaget. Detta 
innefattar både mätbara, redovisade värden och intangible assets. Det innefattar 
utbildning, erfarenhet, värderingar och social förmåga. Sådant kan inte ägas av 
företaget, men personalens kompetens bör ändå inkluderas enligt Sveiby eftersom det är 
omöjligt att föreställa sig en organisation utan människor. (Sveiby och Annell, 1989) 
 
3.3.3 Intellektuellt kapital enligt danska ministeriet för teknik, vetenskap och innovation 
 
Syftet med ett ”Intellectual capital statement” är att övervaka utvecklingen och 
resultatet av den del av företagets resurser som är relaterade till kunskap. Intellektuellt 
kapital likställs i sammanhanget med kunskap. Kunskap är ”intangible” det går inte att 
se, eller beskriva, vilket gör det otroligt svårt att redovisa. Det måste ”översättas” till 
kunskapsresurser för att göra redovisning möjligt. Dessa resurser kan beskrivas, 
utvecklas, utvärderas och kombineras på olika sätt. Det finns fyra typer av 
kunskapsresurser, anställda, kunder, processer och teknologi. Anställda inkluderar 
personalens färdigheter, kompetens, erfarenhet, motivation, hängivenhet och villighet 
att anpassa och förändra sig. I kundresursbiten återfinns mixen av kunder och relationer 
till dessa, deras tillfredsställelse och lojalitet. Det omfattar också vilken insikt företaget 
har om sina kunders behov och grad av samarbete med kunder och användare under 
utvecklings- och tillverkningsprocessen. Processer relaterar till den inbyggda kunskap 
som finns i företagets stabila tillvägagångssätt och rutiner. Detta kan vara företagets 
innovationsprocess, metoder för kvalitetssäkring, kontrollsystem och system för 
informationshantering. Teknologi handlar om vilket stöd teknologin ger till de tre andra 
typerna av resurser. Fokus ligger vanligtvis på företagets IT-system. (DMVTU, 2003a)  
 
3.3.4 Intellektuellt kapital i denna uppsats 
 
Det finns en samsyn mellan de definitioner på intellektuellt kapital som studerats 
närmare. Detta är det faktum att den stora diskrepans som finns mellan företags 
bokförda värde och den aktuella värderingen på aktiemarknaden, eller den goodwill ett 
förvärvande företag är beredd att betala till viss del beror på företagets intellektuella 
kapital. Det finns även andra faktorer som påverkar detta gap, men i denna uppsats 
anses diskrepansen bestå av externa intressenters värdering av företagets intellektuella 
kapital. Företag vars intellektuella kapital bedöms bestå av resurser som genererar 
framtida konkurrensfördelar kommer i enlighet med detta resonemang att åtnjuta en 
högre värdering på marknaden.  
 
3.4 Resursbaserad teori 
 
Resurser är något som skapar förutsättning för att nå upp till förutbestämda mål i 
framtiden (Nationalencyklopedin, 2004). Gällande företag är dessa mål i regel kopplade 
till framtida inbetalningar (Kam, 1990). Exempel på vad som inkluderas i 
resursbegreppet är arbetskraft, kapital samt kunskap (Gill, 1970). Företag strävar efter 
att kombinera tillgängliga resurser för att på så sätt maximera vinsten (Case et al, 1999). 
Det finns fyra kriterier för att en resurs skall kunna ge en beständig konkurrensfördel. 
Dessa är: sällsynthet, icke imiterbarhet, icke utbytbarhet samt att den är värdefull 
(Barney, 1991). Den resurs som är aktuell i frågan kring intellektuellt kapital kopplas 
främst till arbetskraften samt dess kunskap.  
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3.4.1 Resurser och intellektuellt kapital 
 
Mätbara resurser innebär oftast inte några problem för företagen att redovisa på ett 
korrekt sätt för sina intressenter, detta rör sig exempelvis om inventarier och varulager 
(Hallgren, 1998). Dock uppkommer svårigheter när resurser som faller under kategorin 
arbetskraft och kunskap skall redovisas. Teece (1998) menar att nyckelfaktorerna för 
värdeskapande i framtiden kommer att ligga i företagens förmåga att tillvarata och 
omvandla de resurser som idag är omätbara till mätbara resurser. Med 
innovationsförmåga, varumärken och tekniska konkurrensfördelar så skapas 
förutsättningen för företaget att effektivare utveckla nya produkter och också 
kommersialisera dem, vilket leder till en större vinst för företaget ifråga. Genom att 
utveckla metoder för att redovisa dessa dolda resurser i företagen skapas förutsättningar 
för effektivare marknader. Detta leder dels till lägre transaktionskostnader7 för 
samhället, dels lägre kostnader för företagen som får ett effektivare verktyg att tillämpa 
för intern styrning (Sveiby, 1995). Enligt Meer-Kooistra och Zijlstra (2001) kan den 
aggregerade förmågan hos företag att omvandla dessa omätbara resurser till mätbara 
sådana sägas vara ett företags intellektuella kapital. Detta har också till stor del svarat 
för tillväxten i den moderna ekonomin (Kuznets, 1966). 
 
3.4.2 Resursteorins inverkan på modeller för intellektuellt kapital 
 
De modeller som studerats mer ingående kan sägas ha sina fundament i den 
resursbaserade teorin. De olika nyckeltal som är av väsentlig betydelse i samtliga 
modeller kan direkt eller indirekt härledas från den resursbaserade teorin. Dagens 
moderna samhälle karaktäriseras snarare av ett resursutbud i överflöd istället för en brist 
på resurser (Stewart, 1999). Inom företag finns oerhörda mängder information, 
problemet är snarare att välja vilken information som skall presenteras och för vilka den 
skall presenteras. Foss (1997) menar att företag måste börja använda de möjligheter som 
den resursbaserade teorin erbjuder för att kunna behålla, men också skapa nya 
konkurrensfördelar. Modellerna för intellektuellt kapital har till syfte att visa vilka 
resurser företaget har och också vilka företaget fokuserar på.  
 
I dagsläget är det upp till företaget att välja vilken information som skall presenteras och 
detta leder till svårigheter när intressenter skall jämföra information från skilda företag 
med varandra. Modeller som utvecklats för att redovisa intellektuellt kapital har till 
uppgift att dels mer precist ange vilka resurser företag skall redovisa, dels hur denna 
redovisning skall ställas upp för att vara tolkningsbar för utomstående intressenter. 
Någon direkt värdering i kronor och ören sker inte. Däremot är det viktigt att ge 
information så externa intressenter kan värdera informationen monetärt. 
 
3.5 Befintliga modeller för intellektuellt kapital 
 
Idag finns ett stort antal modeller för redovisning av intellektuellt kapital (Sveiby, 
2004). Majoriteten av dessa har fått en begränsad spridning, men många modeller 
bygger på varandra och det sker ett kontinuerligt utbyte av tankar från de olika 
modellerna. De modeller vi valt att studera närmare för att ha som utgångspunkt vid 
skapandet av den nya modellen är: Skandia Navigator, Edvinsson, The Intangible 
Assets Monitor, Sveiby samt Intellectual Capital Statements – The New Guideline, det 
danska ministeriet för vetenskap, teknik och innovation, DMVTU.  
 

                                                 
7 Se kapitel 3.3.1 – Informationsutlämnande för vidare information. 
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Figur 4 illustrerar utvecklingen över de mest förekommande modellerna för redovisning 
av intellektuellt kapital, främst med avseende på tidsaspekt och regional aspekt. 
 

 
Figur 4. Historisk utveckling över modeller för intellektuellt kapital (Egen tolkning av Sveiby, 2001b). 

 
Valet föll på dessa modeller därför att Edvinsson var den första som skapade en 
fullständig modell för rapportering av intellektuellt kapital. Efter detta har Edvinsson 
fått stort internationellt erkännande och han utsågs också till ”Brain of The Year” 1998 
(Intellectual Capital Sweden, 2004). Många av de modeller som utvecklats under senare 
år bygger till stora delar på Edvinssons arbete. Sveibys modell har fundament så långt 
tillbaka som 1989, när den så kallade KONRAD-gruppen8 presenterade ett arbete för 
hur företags osynliga tillgångar skulle kunna visualiseras. Sveiby var också troligen den 
första person som avlade en doktorshandling inom området, året var 1994 och titeln 
Towards a Knowledge Perspective on Organisation. Idag har de metoder för att 
redovisa och analysera intellektuellt kapital som Sveiby utvecklat en stor skara 
användare. Modellen från DMVTU skiljer sig från de övriga genom att den redan från 
start var ett omfattande samarbete mellan danska företag, organisationer samt forskare. 
Modellen är också relativt ny jämfört med de två övriga, men har fått en stor spridning. 
Alla dessa tre modeller har de gemensamt att utvecklingen i huvudsak skett inom de 
nordiska länderna och det till stor del är dessa modeller som satt agendan även i resten 
av världen. Ytterligare ett skäl till att vi valde att fördjupa oss i nordiska modeller är att 
det förslag på indikatorer och modell vi skall utveckla kommer att kunna ligga till grund 
för en rekommendation från redovisningsrådet. Till stor del finns liknande traditioner 
och praxis inom redovisningsprofessionen inom dessa länder varför det var naturligt att 
välja modeller som inte kontraherar varandra. 
 
3.5.1 Edvinssons Skandia Navigator 
 
I september 1991 anställdes Leif Edvinsson som direktör för Skandias intellektuella 
kapital. Han var då världens förste med denna titel. Hans uppdrag var att utveckla 
företagets intellektuella kapital så det blev ett synligt och bestående värde som kunde 
komplettera den traditionella redovisningen. När stora investeringar görs i intellektuellt 
kapital syns inte effekterna förrän långt senare i den traditionella redovisningen. Med 
systematisk redovisning av utvecklingen inom en rad områden som till exempel 
kundbas och kompetens erhålls en tidigare indikation av utvecklingen för företaget. 
(Skandia, 1994) 
                                                 
8 Se Sveiby och Annell (1989) för mer information. 
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– Sveiby m fl. 

Skandia anställer 
direktör för 
intellektuellt kapital 

The Intangible Assets Monitor 
– Sveiby 
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Ett inte så självklart val var att redovisa informationen i siffror. Det var inget lätt beslut 
men IK-teamet drog slutsatsen att fördelarna med att använda en numerisk presentation 
var mycket stora. Detta trots att ett antal av verklighetens nyanser föll bort som aldrig 
skulle kunna passa i en tabell eller ett diagram. Den allra största fördelen är att 
redovisning med siffror gör informationen mer påtaglig. Att till exempel rapportera att 
en kunddatabas är stor är inte särskilt upplysande för läsaren. Däremot att rapportera att 
den har växt med 40 procent under det senaste året, är information som kan jämföras 
med företagets prestationer tidigare år och även andra företag. (Edvinsson och Malone, 
1998) 
 
