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Förord

Under våren 2006 har vi genomfört vår c-uppsats på ekonomutbildningen vid Luleå tekniska 

universitet med inriktning mot ekonomistyrning. Uppsatsen behandlar det Intellektuella 
kapitalets diffusion i svensk allmän press. Denna studie har gett oss en djupare inblick inom detta 
område. Under dessa tio veckor som studien har pågått har vi fått hjälp och stöd av ett antal 
personer vi skulle vilja tacka. Främst vill vi tacka vår handledare Anders Nilsson på avdelningen 
för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling som varit vägledande och ett stort stöd genom 
hela studiens gång. Vi vill även tacka de medarbetare som ingått i vår seminariegrupp som 
kommit med konstruktiva och värdefulla tips och idéer till förbättrande åtgärder i uppsatsen.

Vi hoppas att denna uppsats kommer att vara intressant och av värde för de som läser den, men 
även för fortsatta studier inom ämnesområdet. 

Luleå, Juni 2005

Lisa Johansson Kristina Stockman



Sammanfattning

Det Intellektuella kapitalet (IC) är en viktig innovation som presenterats inom ekonomistyr-

ningsområdet och består av ett företags human- och strukturkapital, även kallat immateriella till-
gångar. Genombrottet kring IC kom 1995 då Skandia och Leif Edvinsson, direktör hos Skandia 
av det intellektuella kapitalet, för första gången i världen redovisade IC som ett tillägg i sin 
årsredovisning. Diffusion av innovationer som IC nås ut till samhället via olika kanaler. Även 
fast IC anses vara en potentiell stark metod kan det diskuteras att det endast handlar om ett 
fashion eller fad inom ekonomistyrningen, det vill säga en relativt övergående innovation. Syftet 
med denna uppsats är att beskriva och förklara diffusionen av intellektuellt kapital inom allmän 
svensk press. Detta syfte preciseras i följande undersökningsfrågor: (1) Hur ser diffusionen av 
det intellektuella kapitalet ut? (2) Hur påverkar de olika presstyperna det intellektuella kapitalets 
diffusion, kan mönster urskiljas dem emellan? (3) Hur presenteras intellektuellt kapital i allmän 
svensk press, propagerande eller modererande och betonas användbarheten eller teknisk design? 
För att kunna besvara syftet och undersökningsfrågorna har vi samlat in våra data via 
arkivmaterial. Detta material har hämtats ur fyra större databaser som tillhandahåller tidningar 
och tidskrifter publicerade i Sverige. Våra resultat har visat att IC kan kategoriseras som ett 
fashion snarare än en fad. Vi har även funnit mönster som tyder på att den affärsinriktade 
dagspressen/nyhetsbyråer, affärstidskrifter och allmän dagspress är de presstyper som bidragit 
mest till diffusionen. Vår studie visar även att IC i den allmänna svenska pressen domineras av 
propagerande artiklar med en betoning på IC:s användbarhet.



Abstract

The Intellectual capital (IC) is an important innovation, which has been presented within the 

area of management and consists of a company’s human- and structural capital, also known as 
intangible assets. The breakthrough of IC arrived in 1995 when Skandia and Leif Edvinsson, 
director of Skandia’s intellectual capital, became the first company in the world to add a 
supplementary IC report to their annual report. Diffusion of innovations such as IC occurs 
through different channels in the society. Even though IC can be regarded as a potentially strong 
method it can be discussed that it only consists of a management fashion or fad, in other words, 
relatively transitory innovations. The purpose of this study is to describe and explain the 
diffusion of the intellectual capital within the Swedish public press. Our purpose is specified in 
the following research questions: (1) How does the diffusion of the intellectual capital appear? 
(2) How do the different types of press affect the diffusion of the intellectual capital? (3) How is 
the intellectual capital presented in the Swedish public press, propagating or moderating and is 
emphasis on the rhetorical elements or the design characteristics? To be able to describe the 
purpose of this study we have gathered our data through archival records. This material has been 
collected from four large databases that supply newspapers and magazines published in Sweden. 
Our results have shown that IC can be categorized as a fashion rather than a fad. We have also 
found patterns that state that the business press, newspapers and business magazines are the ones 
who contribute the most to the diffusion. Our study also shows that IC in the Swedish public 
press is dominated by propagating articles with emphasis on IC’s rhetorical elements. 
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1 Inledning

Denna c-uppsats börjar med att introducera läsaren till det valda ämnesområdet via en 
problemdiskussion. Ett syfte och tre undersökningsfrågor kommer att presenteras och för
att göra det så klart som möjligt för läsaren definierar vi några begrepp i slutet av detta 
kapitel.