Modellen utvecklades genom att studera en enhet av Skandia och mot slutet av 1994 
inleddes arbete med att ta fram en prototypredovisning för hela Skandiagruppen. Som 
ett supplement till Skandias årsrapport 1994, publicerades Att synliggöra det 
intellektuella kapitalet. Rapporten uppmärksammades i hela världen och inom några 
månader hade Edvinsson blivit kontaktad av mer än femhundra företag som ville veta 
hur de skulle kunna kopiera publikationen. Skandia Navigator är inriktad på både 
värdering och navigation. Navigation i detta sammanhang sammanfattas som att ha en 
klar känsla för position och riktning. (ibid)  
 
Skandia Navigator är utformad som ett hus, se vidare figur 5. Navigatorn består av fem 
fokuseringsområden och inom varje område finns ett varierande antal styrtal. Enligt 
Edvinsson och Malone ska dessa bestämmas genom att formulera ett affärskoncept för 
framtiden som sedan översätts till kritiska framgångsfaktorer. Dessa i sin tur översätts 
till styrtal som sedan delas in i de fem fokuseringsområdena. Finansfokus inkluderar 
den traditionella balansräkningen och utgör vinden på huset. Finansfokus är företagets 
förflutna, precisa mått på var företaget befann sig ett visst ögonblick. (ibid)  
 
Kundfokus och Process fokus är husväggarna dessa behandlar nutid och de 
företagsaktiviteter som fokuserar på det. Den nedersta rektangeln, husets grund är 
inriktad på framtiden, Fokus för förnyelse och utveckling. Detta är den andra delen av 
strukturkapitalet. Den femte och sista delen befinner sig i centrum av navigatorn och är 
företagets själ, intelligens och hjärta. Den vidrör som enda del alla de andra områdena. 
Denna del är Humanfokus, den ena halvan av det intellektuella kapitalet i den 
övergripande modellen, den del som går hem varje kväll. Den består av personalens 
kompetens och förmåga, företagets engagemang vad gäller att hjälpa till med att hålla 
dessa färdigheter samstämda och aktuella. Figur 5 visar den modell som utvecklades 
inom Skandia under ledning av Edvinsson för att kunna rapportera bolagets 
intellektuella kapital. (ibid) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Skandia Navigator  (Edvinsson och Malone, 1998). 
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Finansfokus 
I det Intellektuella kapitalets värde antar det finansiella perspektivet en ny roll som 
förråd. Processen kan ta årtionden eller timmar, men vid någon tidpunkt i framtiden 
måste allt intellektuellt kapital, om det ska ha ekonomiskt värde, omvandlas till pengar. 
Tanken är att till exempel en ny produkt börjar i förnyelse- och utvecklingsdelen och 
sedan vandrar upp igenom huset till kund och process och vidare till den finansiella 
delen och därefter i företagets finansiella historia. Edvinsson och Malone menar att 
redovisningen med tiden måste förändras så att den bättre passar de andra 
fokusområdena. Detta genom att nya värdemått flyttas över till balansräkningen och 
äldre, otidsenliga poster flyttas ut. De tror att detta kommer att ske någon gång i 
framtiden, men inte på kort sikt. (ibid) 
 
Enligt Edvinsson och Malone ska hänsyn tas till all finansiell primärdata som finns 
inom företaget. Detta omfattar det som för närvarande finns i noterna till företagets 
årsredovisning, pressreleaser som tillkännager viktiga, nya kontrakt. En del av denna 
information är värdelös, en del är farligt missvisande och ytterligare en del är inte värd 
att gå in på djupare. Lösningen består i att finna de mått som kan röja upp i denna 
informationsdjungel och hitta de mått som verkligen säger något. Måtten måste vara 
både genomträngande i sin förmåga att fånga företagets verkligt värdefulla tillgångar 
och samtidigt tillräckligt omfattande för att fånga alla dessa tillgångar. Edvinsson och 
Malone går utförligt igenom vilka mått Skandia använde sig av, men enligt dem så är 
dessa endast lämpliga för företag inom branschen finansiella tjänster. De ger även en 
lista på förslag att överväga för företag i andra branscher. En del av dessa är hämtade 
från Skandias lista och en del är nya. För utförlig lista se bilaga 1. (ibid) 
 
Kundfokus 
Företag idag betraktar inte längre kunder som en engångsföreteelse som kan glömmas 
när försäljningen väl skett, utan strävar efter kundservice som ett medel för trogna 
kunder. Den digitala revolutionen har inte bara skapat nya produkter med gigantiska 
marknader, som till exempel persondatorer, utan dessa produkter har i sin tur också på 
något sätt omvandlat nästan varje produkt och tjänst i världen. Detta har höjt kraven och 
förväntningarna hos dagens kunder. Den moderna kunden förväntar sig att få en 
komplett utbildning i produktens handhavande, vill att den aldrig går sönder, eller om 
det händer, att det finns lättillgänglig service. Uppgiften för ett kundmått är att finna 
mått som bäst fångar den nya verkligheten hos effektiva och intelligenta relationer 
mellan företag och kund. Ett förslag på tänkbara kundmått finns som bilaga 2. (ibid) 
 
Processfokus 
Detta fokus behandlar teknologins roll, vilken är att stödja det övergripande 
värdeskapandet i företaget. Den nya teknologin i form av hemsidor, IT-nätverk och 
liknande, har möjliggjort en ny typ av virtuella företagsrelationer med leverantörer, 
distributörer, partners och kunder som är kritiska för överlevnad i den 
konkurrensinriktade omgivningen. Det finns ett antal fällor som ett företag kan hamna i 
när de ska satsa på ny teknologi. Edvinsson och Malone tar upp felaktig teknologi, fel 
säljare, fel tillämpning och fel filosofi. Detta för att visa vad som skall undvikas. Ingen 
modell kommer att fungera om värdet kan blåsas upp enbart genom att köpa fler datorer 
än konkurrenterna. Lösningen är att utveckla mått som tar hänsyn till dessa nämnda 
misstag med teknologisk infrastruktur. Det vill säga mått som enbart värderar förvärvad 
teknologi när den bidrar till företagets värde och nytta och som spårar ålder och 
kundnytta för företagets processteknologi. En förteckning över tänkbara sådana mått 
finns som bilaga 3. (ibid) 
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Förnyelse- och utvecklingsfokus 
Enligt Edvinsson och Malone flyttar vi oss från det nuvarande med detta fokus och 
försöker fånga de möjligheter som kommer att definiera företagets framtid. Det som 
söks är den nya slutsumman, innovationskraften, grunden för långsiktig 
intjäningsförmåga. Författarna identifierar sex olika områden där det gäller att göra sig 
redo för nära förestående förändringar och aktivt främja sin egen förnyelse som svar. 
Dessa områden är kundrelationer, attraktion på marknaden, produkter och tjänster, 
strategiska partners, infrastruktur och personal. Bilaga 4 visar bokens förslag på 
preliminära styrtal för en hypotetisk organisation. Det är det fokus med störst antal mått, 
Edvinsson och Malone motiverar detta med att innovationskraften och 
förnyelseförmågan är företagets framtid och därför är identifieringen av aktuella trender 
som kommer att påverka framtiden viktig. Att lyckats med detta är svårt, men ju fler 
mått, desto troligare är det att hitta den handfull som visar sig vara avgörande. (ibid) 
 
Humanfokus 
Detta är den mest dynamiska och centrala faktorn. I Navigatorn är humanfokus den 
enda del som har kontakt med alla de andra. Utan en framgångsrik mänsklig dimension 
i ett företag kommer inte resten av de värdeskapande aktiviteterna att fungera hur 
sofistikerad teknologin än är. Edvinsson och Malone menar också att mäta humanfokus 
är den svåraste delen i modellen. Det finns inget enkelt sätt att mäta det som finns i 
huvud och hjärta på chefer och anställda. Att mäta humankapital i en organisation är en 
utmanande process med risk för vilda felaktigheter och bedrägeri om det inte finns en 
allmän överenskommelse vad gäller avsikt, mått och värden. Det nya virtuella företaget 
har skapat ett antal underpopulationer i företagets personal med egna erfarenheter, seder 
och regler. Alla dessa grupper samexisterar i företaget, exempel på sådana undergrupper 
är distansarbetare, de som går till kontoret, road warriors9 och kunskapsnomader10. 
Detta resulterar i en nivå av kaos och komplexitet med blandade lojaliteter som var 
otänkbart i det traditionella organisationsschemat. Lägg ihop allt detta och hindren mot 
att mäta det mänskliga intellektuella kapitalet blir nästa överväldigande. Edvinsson och 
Malone tror ändå att det kan göras och ser den största utmaningen i att fastställa de 
grundläggande styrtalen för produktiviteten hos anställda och ledning. Bilaga 5 
innehåller bokens förslag. Författarna poängterar dock att dessa inte räcker till för att 
fånga ett företags intellektuella kapital och menar att detta område av Navigatorn är det 
där praktik och erfarenhet kommer att bli mest avgörande för framtida utformning. 
(ibid) 
 
3.5.2 The Intangible Assets Monitor – Sveiby 
 
Grunden till The Intangible Assets Monitor kan sägas ligga så långt tillbaka som i den 
så kallade KONRAD-gruppens arbete vilket slutfördes 1989. Upphovsmannen, Karl-
Erik Sveiby hade dock långt tidigare börjat intressera sig för det faktum att moderna 
företags största resurs var medarbetarna och inte som tidigare de rent materiella 
tillgångarna. Genom att närmare studera ett antal företag växte fundamenten fram till 
den modell som är aktuell idag. Resultatet av KONRAD-gruppens arbete var en rad 
nyckeltal som kunde användas för redovisning, styrning samt värdering av 
kunskapsföretag (Sveiby och Annell, 1989).  

                                                 
9 Enligt Edvinsson och Malone består dessa av säljare, konsulter och mellanchefer som har slopat både 
företagets kontor och hemmakontoret. Dessa förlitar sig på mobiltelefonen och laptopdatorn och är i 
nästan ständig rörelse.  
10 Finns i flera former. Dels de som på grund av sitt arbetes karaktär jobbar på en plats som ägs av en av 
företagets leverantörer, samarbetspartners eller kunder, till exempel produktdesigners. Dels entreprenörer, 
deltidsanställda, konsulter och tillfälligt anställda som aldrig helt och hållet är en del av företaget.  
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Utvecklingen har fortsatt och den modell som i dagsläget går under beteckningen ”The 
Intangible Assets Monitor” härstammar från 1997 (Sveiby, 1997a). Modellen är inte 
särpräglad för att visa det monetära värdet av ett företags intellektuella tillgångar, den är 
lika mycket till hjälp för ledningen att kunna styra företaget (Sveiby, 1997a). 
Presentationen av modellen nedan syftar främst till att visa på möjligheterna till extern 
rapportering och inte lika mycket på de funktioner den kan ha för den interna 
styrningen. Genom att använda The Intangible Assets Monitor kan tidigare omätbara 
tillgångar mätas och presenteras på ett okomplicerat sätt som möjliggör gör tolkning 
och jämförbarhet. Företagen kan själva välja vilka indikatorer som skall används, 
huvudsaken är att dessa kopplar till företagets strategi (Sveiby, 2003). Figur 6 illustrerar 
hur en modell över ett företags tillgångar kan se ut. 
 

  Materiella tillgångar Immateriella tillgångar 

   Extern struktur Intern struktur Kompetens 
Tillväxtvolym Organisk tillväxt IT-investeringar Utbildningsnivå

Innovation 
Förnyelse 

Investeringsratio 
 

Förmögenhetstillväxt 
Försäljning till nya 

kunder Andel nya processer Diversifiering 
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Andel 
supportanställda 

Vinst/anställd 
EVA/anställd 

V
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sk
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Riskhantering Soliditet Kundnöjdhet 
Andel storkunder 

Nyanställning 
Organisationsålder 

Uppsägning 
Relativ lön 

Figur 6. The Intangible Assets Monitor (Sveiby, 2003). 

 
Som framgår av modellen delas nyckeltalen upp i fyra områden som anses vara de 
viktigaste. Dessa är; Tillväxtvolym, Innovation/förnyelse, Utnyttjandegrad/effektivitet 
samt risk/stabilitetsfaktorer. De immateriella tillgångarna delas upp i tre kategorier; 
extern struktur, intern struktur samt kompetens. Extern struktur inkluderar kunder, 
leverantörer och övriga intressenter som företaget anser vara relevanta. Beroende på typ 
av företag kan dessa variera. Ett privat företag har oftast kunderna som sina främsta 
intressenter, medan en offentligt finansierad organisation istället kan tala om externa 
intressenter i en mer allmän bemärkelse. Även varumärken inkluderas i den externa 
strukturen. Anställda inom kunskapsföretag spenderar den största delen av sin arbetstid 
på kommunikation i en eller annan form, detta för att stärka företagets position hos 
kunder. Måtten delas upp i de fyra olika områdena. Från figur 6 framgår att indikatorn 
kundnöjdhet faller inom kategorin minimera risk, vilket innebär att om kunderna är 
nöjda med företagets prestationer så antas risken för plötsliga kundavhopp också 
minska. (Sveiby, 1997b) 
 
Den interna strukturen fokuserar på sådant som sker inom den egna organisationen. 
Personalmässigt omfattas här personal såsom administration, reception, controllers samt 
mer generell supportpersonal. Genom att ett försäkringsbolag investerar i nytt IT-system 
skapas förutsättningar att lösa kunders problem mer effektivt. Ett flygbolag med ett 
sofistikerat biljettbokningssystem kan på detta sätt skapa konkurrensfördelar framför 
andra bolag. Därför kan IT-investeringar i absoluta tal vara ett relevant mått att ha med 
som en indikator gällande tillväxt. Genom att ha försäljning per supportanställd som ett 
effektivitetsmått ges en bild av hur stora försäljningsvolymer företagets interna struktur 
kan handha. En positiv ökning innebär högre effektivitet. (ibid)  
 
Den sista beståndsdelen, kompetensen, ska visa hur företaget hanterar sina anställda och 
dess kompetens. Generellt kan kompetens också sägas innefatta den externa och interna 
strukturen, men i modellen refererar kompetensen till företagets anställda. I 
tillväxtperspektivet kan en indikator som utbildningsnivå placeras.  
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Åskådliggörande 

av företagets 
kunskap, 

1 

Ledningsutmaningar, 2 Initiativ, 3 Indikatorer, 4 

Vilka värden vill 
vi skapa? 

Vad bör vi 
göra? 

Hur skall vi 
göra det? 

Genom att mäta antalet genomsnittliga utbildningsår kan en indikator skapas som är 
jämförbar över tid. Omsättningen på personal är en indikator i riskkategorin. Då en låg 
personalomsättningen föreligger finns tecken på en tämligen tillfredsställd personal som 
mest troligen kommer att verka inom företaget även i framtiden. Fördelen med 
indikatorn är de enkla beräkningarna och framförallt att jämförbarheten med andra 
företag är hög. (ibid)  
 
Hela modellen bör rymmas på en sida och inte inkludera fler än två indikatorer per 
kategori. Modellen kan med fördel inkluderas i företagets ekonomistyrningssystem och 
kompletterar då den interna styrningen (Sveiby, 2003). På ytan kan likheter finnas 
mellan Sveibys modell, The Intangible Assets Monitor och det balanserade styrkortet av 
Kaplan och Norton. Värt att notera är att modellerna utvecklades helt separat från 
varandra, likheterna tycks snarast bero på ett sammanträffande istället för att någon 
kopierat en annan modell. Likheterna är störst gällande att bägge modellerna är överens 
om att icke-finansiella mått måste lyftas från den operativa nivån inom företag till den 
strategiska nivån och att icke-finansiella mått i allmänhet måste ges större inflytande. 
Väsentliga skillnader finns inom behandlingen av anställda, typ av företag i målgrupp 
och möjligheter till individuell anpassning. (Sveiby, 2001a) 
 
3.5.3 Intellectual Capital Statements – The new guideline 
 
1998 startades ett projekt av det danska ministeriet för vetenskap, teknik och innovation 
som syftade till att ta fram en modell som skulle vägleda företag och organisationer 
angående hur de kunde redovisa sitt intellektuella kapital. Avsikten var att skapa ett 
verktyg som var möjligt att använda för att stödja uppbyggnaden av intellektuellt 
kapital, visa utvecklingen av det samt att kommunicera detta med omgivningen. Den 
största skillnaden mot övriga modeller som studeras mer ingående är att den danska 
modellen redan från början hade med företag i projektet. År 2000 presenterades 
rapporten ”Intellectual Capital Statements – The New Guideline” (Bukh och Johanson, 
2003). Rapporten är tämligen omfattande och förespråkar att företag och organisationer 
skall lämna en hel redovisning om det intellektuella kapitalet (DMVTU, 2003a). 
Liknelse kan göras med de olika typer av miljö- och hållbarhetsredovisningar som blivit 
mer frekvent förekommande under senare år. Analysen i denna uppsats fokuserar främst 
på den del av gudielinen som används för att mer direkt visa det intellektuella kapitalet, 
vilket i guidelinen är benämnt som ”The Intellectual Capital Statement Model”. Denna 
skulle kunna sägas vara en sammanställning av den övriga information som finns i hela 
redovisningen. Ungefär som att balans- och resultaträkningen i ett bolags årsredovisning 
ger en ögonblicksbild av ställningen i ett företag. Fyra kunskapsresurser är av 
fundamental vikt i rapporteringen. Dessa är: anställda, kunder, processer samt teknologi 
(DMVTU, 2003a). Figur 7 visar dessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. The Intellectual Capital Statement Model (DMVTU, 2003a). 
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   Kunskapsresurser 

Kriterier 

Ett exempel på uttryck som kan förekomma i ruta nummer 1, nämligen hur företagets 
kunskap skall åskådliggörs kan vara följande uttryck ”Maxon Telecom utvecklar och 
designar mobiltelefoner baserade på teknologi som ligger i frontlinjen av den tekniska 
utvecklingen”. Ur detta följer då ett antal ledningsutmaningar, en av dessa kan vara 
produktutveckling. Ett initiativ som följer på det är ”att studera hur användarnas 
förväntningar ser ut och deras tillfredsställelse med existerande produkter”. En indikator 
på detta kan vara ”kundnöjdhet, antal kundundersökningar”. Värt att notera är att det är 
endast i kategori 4 som siffror finns angivna. Resterande kategorier innehåller enbart 
uttryck med ord. (DMVTU, 2003a) 
 
Om företag använder modellen ovan ges ett strategiskt verktyg för att kunna styra 
utvecklingen av kunskapen. I detta avseende är modellen främst ett internt styrmedel. 
Tanken hos upphovsmännen tycks vara att viss information endast skall vara till för 
internt bruk, medan annan information också är till för externa intressenter. Detta skall 
vara upp till företaget ifråga att avgöra. Det finns även en guide publicerad som visar ett 
tillvägagångssätt för att kunna studera och utvärdera de rapporter över intellektuellt 
kapital som företag och organisationer publicerar. Om guiden följs så resulterar utfallet i 
en mer generaliserad bild än den som presenteras i redovisningen. Detta underlättar 
jämförelse mellan redovisningar från olika företaget. Den matris som används som 
utgångspunkt presenteras i figur 8. Av figuren framgår att den innehåller de fyra 
kunskapsresurser som är de primära inom organisationen. (DMVTU, 2003b) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Analysis model for intellectual capital statements (DMVTU, 2003b). 

 
Ovanstående matris synliggör det intellektuella kapitalet i två olika dimensioner. En 
dimension fokuserar på de fyra typer av kunskapsresurser som finns, den andra 
fokuserar istället på utvärderingskriterierna som kommer fram till följd av 
analysfrågorna. Modellen är inte statisk i den mening att den alltid måste innehålla de 
fyra kunskapsresurserna, men enligt upphovsmännen så innefattar de fyra resurserna 
nästan alla kunskapsresurser inom de flesta företag. Genom den andra dimensionen kan 
företagets resurser studeras närmare. Det går att se vad företaget gör med sina resurser 
och vad resurserna genererar till företaget. Genom att studera modellen går det att skapa 
sig en bild av hur väl företaget klarat av att leva upp till de ledningsutmaningar som 
ställts upp. (Bukh och Johanson, 2003) 
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Slutsatsen av en analys enligt ovanstående modell blir ett kvalitativt omdöme om 
företaget ifråga och det är inte möjligt att direkt konvertera den till en prognos om 
framtida tillväxt och tilltagande lönsamhet. Författarna påpekar att i de studier som 
genomförts kring kopplingen mellan rapportering av icke-finansiell information och 
finansiell sådan har ingen generell slutsats kunnat dras att en uttömmande icke-
finansiell rapportering skulle leda till bättre prestation av de rent finansiella måtten 
också. (DMVTU, 2003b)  
 
Om en jämförelse görs mellan de modeller som studeras mer ingående kan det 
konstateras att alla hämtat inspiration från olika håll. Utgångspunkterna vid 
utvecklandet av modellerna har varit olika från fall till fall. Gällande grunden till den 
modell som nu betecknas ”The Intangible Assets monitor” vilken har Sveiby som 
upphovsman så härstammar tankegångarna från Konradgruppen. Gruppen publicerade 
under Sveibys ledning 1989 boken ”Den osynliga balansräkningen” (Sveiby och Annell, 
1989) som kan sägas ha varit startskottet för olika typer av experimenterande med 
redovisning av tillgångar som inte kunde tas upp i företags traditionella redovisning. Ett 
flertal av de övriga modeller som mer översiktigt studerats anger explicit vilka tidigare 
modeller som inspiration hämtats från, dock är inte så fallet med den danska 
Guidelinen. En jämförelse görs dock med det balanserade styrkortet av vilken framgår 
att det balanserade styrkortet i huvudsak fokuserar på företagets interna värdekedja, 
medan resultatet från Guidelinen fokuserar på företagets kunskap och kompetens. 
Genom att anamma det balanserade styrkortet går det att göra företagets struktur mer 
effektiv (Kaplan och Norton, 1996), medan Guidelinen istället i huvudsak visar hur de 
resurser och kompetenser som finns inom företaget utvecklats. Författarna menar att 
företag som redan implementerat det balanserade styrkortet kan få en ännu bättre bild av 
verksamheten, speciellt i ”lärande och kunskapsperspektivet” om också rapportering 
enligt Guidelinen tillämpas (DMVTU, 2003).  
 
3.6 Ny modell  
 
Som tidigare nämnts syftar uppsatsen till att ta fram indikatorer om extern information 
angående intellektuellt kapital. Genom att redovisa dessa indikatorer ges möjlighet för 
företag att redovisa en rättvisande bild av företagets tillgångar. Målsättningen är inte att 
redovisa något monetärt värde utan istället att visa utvecklingen av de olika delarna av 
de resurser som tillsammans bildar det intellektuella kapitalet inom företag. 
 
Den nya modellen, som innehåller framtagna indikatorer har influerats av de tidigare 
modellerna som det redogjorts för tidigare i detta kapitel. Vår modell är dock mindre 
omfattande än de andra modellerna, detta på grund av att den i huvudsak är inriktad på 
företagets externa redovisning när de andra modellerna omfattar ett betydligt större 
område där också den interna styrningen inkluderas. Sett mot de andra tre modellerna så 
finns störst likheter med Sveibys modell eftersom denna förvisso har fler områden som 
skall studeras, men begränsar sig till färre indikatorer per område. Till skillnad från 
Edvinsson och Sveiby har de finansiella indikatorerna helt lyfts ut från vår modell 
eftersom det området till största del redan idag är inkluderat i företags externa 
redovisning. Det tendrar sällan att vara problem när allmänt accepterade finansiella 
nyckeltal såsom, soliditet, skuldsättningsgrad och olika räntabilitetsmått skall redovisas.  
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3.6.1 Kopplingen till externredovisningen 
 
Jämförbarhet 
Vid användningen av modellen en enstaka gång på ett företag ges kanske vid en första 
anblick inte så oerhört mycket information. Dock skall betonas att en stor uppgift för 
modellen är att skapa förutsättningar för jämförbarhet mellan olika företag, samt 
jämförelse mellan företagets prestationer mellan olika år. Detta ligger i linje med vad 
som behandlades i teoriavsnittet om externredovisningens funktioner. Trots att mycket 
arbete lagts ned på att skapa hög relevans inom de olika indikatorerna finns det problem 
för någon enstaka. Detta är naturligt när strävan i första hand ligger på att skapa en solid 
grund för jämförbarhet. 
 
Informationsutlämnande 
Den tänkta modellen ställer upp en rad minimikrav som skall redovisas inom den 
ordinarie årsredovisningen. Det finns inget som hindrar företag från att lämna 
tilläggsupplysningar till denna minimiredovisning i form av en helt fristående 
redovisning över företagets intellektuella kapital11. Detta förfarande ligger i linje med 
det som förekommer inom området för miljöredovisning och tillämpas redan idag av ett 
flertal företag. Modellen ger även förutsättning för att kunna välja ut relevant 
information som presenteras för externa intressenter, något som blivit mer aktuellt i och 
med framväxten av informationssamhället (Stewart, 1999). 
 
Koppling till externredovisningens mål 
Genom att tillämpa den utvecklade modellen ges möjlighet att leva upp till 
externredovisningens mål så att företagets externa intressenter kan få tillgång till 
kvalitetssäkrad information12, något som inte alltid är fallet i dagens läge. Modellen ger 
information om resurser inom företaget som i dagsläget inte är synliga i redovisningen. 
Det möjliggör en mer objektiv bedömning av ett företags resurser som i sin tur kan ligga 
till grund för framtida konkurrensfördelar. Konkurrensfördelarna kan under vissa 
förhållanden generera övervinster13 till företaget, givet att resurserna uppfyller de krav 
som diskuterades i avsnittet om resursbaserad teori. Då företag lämnar ut 
kvalitetssäkrad information till externa intressenter ökas möjligheten till ett rationellt 
beslutsfattade. Med den nya modellen ges också bättre information om ett företags 
tillgångar och ökad information om gjorda immateriella investeringar. Detta tillägg till 
dagens redovisning gör att företagen kommer ett steg närmare att uppfylla målen med 
externredovisning. 
 
3.6.2 Modellen 
 
Nedan presenteras den modell vilken innehåller de indikatorer som utvecklats under 
arbetets gång. Modellen består av tre olika delar; processer, personal samt 
innovationsförmåga. Som framgår av modellen så är personalen placerad i centrum. 
Detta eftersom personalen kan anses vara företagets viktigaste resurs, allt företaget 
producerar är till sist ett direkt resultat som härrör från personalens arbete. Fokus har 
varit att ta fram indikatorer som har ett stort informationsvärde. Trots det skall 
indikatorerna vara lätta att redovisa för företaget ifråga utan en allt för stor arbetsinsats. 
 

                                                 
11 Se Årsredovisning över intellektuellt kapital, Skandia, 1994. 
12 Information som granskats av en revisor. Se exempelvis Artsberg (2003) för mer information. 
13 Vinst som i normala fall uppkommer på en marknad som kännetecknas av en monopolsituation, men 
även kan uppkomma på konkurrensutsatta marknader. Se exempelvis Burda och Wyplosz (1997) för mer 
information. 
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Figur 9. Modell för redovisning av intellektuellt kapital. 
 
Personal 
Gällande de anställda har indikatorer valts för att skapa en uppfattning om hur 
personalbilden på företaget ser ut. Alla indikatorer lyfter fram olika typer av resurser 
gällande personalen. Personalomsättning och genomsnittlig anställningstid kan ge mer 
betydelsefull information än vad som framgår vid en första anblick. Om 
personalomsättningen är låg och den genomsnittliga anställningstiden inom företaget är 
lång visar det på stabilitet, vilket även kan ge en fingervisning om vilken stämning som 
råder på arbetsplatsen. Indikatorn för genomsnittlig utbildningsnivå varierar från 
bransch till bransch eftersom vissa branscher är väldigt kunskapsintensiva medan andra 
i första hand är kapitalintensiva, men detta till trots anses den så viktig att den 
inkluderats i modellen. Indikatorn som visar utbildningstimmar per år och anställd är av 
största vikt. I dagens dynamiska omvärld krävs det att personalen ständigt utvecklar sin 
kompetens för att kunna svara mot de ökade kraven. 
 
Processer 
I den nya modellen så avses med processer det stöd som teknologin ger företagets 
medarbetare. De andra modellerna gör olika tolkningar av processbegreppet, dock kan 
det sägas ha en betydelsefull plats även i dessa. Dessa har ett stort antal processmått 
vilka är möjliga att ha med så länge inte en hög grad av jämförbarhet eftersträvas. 
Processmåtten i speciellt Edvinssons modell är i hög grad av IT-karaktär. Edvinsson 
tycks i huvudsak vara inriktad på kunskapsföretag där indikatorer som nätverkskapacitet 
och dylikt är relevanta. I vår modell har dessa mått inte en lika stor betydelse eftersom 
värdet av dessa subjektiva IT-investeringar varierar från bransch till bransch. En av de 
föreslagna indikatorerna i den nya modellen behandlar IT-investeringar, i detta ingår 
bland annat icke aktiverbara utgifter för datorprogram. Genom rätt IT-investeringar är 
det möjligt att skapa konkurrensfördelar för det aktuella företaget.  
 

Personalen Processer Innovationsförmåga 

• Genomsnittlig 
utbildningstid 

• Genomsnittlig 
anställningstid 

• Utbildningstimmar 
per år/anställd 
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• Sjukfrånvaro 
• Åldersfördelning
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Detta resonemang bygger på de tankar Sveiby också för fram. Faktorer som arbetssätt, 
företagskultur och rutiner ingår också i processbegreppet. Dock är det mycket svårt att 
skapa indikatorer som ger dessa faktorer rättvisa. Det största problemet är även här att 
kunna uppnå en hög grad av jämförbarhet. Indikatorn som behandlar detta område är 
genomförda medarbetarförslag. Den ska ge en indikation på klimatet inom företaget. 
Den visar också på om det finns möjlighet och engagemang från personalens sida att 
påverka och utveckla nya arbetssätt. Flera av de indikatorer som skulle kunna vara 
tillämpbara inom området kan dels falla på svårigheten att ta fram en rättvisande 
indikator, dels att företagen skall ta fram objektiva indikatorer som behandlar för 
företaget känsliga ämnesområden. Det finns förslag på att dessa mått skulle kunna 
inhämtas från externa intressenter, men detta förfarande leder snarare till en ineffektiv 
hushållning med resurser istället för en effektiv. Redan i dagsläget finns det tämligen 
gott om organisationer som erbjuder denna typ av informationen på marknaden. Ett 
exempel på en indikator som vi anser ingå i det intellektuella kapitalet men som vi valt 
att inte ha med, är varumärke. Det är svårt att sätta ett objektivt värde på ett varumärke 
(Johansson, 2002). För att få en grund för värdering måste någon form av extern 
undersökning genomföras. Det står givetvis företagen fritt att göra detta men det 
redovisas då i annan form än i vår modell. Varumärkesproblematiken är inte heller 
något allmängiltigt som existerar inom alla företag.  
 
Innovation 
Ett företags innovationsförmåga är en av de viktiga egenskaperna för att kunna säkra en 
fortlevnad även i framtiden. Det är innovations- och utvecklingsförmåga som ligger till 
grund för förutsättningen att kunna utveckla unika, svårimiterade och framgångsrika 
produkter. När ett företags innovationsförmåga skall försöka uppskattas bör 
medvetenhet om de två olika aspekterna kvalité och kvantitet finnas. För att få en klar 
bild av företaget ska inte enbart antal nya innovationer studeras utan även kvaliteten i 
dessa nya innovationer studeras. Indikatorn som visar hur stor del av omsättningen som 
härrör från produkter yngre än fem år kan sägas ge ett mått på kvaliteten i nya 
innovationer.  
 
Olikheter mellan den nya modellen och de tidigare modellerna 
Den största skillnaden mellan de tidigare modellerna och den nya modellen är att 
kundperspektivet inte återfinns alls i den nya modellen. Vi anser inte att det perspektivet 
i sin helhet platsar i modellen eftersom den kategorin inte uppfyller kraven som ställs på 
ett en resurs skall kunna skapa en bestående konkurrensfördel. Kunder är utbytbara för 
företag, de är inte unika och kan ibland också ta mer resurser från företaget än de ger 
tillbaka. Exempelvis kan en ständig strävan efter att hela tiden få en större andel nöjda 
kunder leda till att kostnaden för varje kund stiger till en nivå som inte är acceptabel 
(Anthony och Govindarajan, 2004). Det är också troligt att företag inte vill lämna ut 
detaljerad information angående kunder till externa intressenter ur konkurrenssynpunkt. 
 
Den nya modellen har inte något direkt tidsperspektiv. Orsaken till detta är att modellen 
är explicit utvecklad för att tillgodose externa intressenter med information. De övriga 
modellerna har tydliga inslag av intern styrning i varierande grad. Från att i det första 
stadiet utgått från en extensiv mängd litteratur reducerades ämnesområdet till tre 
modeller som sedan studeras mer ingående. Den nya modell som utvecklats bygger till 
viss del på de tre tidigare modellerna, men också på de samlade erfarenheterna som 
vuxit fram under kursens gång. Dock förhåller sig fortfarande arbetet på en teoretisk 
nivå. Genom att utsätta modellen för empirisk prövning kan den utvecklas ytterligare.  
Detta sker i kapitel fyra
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Kapitel 4 – EMPIRI 
 
I kapitel fyra redovisas resultatet från den empiriska undersökningen. 
Empiriredovisningen består av två mer omfattande intervjuer samt en kortare intervju. 
Namnen på respondenterna är fingerade i samtliga intervjuer, detta för att kunna 
garantera respondenternas anonymitet. Presentationen följer upplägget i frågemallen, 
som också finns bifogad i bilaga 6. Intervjumallen till den kompletterande intervjun 
finns bifogad i bilaga 7. 
 
 
4.1 Revisor A – Företag A 
 
Bakgrund 
Den första revisorn, Anders, som intervjuades arbetade i Luleå. Han blev godkänd 
revisor 1995, auktoriserad revisor 1999 och har idag titeln kontorschef. Företaget riktar 
sig i första hand mot företag som inte är i publik ägo, dock så finns det i dagsläget också 
sådana bolag i kundportföljen när noteringar skett av tidigare helt ägarledda företag. 
 
Allmänna frågor 
Intellektuellt kapital för Anders är det mesta som internt kan anses rymmas inom 
företaget. ”Jag ser att det intellektuella kapitalet i huvudsak består av personalen och 
deras idéer.” Han har inte funderat så mycket på det, men vid närmare eftertanke kan 
också företagets affärsidé sägas vara en del inom företagets intellektuella kapital och 
material som samlats in och dokumenterats av företaget, exempelvis manualer. Detta 
innefattar även de tankar som finns inom företaget. 
 
Anders delar inte in det intellektuella kapitalet i några olika delar. Ett tillfälle när det 
intellektuella kapitlet inom företag är föremål för värdering är vid uppköp eller 
försäljning, detta beroende på vilken roll byrån har i det aktuella fallet. Den skillnad 
som finns mellan företags bokförda värde och den värdering som sker på börsen kan ha 
någonting att göra med det intellektuella kapitalet. Anders påpekar dock att börsen tar 
hänsyn till så många andra faktorer. Då börsvärderingen bygger på förväntningar om 
framtida kassaflöden kan intellektuellt kapital sägas vara representerat i de fall det finns 
förväntningar om någon stor produktframgång i framtiden. Det är främst i anslutning till 
köp eller försäljning av företag som Anders kommer i kontakt med begreppet idag.  
 
I dagsläget så är redovisning av intellektuellt kapital begränsad till att tas upp i företags 
verksamhetsberättelse om skäl föreligger för det. I vissa fall har det hänt att 
företagsledningen kommit och specifikt önskat få lämna information om intellektuellt 
kapital i sin redovisning. Det är i sådana fall det skrivs in i förvaltningsberättelsen, 
vilket också stämmer överens med nu gällande rekommendationer. Det är inte så att 
byrån aktivt försöker få sina kunder att redovisa intellektuellt kapital, men finns det 
efterfrågan tas diskussionen upp. Anders säger vidare att byrån har ett antal kunder som 
specifikt efterfrågar att information gällande företagets intellektuella kapital presenteras 
i årsredovisningen. Det finns inget annat sätt att redovisa det i anslutning till 
balansräkningen. I sådant fall är det immateriella tillgångar som blir aktuellt, och för 
detta finns redan en rekommendation. 
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Modeller 
På den direkta frågan om Anders känner till någon modell för rapportering av 
intellektuellt kapital blir svaret nej. Efter en kort redogörelse från vår sida av modellerna 
påminner Anders sig om att boken ”Den osynliga balansräkningen” var föremål för 
diskussion under slutfasen av hans universitetsstudier, när begreppet var tämligen nytt. 
När en företagsvärdering skall genomföras inför en försäljning av ett företag är det som 
främst studeras framtida kassaflöden, det har ingen betydelse vad dessa kassaflöden 
härrör från. Om företaget kan anses ha unika resurser inom något område kan extra 
värde sättas på dessa. Rör det sig om större saker så tar bolaget hjälp av sin 
specialistavdelning i Stockholm som får räkna fram värden på tillgången. 
 
Vår modell 
När inte Anders var så bevandrad med de tidigare modellerna lämnas mest översiktliga 
kommentarer om den nya modellen som tagits fram. Han påpekar svårigheten att finna 
indikatorer som går att användas av företag inom varierande branscher, varför det blir 
naturligt med en mindre omfattande modell. Valet att inte alls ha med något 
kundperspektiv förstår han och säger att det är tveksamt hur mycket information om 
sina kunder företag är villiga att lämna ut till alla externa intressenter, när detta kan röra 
sig om en konkurrensfråga.  
 
Möjligheten att kunna visa upp icke aktiverade FoU-kostnader är viktig, men dessa kan 
också variera beroende på vilken skattesituation bolaget befinner sig i. Det är önskvärt 
att det finns tydliga definitioner på måtten så det inte uppkommer några tveksamheter 
vid redovisningen. Personalmåtten verkar rimliga, flera av dessa förekommer redan idag 
i företags redovisning, men då företrädelsevis i löpande text. Anders anser att modellen 
skulle kunna vara ett bra komplement till den ordinarie redovisningen eftersom det i 
dagsläget är svårt att uppnå en hög grad av jämförbarhet. Samtidigt är det inte möjligt 
att ta in intellektuellt kapital direkt i balansräkningen eftersom det finns problem med 
kontrollen över personalen. Han nämner exemplet att personalen kan gå hem och aldrig 
komma tillbaka, men säger samtidigt att det redan idag finns tveksamheter vid 
exempelvis lagervärdering. 
 
Framtiden 
Anders skulle föredra att redovisningsrådet kom med en separat rekommendation 
gällande redovisning av intellektuellt kapital. Han anser att det inte borde vara några 
problem eftersom redovisningsrådet redan idag publicerar fler och fler 
rekommendationer över olika områden. Anders är övertygad om att det kommer att 
finnas en rekommendation gällande intellektuellt kapital inom 5-10 år. Utvecklingen i 
Sverige beror på vad som händer i USA. När en rekommendation kommit i USA tar det 
oftast bara något år innan en motsvarande finns i Sverige, ofta mer eller mindre direkt 
översatt av redovisningsrådet. Utvecklingen har accelererat under de sista åren, troligen 
på grund av internationaliseringen och globaliseringen, men Anders påpekar att 
revisionsbranschen traditionellt sett även idag är väldigt konservativ ”med debet mot 
fönstret och kredit mot dörren”. Företag som inte är börsnoterade skulle kunna ha ett 
intresse av att redovisa intellektuellt kapital och även om en kommande 
rekommendation blir relativt begränsad så skulle den vara av värde genom att ställa upp 
minimikrav för redovisning vilka möjliggör jämförbarhet mellan företag. Anders 
avslutar med att säga: 
  

”Många intressenter skulle ha större nytta av en rekommendation 
gällande intellektuellt kapital än en om hur växande skog skall redovisas” 
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4.2 Revisor B – Företag B 
 
Bakgrund  
Lisa är auktoriserad revisor och har varit verksam i branschen i tjugo år. Lisa är anställd 
på en nationellt spridd revisionsbyrå som har främst små och medelstora företag som 
kunder. Hon jobbar i grunden som revisor men har varierande arbetsuppgifter. Detta 
inkluderar bland annat konsultation på andra revisorers uppdrag. 
 
Allmänna frågor 
På frågan om hur Lisa definierar intellektuellt kapital svarar hon följande: 
 

”För mig är det lättast att relatera det till våran byrå, det är då 
personalen och dess kompetens, det är ju egentligen det som vi säljer” 

 
På en direkt fråga delar inte Lisa upp det intellektuella kapitalet i olika beståndsdelar. 
Efter en utveckling och vidare diskussion klarnade dock två delar fram, dels personalen 
och dels det som finns lagrad i företaget, värderingar, värdegrunder och hur företaget 
ser på kundkontakter. Lisa anser att de situationer då intellektuellt kapital och dess 
värde oftast diskuteras är vid köp och försäljningar av företag. Efter att intervjuarna 
utvecklat frågan håller hon med att det möjligen skulle kunna påverka börsvärdet. 
 
Lisas enda kontakt med intellektuellt kapital i sitt arbete är värdering i köp- och 
säljsituationer. De flesta förfrågningar om intellektuellt kapital som hon får handlar om 
mindre företag som planerar en senare försäljning. Dessa vill förvissa sig om att så 
mycket av ledningens kompetens som möjligt stannar i företaget efter en försäljning, för 
att företaget inte ska tappa i värde.  
 
Att externt redovisa intellektuellt kapital upplever Lisa som genomförbart men 
ifrågasätter om det kommer att ge en rättvisande bild. Hon håller med om att det kan 
skilja i relevans mellan olika branscher. Lisa anser att det viktigast är att ge en bild av 
hur kompetensutvecklingen i företaget går till. Detta resonemang utvecklades senare 
under intervjutillfället14.  
 
Modeller 
Lisa känner till att det finns ett antal modeller för redovisning av intellektuellt kapital 
men är inte närmare insatt i någon modell. 
 
Vår modell 
Under diskussionen kring vår modell visar det sig att det har kommit nya 
rekommendationer angående aktivering av IT-investeringar vilka vi ska sätta oss in i 
och överväga om vi ska göra eventuella förändringar på modellen. Under diskussionen 
angående modellen ifrågasatte Lisa relevansen av några av måtten. Efter 
motivering/förklaring hade hon vid en första anblick inga större invändningar angående 
utformningen och omfattningen av modellen.   
 
Lisa ifrågasatte dock om genomsnittlig anställningstid kommer att visa något 
användbart då anställda i dagens samhälle är väldigt benägna att byta jobb. Lisa förstod 
och höll med i vårt resonemang angående varför vi valt att inte inkludera ett 
kundperspektiv i vår modell. Efter att den nya modellen behandlas uppstod en 
diskussion om vad som inte fanns med.  

                                                 
14 Se resonemang om dold utbildning på följande sida. 
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Lisa poängterade att förutom den rent formella vidare utbildningen pågår en dold 
utbildning i företag som inte visas i modellen. Denna består i deras fall av att erfarna 
medarbetare delar med sig av sin kunskap och kompetens till de yngre. Detta sker bland 
annat genom kontinuerlig utvärdering och årliga utvecklingssamtal. Varje medarbetare 
har även en coach. Lisa anser att detta är mycket viktigt men otroligt svårt att hitta 
nyckeltal för att kunna redovisa detta externt. Denna typ av dold utbildning är extra 
viktigt vid försäljning av små företag enligt Lisa.  
 

”För att kunna behålla värdet i företaget vid en försäljning måste ägaren 
ha lyckats dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till personalen” 

 
Det är i sådana situationer som Lisa mest kommer i kontakt med intellektuellt kapital. 
På frågan om Lisa skulle föredra att en framtida rekommendation skulle innebära att det 
intellektuella kapitalet redovisades separat eller som en del i en modifierad 
årsredovisning blev svaret att det beror på vad branschen är mogen för. Men om hon 
tvingades sia om framtiden tyckte revisorn att konceptet att försöka hitta nyckeltal för 
redovisning är en bättre framkomlig väg än att aktivera. Lisa höll med om att dagens 
redovisning som består dominerande av löpande text inte gör det möjligt att jämföra två 
olika företag. 
 
Framtiden 
Lisa anser att det är möjligt att det inom fem år finns en rekommendation om 
redovisning av intellektuellt kapital men ser ingen stor diskussion av frågan idag. Hon 
tillägger dock att om det kommer en rekommendation via IASB så kommer den även i 
Sverige. Detta eftersom vi numera efter övergångsperioden är tvingade att följa EU-
direktiven. 
 
4.3 Revisor C – Företrädande för internationell normgivare 
 
Bakgrund 
Kalle är auktoriserad revisor och verksam inom organ för internationell anpassning av 
redovisning. Han har deltagit i arbete i större delen av världen och är för närvarande 
partner till ett av de fyra största revisionsbolagen i världen.  
 
Sammanfattade svar 
Intellektuellt kapital för Kalle är ”ett något oklart begrepp”. Dock är det till största del 
kopplat till personalen och dess kompetens. Kalle är skeptisk till möjligheten att 
kvantifiera kvalitativa data, men han erkänner att så är fallet redan idag. Från den nya 
modellen ser också Kalle likheter med det balanserade styrkortet och säger att det även 
inom detta område pågår verksamhet för att komma fram till mer rättvisande mått. Kalle 
ser inte någon direkt förestående internationell rekommendation, men påpekar att vissa 
organ jobbar med frågan, då främst kopplat till immateriella tillgångar. 
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Kapitel 5 – ANALYS 
 
I kapitel fem tolkas och analyseras resultaten från empirikapitlet. Analysen är 
uppbyggd på samma sätt och behandlar samma områden som empirikapitlet gjorde. I 
kapitlet finns också en reviderad version av den modell vilken presenterades i kapitel 
tre. 
 
 
5.1 Allmänna frågor 
 
Ingen av respondenterna hade en klart definierad bild av vad intellektuellt kapital är. 
Alla respondenter nämner dock att det är personalen som är den huvudsakliga 
beståndsdelen till företags intellektuella kapital. Detta stämmer väl överens med de 
definitioner som upphovsmännen till de i teorikapitlet studerade modellerna har. 
Gemensamt är också synen att intellektuellt kapital är något omfattande. De två lokala 
revisorerna hade en relativt stor samsyn, medan företrädaren från den internationella 
normgivaren hade en vidare syn. När respondenterna ombads utveckla sina tankar om 
intellektuellt kapital visade det sig att det fanns en samsyn också om att intellektuellt 
kapital existerar inom företag, exempelvis i form av manualer, idéer och gemensamma 
värderingar. Av en respondent nämndes även att ett företags affärsidé ingår i begreppet, 
det var första gången under arbetet med uppsatsen som vi kom i kontakt med en sådan 
idé. Vi anser att affärsidén bör inkluderas i begreppet intellektuellt kapital, problemet 
ligger i att hitta ett lämpligt nyckeltal. Ambitionen är att modellen indirekt även ska ge 
en bild av sådana viktiga områden där indikatorer saknas.   
 
De situationer där respondenterna kommer i kontakt med begreppet intellektuellt kapital 
rör främst vid köp och försäljning av företag. I dessa situationer fokuseras på värdering 
av det intellektuella kapitalet. I dagsläget har en av revisorerna kontakt med företag som 
uttryckligen vill synliggöra sitt intellektuella kapital i årsredovisningen. Då båda 
revisorerna främst kommer i kontakt med värdering av intellektuellt kapital vid köp och 
försäljning av företag har de inte mer ingående begrundat problemen angående 
värdering av det intellektuella kapitalet i andra situationer. De instämmer dock i tanken 
om att intellektuellt kapital ingår i det värdegap som i många företags fall existerar 
mellan det bokförda värdet och börsvärdet. Detta styrker resonemanget från kapitel 3.3.  
 
5.2 Övriga modeller 
 
Ingen av de lokala revisorerna hade någon kännedom om modeller för synliggörande av 
intellektuellt kapital, men de visste att det fanns modeller för ändamålet. Vid vidare 
diskussion visade sig revisor A känna till grunden till den modell Sveiby konstruerat. 
Skillnaden mellan revisorerna kan tänkas bero på att revisor A genomgick utbildning på 
högskolan när diskussionerna kring ämnet var intensiva, medan B redan var ute i 
arbetslivet.   
 
5.3 Vår modell 
 
De två lokala revisorerna påtalade att det finns svagheter i dagens redovisning av 
intellektuellt kapital. Revisorerna sa också att flera av de indikatorer som ingår i 
modellen till viss del redan finns i företagens årsredovisningar, men att svårigheten är 
att kunna jämföra företags rapporter då det i dagsläget sker i löpande text. Företrädaren 
från den internationella normgivaren påpekade svårigheterna med att jämföra kvalitativa 
data i kvantitativa mått.  
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I enlighet med teorin i kapitel tre så minskar relevansen i redovisningen då 
jämförbarheten ökar, detta stämmer förvisso, men revisor A påpekade att även om det 
finns svårigheten med relevansen så blir det inte ”värre än idag”. Till sist är det 
företagens externa intressenter som har ansvaret för tolkningen av redovisning och om 
alla intressenter har samma information så bör något vara vunnet. Revisorernas 
spontana definition av intellektuellt kapital stämmer det väl överens med det faktum att 
personalen är i centrum i vår modell. Samtliga respondenter instämde i beslutet att 
exkludera kundperspektivet från modellen, trots att det enligt de i teorin studerade 
modellerna fanns med. Detta motiverades vidare i kapitel 3.6.2. Figur 10 visar den 
reviderade modellen där indikatorer som varit föremål för kritik har markerats med 
fetstil. Nedan följer en utförligare diskussion om respektive indikator som markerats. 

Figur 10. Reviderad modell 

 
Icke aktiverade IT-kostnader 
Det framkom under en intervju att det kommit nya rekommendationer inom området 
vilket ledde till diskussion om indikators relevans. Redovisning av IT-kostnader är ett 
område där ständig förändring sker och bestämmelser om vad som kan aktiveras eller ej 
är ständigt föremål för diskussion. Vi anser det motiverat och relevant att ha med en 
indikator inom detta område, men vid användande av modellen måste brukaren vara 
medveten om problemet. 
 
Genomsnittlig anställningstid 
Arbetskraften i dagens samhälle kan karaktäriseras en högre grad av rörlighet än vad 
som varit fallet historiskt sett. Vi anser det troligt att denna utveckling kommer att 
fortsätta i framtiden. Indikatorn påverkas av denna utveckling och ett relativt kort 
genomsnittlig anställningstid behöver inte nödvändigtvis bero på något negativt inom 
företaget. Det kan istället vara ett uttryck för den ökade rörligheten. Vid analys bör 
hänsyn tas till ovanstående samt till vilken bransch företaget ingår i. Vi ser det som 
troligt att personalen i kunskapsintensiva branscher är mer benägna till att byta arbete än 
vad som är fallet inom de traditionella kapitalintensiva branscherna. 
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Icke aktiverade FoU-kostnader 
En av respondenterna poängterade att beslutet om aktivering av FoU-kostnader eller 
inte påverkades även av andra faktorer. Ett företag som påverkas på ett skattemässigt 
gynnsamt sätt av en aktivering är mer benägen att göra denna än ett företag som inte har 
möjlighet att utnyttja detta. Riktlinjerna gällande en indikator för icke aktiverade FoU-
kostnader bör vara tydliga med avseende på vad som får tas upp eller inte för att 
underlätta jämförbarhet. 
 
Vi har valt att inte helt exkludera någon av de föreslagna indikatorerna från den 
slutgiltiga modellen. Detta eftersom vi anser att om problematiken beaktas vid 
användandet så kommer indikatorerna att ha en positiv inverkan på helheten. Att 
ifrågasätta vissa valda indikatorer är inget nytt. Som tidigare nämnts i uppsatsen har 
även Edvinsson och Malone uppmärksammat detta, vilket behandlas i kapitel 3.5.1. 
 
5.4 Framtiden 
 
Det fanns inte någon total samsyn hos respondenterna om sannolikheten för att det 
skulle finnas en rekommendation angående redovisning av intellektuellt kapital inom de 
närmsta fem åren. Revisor A var övertygad om att så skulle ske, kanske speciellt som 
ämnet är aktuellt även internationellt och den svenska normgivaren, redovisningsrådet 
på senare år varit snabba med att i princip översätta rekommendationer rakt av. Båda de 
lokala revisorerna nämner den ökade globaliseringen inom redovisningsområdet och att 
detta påskyndar spridningen av nya rekommendationer. Sverige har även skyldighet att 
implementera de beslut som fanns inom EU gällande området och detta påskyndar 
utvecklingen ytterligare. Revisor B och C var mer återhållsamma i sina uttalanden, men 
var inte främmande för tanken på att en rekommendation skulle komma inom de 
närmsta fem åren. 
 
Alla revisorer är konservativa i sin syn på immateriella tillgångar. Revisor A är dock 
den enda som uttryckligen föredrar en separat rekommendation från redovisningsrådet 
gällande intellektuellt kapitel. Revisor A påpekar också att externredovisningen skall 
vara till nytta för just företags externa intressenter. I dagsläget anser han att det finns en 
rad rekommendationer som är av betydligt mindre vikt än vad som skulle vara fallet 
med en rekommendation om intellektuellt kapital. 
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Kapitel 6 – SLUTSATS 
 
Kapitel sex innehåller slutsatser från arbetet och även en mer öppen slutdiskussion.  
Denna inkluderar förslag till hur fortsatt forskning skulle kunna utformas för att 
visionen om en framtida redovisning av intellektuellt kapital skall kunna förverkligas.  
 
 
6.1 Slutsatser 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka befintlig teoribildning inom området för 
redovisning av intellektuellt kapital samt att utveckla ett teoretiskt förslag på lämpliga 
indikatorer för att underlätta synliggörandet av detta. Syftet var även att undersöka 
indikatorernas lämplighet genom empiriska studier med aktörer inom 
redovisningsområdet. 
 
Gemensamt för alla teoribildare kan sägas vara att problemet är detsamma, nämligen att 
utveckla en metod för att redovisa företags dolda tillgångar. Det finns ett stort antal 
modeller som förvisso har samma mål, men tillvägagångssätten skiljer sig markant åt. 
Majoriteten av de modeller som tillkommit under senare år bygger vidare på arbetet 
som pionjärerna inom området, Karl-Erik Sveiby och Leif Edvinsson lagt ned. Vår 
slutsats efter litteraturstudien var att intellektuellt kapital består av företagets unika 
resurser som kan ligga till grund för skapandet av framtida konkurrensfördelar. 
 
De indikatorer15 som tagits fram av oss sågs av de lokala revisorerna som överlag 
rimliga och möjliga att kunna tillämpa praktiskt. Gemensamt för respondenterna var 
betoningen på personalen som företagets viktigaste resurs vilket korresponderar med vår 
modell där indikatorerna för personal finns i centrum. En slutsats som kan dras är att 
alla var öppna för tanken att det skulle komma en rekommendation gällande 
intellektuellt kapital inom den närmaste femårsperioden.  
 
Vid inledningen av arbetet med denna uppsats var vår uppfattning att det skulle kunna 
utvecklas en svensk rekommendation inom området. Dock har det under arbetets gång 
visat sig att detta inte är troligt. Alla respondenter gav klara signaler av att utvecklingen 
av nya redovisningsrekommendationer till största del styrs av den internationella 
utvecklingen. Implementeringsperioden från att en rekommendation kommer från en 
internationell normgivare till att den blir erkänd även i Sverige har kortats. 
 
Målet inom redovisningen är alltid att sträva efter en rättvisande bild. De definitioner 
som finns av rättvisande bild idag är enligt oss subjektiva och det bidrar till olika krav 
på den externa redovisningen och vad som skall innefattas i denna. Detta gör inte att 
förvirringen kring redovisning av intellektuellt kapital blir mindre när alla aktörer agerar 
utifrån sin egen definition av rättvisande bild.  
 
För att kunna skapa en mångfacetterad bild av problemet och därifrån kunna arbeta 
vidare mot en lösning som är allmänt vedertagen så anser vi att den utgångspunkt vilken 
förelåg den danska modellen är ett bra initiativ. Genom att ha ett brett samarbete mellan 
de olika parterna på marknaden där förutom företagen även forskare och normbildare 
medverkar. Om det istället blir helt upp till företagen att redovisa sitt intellektuella 
kapital ser vi risker att enskilda företaget skulle anpassa redovisningen så att den passar 
dem själva på bästa möjliga sätt.  

                                                 
15 Se kapitel 5.3 för sammanfattande modell över framtagna indiktorer. 
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För att redovisning av intellektuellt kapital skall kunna implementeras framgångsrikt 
krävs att alla intressenter upplever en nytta av redovisningen. För att detta skall kunna 
förverkligas anser vi att det krävs ytterligare forskningsansatser inom ämnesområdet.  
 
6.2 Slutdiskussion 
 
Då området är väldigt brett och det inte finns några självklara svar finns det stora 
förutsättningar för fortsatt forskning. Mer specifikt gällande vårt förslag skulle det vara 
intressant att undersöka hur företag ställer sig till modellen. Det vore även intressant att 
kunna tillämpa modellen på ett företag och studera reaktionerna från företagets externa 
intressenter. 
 
Vi anser att för att kunna implementera vår modell i stor skala behöver den genomgå 
vissa förändringar. På grund av den begränsade tiden vi har haft till vårat förfogande har 
det inte varit möjligt att fördjupa sig inom ämnet till den grad som vi önskat. Ett område 
där mer resurser skulle kunde läggas är processfokus i modellen. Då indikatorerna inom 
detta område har till uppgift att indikera värden inom ett diffust område krävs det 
betydande arbete för att ta fram indikatorer som ger en rättvisande bild. En ytterligare 
komplikation är ansatsen att modellen skall kunna gälla samtliga branscher, utmaningen 
att hitta de rätta indikatorerna blir då ännu större. Detta arbetets bidrag till 
redovisningsmetod ska ses med bakgrund av detta. För att utveckla en framtida 
fungerande redovisningsmetod krävs betydande forskning.  
 
Det vore önskvärt med en gemensam internationell utveckling då den 
redovisningsmetod som internationella normgivare till slut godkänner kommer att 
påverka hela världen. Behovet av gemensamma internationella bestämmelser ökar hela 
tiden på grund av det utvidgade internationella samarbetena och de allt fler 
internationella företagen.      
 



Referenslista 

 33

REFERENSLISTA 
 
Alvesson, M., och Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion, Studentlitteratur,  

Lund. 
 
Anthony, R.N., & Govindarajan, V. (2004). Management Control Systems,  

Eleventh edition, McGraw-Hill, Singapore. 
  
Arbnor, I., och Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur,  

Lund. 
 
Artsberg, K. (2003). Redovisningsteori – policy och – praxis, Liber Ekonomi, Lund. 
 
Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of  

Management, Vol 17, Nr.1, s. 99-120. 
 
Bergstrand, B.O., Lundgren, C., och Söderström, P. (1993). Den dolda skattkistan,  

Studentlitteratur, Lund. 
 
Borelius, H. (1995). ”Svårt att redovisa dolt kapital. Balansräkningen avslöjar inte  

bolagens främsta tillgång - människor”. Dagens Nyheter, 1995-01-04. 
 
Bukh, P.N., och Johanson, U. (2003). Research and knowledge interaction: Guidelines  

for intellectual capital reporting, Journal of Intellectual Capital, Vol 4,  
Nr. 4, s. 576-587. 

 
Burda, M.C., och Wyplosz, C. (1997). Macroeconomics, Oxford University Press,  

New York. 
 
Case, C., Fair, R., Gärtner, M., och K, Heather. (1999). Principles of Economics,  

Prentice Hall inc, New Jersey. 
 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund. 
 
DMVTU, Danish Ministry of Science, Technology and Innovation. (2003a). Intellectual  

Capital Statements – The New Guideline. 
 
DMVTU, Danish Ministry of Science, Technology and Innovation. (2003b). Analysing  

Intellectual Capital Statements. 
 
Edvinsson, L., och Malone, M.S. (1998). Det intellektuella kapitalet, Liber ekonomi,  

Malmö. 
 
Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund.  
 
Falkman, P. (2000). Teori för redovisning, Studentlitteratur, Lund. 
 
FAR. (2003). FAR samlingsvolym, 2003 – del 1, Far Förlag, Stockholm. 
 
Foss, N. (1997). Resources, Firms and Strategies: A reader in the Resource-Based  

Perspective, Oxford University Press, New York. 
 



Referenslista 

 34

Gill, R.T. (1970). Ekonomisk tillväxt – förr och nu, Bonniers förlag, Stockholm. 
 
Gray, D. (2001). Intellectual Capital, Financial Times, Prentice Hall, London. 
 
Guthrie, J. (2001). The management, measurement and the reporting of intellectual 

capital, Journal of Intellectual Capital, Vol 2, Nr. 1, s. 27-41. 
 
Hallgren, Ö. (1998). Finansiell Metodik, Ekonomibok förlag, Helsingborg. 
 
Hayes, D. (1983). Accounting for accounting: A story about managerial accounting,  

Accounting, Organizations and Society, Vol 8, Nr. 2/3, s. 241-249. 
 
Holme, I.M., och Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik – om kvalitativa och  

kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund. 
 
Intellectual Capital Sweden. (2004). Intellectual Capital Sweden – The Company 
 http://www.intellectualcapital.se/thecompany.html [21 april, 2004]. 
 
Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Studentlitteratur, Lund. 
 
Johansson, J. (2002). Varumärkesvärdering, Luleå tekniska universitet, Luleå. 
 
Johanson, M,. och A, Thorén (2003). Vad är rättvisande bild?, Linköpings Universitet. 
 
Johansson-Lindfors, M.B (1993). Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund. 
 
Kam, V. (1990). Accounting Theory, John Wiley & Sons, New York. 
 
Kaplan, R.S., och Norton, D.P. (1996). The Balanced Scorecard, Harvard Business  

School Press.  
 
Kuznets, S. (1966). Modern economic growth: Rate, Structure, Spread, Yale University  

Press. 
 
Meer-Kooistra, J., och S. Zijlstra. (2001). Reporting on intellectual capital. Accounting  

Auditing and Accountability Journal, Vol 14, Nr. 4, s. 457-476. 
 
Mellemvik, F., Monsen, N., och O. Olson. (1988). ”Functions of Accounting – A  

Discussion”, Scandinavian Journal of Management, Vol 4, Nr. 3/4, 1998,  
s. 101-119. 

 
Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund. 
 
Mouritsen, J., Bukh, P.N., och Marr, B. (2004). Reporting on intellectual capital: why,  

what and how?, Measuring Business Excellence, Vol 8, Nr. 1, s. 46-54. 
 
Nationalencyklopedin. (2004). Sökord: Resurs. 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292731 [2 april, 2004]. 
 
Olsson, B. (2002). “Företagens bokslutsrapporter är inte anpassade till dagens  

informationsbehov”, Balans, Nr 3, 2002, s. 44-45. 
 



Referenslista 

 35

Skandia. (1994). Årsredovisning över intellektuellt kapital.  
http://www.skandia.com/se/includes/documentlinks/annualreport1994/s94 
12Arbetet.pdf [22 april, 2004]. 

 
Stewart, T.A. (1999). Intellektuellt kapital, Nerenieus och Santérus, Stockholm. 
 
Sullivan, P.H. (2000). Value-Driven Intellectual Capital, John Wiley & Sons,  

New York. 
 
Sveiby, K.E. (2004). Methods for Measuring Intangible Assets, 
 http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm [21 april, 2004]. 
 
Sveiby, K.E. (2003). Creating Value with The Intangible Assets Monitor,  

http://www.sveiby.com/articles/CompanyMonitor.html [9 april, 2004]. 
 
Sveiby, K.E. (2001a). The Balanced Score Card and the Intangible Assets Monitor – a  

comparison, http://www.sveiby.com/articles/BSCandIAM.html 
[13 april, 2004]. 

 
Sveiby, K.E. (2001b). The Swedish Community of Practice, Paper for Conference in  

Stockholm, http://www.sveiby.com/articles/CompaniestoLearnFrom.html  
[9 april, 2004]. 

 
Sveiby, K.E. (1997a). The intanbible assets monitor, Journal of Human Resource  

Costing & Accounting, Vol.2 Nr. 1. 
 
Sveiby, K.E. (1997b). The New Organizational Wealth, Berrett-Koehler Publishers, San  

Francisco. 
 

Sveiby, K.E. (1995). Kunskapsflödet; organisationens immateriella tillgångar, Svenska  
dagblaget i samarbete med affärsvärlden, Stockholm.  

 
Sveiby, K.E. (1994). När kunskap är makt, Akademitryck, Edsbruk. 
 
Sveiby, K.E., och Annell, E. (1989). Den osynliga balansräkningen, Affärsvärlden,  

Stockholm.  
 
Teece, D.J. (1998). “Capturing value from knowledge assets; the new economy,  

markets for know-how, and intangible assets”, California Management 
Review, Vol.40 Nr.3, s. 55-79. 



Bilaga 1 

  

Bilaga 1. Finansiella nyckeltal 
 

1. Totala tillgångar (Kr) 

2. Totala tillgångar/anställd (Kr) 

3. Intäkter/totala tillgångar (%) 

4. Vinster/totala tillgångar (Kr) 

5. Intäkter som resultat av nya affärsverksamheter (Kr) 

6. Vinster som resultat av nya affärsverksamheter (Kr) 

7. Intäkter/anställd (Kr) 

8. Kundtid/anställds närvaro (%) 

9. Vinster/anställd (Kr) 

10. Förlorade affärsintäkter i jämförelse med marknadsgenomsnittet (%) 

11. Intäkter från nya kunder/totala intäkter (%) 

12. Marknadsvärde (%) 

13. Avkastning på värdet av nettotillgångar (%) 

14. Avkastning på nettotillgångar som resultat av en ny affärsverksamhet (Kr) 

15. Värdeökning/anställd (Kr) 

16. Investeringar i IT (Kr) 

17. Värdeökning/kund 
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Bilaga 2. Nyckeltal för kundfokus 
 

1. Marknadsandel (%) 

2. Antal kunder (#) 

3. Årlig försäljning/kund (Kr) 

4. Förlorade kunder (#) 

5. Genomsnittlig varaktighet av kundrelation (#) 

6. Genomsnittlig kundstorlek (Kr) 

7. Kundvärdering (%) 

8. Kundbesök på företaget (#) 

9. Dagar som tillbringats med kundbesök (#) 

10. Kunder/anställda (Kr) 

11. Intäktsgenererande personal (#)  

12. Genomsnittlig tidsåtgång från kundkontakt till säljrespons (#) 

13. Kvoten  mellan säljkontakter och säljavslut (%) 

14. Nöjd kundindex (%) 

15. IT-investeringar/säljare (Kr) 

16. IT-investeringar/service- och supportanställda (Kr) 

17. Kundernas IT-kunnighet (%) 

18. Supportkostnader/kund (Kr) 

19. Servicekostnader/kund/år (Kr) 

20. Servicekostnader/kund/kontakt (Kr) 

 



Bilaga 3 

  

Bilaga 3. Nyckeltal för processfokus 
 

1. Administrativa kostnader/totala intäkter (#) 

2. Kostnader för administrativa misstag/managementintäkter (%) 

3. Behandlingstid, utbetalningar (#) 

4. Kontrakt som registrerats utan fel (#) 

5. Funktionspoäng/anställd-månad (#) 

6. PC och Laptop/anställd (#) 

7. Nätverkskapacitet/anställd (#) 

8. Administrativa kostander/anställd (Kr) 

9. IT-kostnader/anställd (Kr) 

10. IT-kostnader/administrativa kostnader (%) 

11. Administrativ kostnad/bruttopremie (%) 

12. IT-kapacitet (#) 

13. Förändringar i IT-inventarier (Kr) 

14. Företagets kvalitetsprestationer (#) 

15. Företagets prestationer/kvalitetsmål (%) 

16. Avslutade IT-inventarier/IT-inventarier (%) 

17. Föräldralösa IT-inventarier/IT-inventarier (%) 

18. IT-kapacitet/anställd (#) 

19. IT-prestationer/anställd (#) 

 



Bilaga 4 

  

Bilaga 4. Nyckeltal för fokus för förnyelse och utveckling 
 

1. Kostnad för kompetensutveckling/anställd (Kr) 

2. Nöjd anställdindex (#) 

3. Relationen investering/kund (Kr) 

4. Andel utbildningstimmar (%) 

5. Andel utvecklingstimmar (%) 

6. Möjlighetsandel (%) 

7. Kostnader för forskning och utveckling/administrativa kostnader (%) 

8. Utbildningskostnader/anställd (Kr) 

9. Utbildningskostnader/administrativa kostnader (%) 

10. Kostnader för affärsutveckling/administrativa kostnader (%) 

11. Andel anställda under 40 års ålder (%) 

12. Kostnader för IT-utveckling/IT-kostnader (%) 

13. IT-kostnader för utbildning/IT-kostnader (%) 

14. Resurser för forskning och utveckling/totala resurser (%) 

15. Kundbas och kundpotential (#) 

16. Genomsnittlig kundålder (#), utbildningsår (#) och inkomst (#) 

17. Genomsnittligt kundförhållande till företaget i månader (#) 

18. Investering i utbildning/kund (Kr) 

19. Direkt kommunikation med kunder/år (#) 

20. Icke-produkt relaterade kostnader/kund/år (Kr) 

21. Investeringar i ny marknadsutveckling (Kr) 

22. Investeringar i strukturell kapitalutveckling (Kr) 

23. Totalt värde på EDI-system (Kr) 

24. Uppgradering av EDI-system (Kr) 

25. Kapacitet hos EDI-system (#) 

26. Andelen nya produkter (mindre än två år) som kommer att ingå i 

produktfamiljen (%) 

27. Grundläggande investeringar i forskning och utveckling (%) 

28. Forsknings och utvecklingsinvesteringar i produktdesign (%) 

29. Forsknings och utvecklingsinvesteringar i tillämpningar (%) 

30. Investeringar i ny produktsupport och utbildning (Kr) 

31. Genomsnittlig ålder på företagspatent (#) 

32. Patentansökningar (#) 
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Bilaga 5. Nyckeltal för humanfokus 
 

1. Ledarskapsindex (%) 

2. Motivationsindex (%) 

3. Empowermentindex (%) 

4. Antal anställda (#) 

5. Personalomsättning (%) 

6. Genomsnittlig anställningstid hos företaget (#) 

7. Antal chefer (#) 

8. Antal kvinnliga chefer (#) 

9. Genomsnittlig ålder på anställda (#) 

10. Utbildningsdagar (dagar/år) (#) 

11. Personalen IT-kunnighet (#) 

12. Antalet heltidsanställda/fast anställda (#) 

13. Genomsnittlig ålder hos heltidsanställda/fast anställda (#) 

14. Genomsnittlig anställningstid hos fast heltidsanställda (#) 

15. Årlig omsättning av fast heltidsanställda 

16. Årlig kostnad per capita för utbildning, kommunikation och supportprogram 

för fast heltidsanställd personal (Kr) 

17. Fast heltidsanställd personal som tillbringar mindre än 50 procent av 

arbetstiden på företag. Procentandel fast heltidsanställd personal. Per capita 

årliga kostnader för utbildning, kommunikation och supportprogram. 

18. Antal tillfälligt heltidsanställda. Genomsnittligt antal år i företaget för 

tillfälligt heltidsanställda.  

19. Årskostnader per capita för utbildnings- och supportprogram för tillfälligt 

heltidsanställda (Kr) 

20. Antal deltidsanställda/icke-heltidsanställda entreprenörer (#) 

21. Genomsnittlig kontraktsvarighet (#) 

22. Procent chefer i företaget med högre examina: 

Företagsekonomi (%) 

Högre naturvetenskap och teknik (%) 

Högre humaniora (%) 
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Bilaga 6. Intervjuguide för lokala revisorer 
 
1. Allmänna frågor 
Hur ser din bakgrund ut? 
 
Vad är intellektuellt kapital för dig? 
 
Delar du in intellektuellt kapital i olika beståndsdelar? 

JA: I så fall vilka och varför? 
 
Anser du idag att det finns några situationer då man kan se värdet av ett företags 
intellektuella kapital?  

NEJ: Vad anser du att en eventuell skillnad i det bokförda värdet och 
marknadsvärdet på börsen beror på? 

 
Kommer du genom ditt arbete i kontakt med intellektuellt kapital? 

I vilken utsträckning? 
I vilken form/situation? 
På vems initiativ tas diskussionen oftast upp? 

Hur relevant är det, med tanke på kravet om rättvisande bild, enligt din åsikt att externt 
redovisa intellektuellt kapital?  

Upplever du någon nytta med det? 
 
 
2. Modeller 
Känner du till någon modell för synliggörande och styrning av intellektuellt kapital? 
 
Kommer du genom ditt arbete i kontakt med någon modell? 

 JA: I så fall vilken upplever du vara mest använd?   
 
 
3. Vår modell 
Har vår modell en rimlig omfattning? 
Vad ser du för styrkor/respektive svagheter med vår modell? 
Har du några förslag på förändringar? 
Om det kommer en rekommendation från RR hur anser du att den bör vara utformad? 
 
 
4. Framtiden 
Åt vilket håll skulle du föredra att den framtida utvecklingen gick, mot en separat 
redovisningsmodell för intellektuellt kapital eller en utvidgning av begreppet 
immateriella tillgångar? 
 
Tror du att det inom 5-10 år kommer att finnas en rekommendation angående 
redovisning av intellektuellt kapital? 
 
Vad ser du för allmän utveckling inom ämnesområdet? Tror du att intellektuellt kapital 
kommer att uppmärksammas av flera företag? 
 
Vilka influenser tror du att internationella rekommendationer från normgivande organ 
kommer att få på utvecklingen i Sverige? 



Bilaga 7 

 

Bilaga 7. Frågor till kompletterande intervju 
 
Syftet med uppsatsen är att: 

• undersöka befintlig teoribildning inom området för redovisning av intellektuellt 
kapital 

• utveckla ett teoretiskt förslag på lämpliga indikatorer för att underlätta 
synliggörandet av intellektuellt kapital 

• undersöka indikatorernas lämplighet genom empiriska studier med aktörer inom 
redovisningsområdet 

 
Kommentarer kring modellen 
Tanken är att informationen skall redovisas som tilläggsupplysning till företags 
årsredovisning. Vi vill med modellen betona en hög grad av jämförbarhet mellan 
företag då dagens modeller för redovisning av intellktuellt kapital inte gör detta. Nedan 
visas den modell vi tagit fram. 

 
Frågor 

1. Vad är intellektuellt kapital för dig? 
2. Anser du att modellen nedan har en rimlig omfattning med tanke på önskemålen 

om en hög grad av jämförbarhet och rättvisande bild? 
3. Anser du att modellen skulle vara möjlig att implementera? 
4. Tror du att det kommer en rekommendation gällande redovisning av 

intellektuellt från en normgivare inom de kommande fem åren? 
 
Förtydligande kring modellen 
Indikatorn som behandlar området för medarbetarförslag avser att ge en indikation på 
klimatet inom företaget. Den visar också på om det finns möjlighet och engagemang 
från personalens sida att påverka och utveckla nya arbetssätt. 

Personalen Processer Innovationsförmåga 

• Genomsnittlig 
utbildningstid 

• Genomsnittlig 
anställningstid 

• Utbildningstimmar per 
år/anställd 

• Personalomsättning 
• Sjukfrånvaro 

• Icke aktiverade 
FoU-kostnader 

• Andel av 
omsättning som 
kommer från 
produkter yngre 
än fem år 

• Genomsnittlig 
ålder på patent 

• Genomförda 
medarbetarförslag 

• Icke aktiverade 
IT-kostnader 

• Administrations-
kostnader / totala 
kostnader 

Kunskapsföretagets resurser
inom intellektuellt kapital 

Indikatorer 