1.1 Intellektuellt kapital och den allmänna svenska 
pressen
Ledare agerar liksom konsumenter inom en marknad, men istället för att som 
konsumenterna konsumera varor och tjänster ligger fokus på konsumtion av kunskap 
(Alvarez, Mazza & Strandgaard Pedersen, 2005). Denna marknad är växande och alltmer 
konkurrensutsatt där nya kunskaper i form av affärsförbättrande filosofier, 
tillvägagångssätt och metoder fortlöpande har utvecklats under 1980- och 1990-talet 
(Alvarez et al., 2005; McAdam & McCreedy, 1999). Activity Based Costing (ABC), 
Activity Based Management (ABM), Target Costing, Economic Value Added (EVA), 
Total Quality Management (TQM), Knowledge Management är några exempel på 
innovationer inom ekonomistyrningsområdet (Ax & Bjørnenak, 2005; McAdam & 
McCreedy, 1999). 

En annan viktig innovation som presenterats inom ekonomistyrningsområdet är det 
intellektuella kapitalet (vidare kallat IC) (Ax, Johansson & Kullvén, 2001). Detta efter-
som värdering av IC kan ge en bättre överensstämmelse mellan det bokförda värdet och 
gällande marknadsvärde för ett företags tillgångar (Hansson & Andersson, 1999). IC är 
ett samlingsbegrepp för ett företags immateriella tillgångar. Det definieras som intellek-
tuellt material – kunskap, information, immateriell egendom, erfarenhet – som kan 
utnyttjas för att skapa välstånd. (Stewart, 1998) Leif Edvinsson är en av de mest kunniga 
och omtalade inom IC-området, han har tillsammans med Michael Malone författat 
boken ”Det Intellektuella Kapitalet” som var en banbrytande och provokativ bok för sin 
tid när den gavs ut 1997 (Edvinsson & Malone, 1997). Året efter, 1998, erhöll Leif 
Edvinsson titeln ”Brain of the year utdelad av den engelska stiftelsen ”The Braintrust” 
(Gianuzzi, 1998). Det stora genombrottet kring IC kom dock redan 1995 när Skandia gav 
ut världens första offentliga årsredovisning med ett tillägg som behandlar IC, detta i 
ledning av Leif Edvinsson som var direktör av det intellektuellt kapital (Edvinsson & 
Malone, 1997).

Innovationer som IC sprids i samhället via kommunikation mellan olika kanaler, till 
exempel via universitet, handelshögskolor, konsultfirmor och massmedia (Ax & 
Bjørnenak, 2005; Mazza & Alvarez, 2000). Massmedia har idag en betydelsefull roll och 
har utvecklats till en stark och etablerad kanal vid diffusion av innovationer som IC 
(Alvarez et al., 2005; Fincham & Roslender, 2004). I och med massmedias betydelsefulla 
roll har det skapats en möjlighet för journalister, tidningar och tidskrifter att öka deras 
inflytande av idéer och tillvägagångssätt inom ekonomistyrningen (Mazza & Alvarez, 
2000). Detta inflytande medför en möjlighet att presentera idéer som propagerande eller 
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modererande, det vill säga positivt eller negativt (Bjørnenak & Mitchell, 2002). 
Presentationen av IC i massmedia kan även inta två olika former där antingen teknisk 
design eller konceptets användbarhet betonas (Ax & Bjørnenak, 2005).

Sedan 1940-talet har det presenterats populära ekonomistyrningsidéer i olika akademiska 
publikationer (Mazza & Alvarez, 2000). Intressant nog är det i dagstidningar, tidskrifter, 
nedladdad information från affärsrelaterade webbsidor och till och med speciella TV-
kanaler som detta ämne behandlats mest (Alvarez et al., 2005). Enligt Mazza och Alvarez 
(2000) har ökningen i massmedia ägt rum under de senaste två decennierna, speciellt 
inom den allmänna pressen (tidningar/tidskrifter). I och med att massmedia innehåller 
bland annat aktörer såsom tidningar och tidskrifter blir massmedia en kanal där ekonomi-
styrningsidéer blir etablerade, spridna och legitimerade. Genom att exempelvis lansera 
förebilder för ledare och beskriva framgångsrika metoder och tillvägagångssätt har media 
lyckats med att konstruera och inrätta ekonomistyrning till ett populärt ämne 
(Abrahamson, 1991).

Mazza och Alvarez (2000) konstaterade att allmänna tidningar förtjänar uppmärksamhet 
för sin roll i diffusionen och etablerandet av ekonomistyrningsidéer och tillvägagångssätt. 
Tidningar och tidskrifter utmärker sig speciellt som influerande i skapande av ekonomi-
styrningsidéer som är av kortsiktig överlevnad genom att dra nytta av det faktum att de 
omger affärsmänniskor dagligen (ibid). Dock menar Williams (2004) att denna diffusion 
endast består av ekonomistyrningens fashions1 (mode) eller fads (trend), det vill säga, 
relativt övergående idéer och teorier. Den ökade ställningen av fashion bland 
ekonomistyrningsteorier och idéer beskriver mönster av kunskaper för lösningar till 
problem som ledningen kan uppleva vid styrning (Fincham & Roslender, 2003). Fashion 
och fads passerar genom en livscykel, vilket kan ses i klockformade popularitetskurvor 
(Williams, 2004; Abrahamson, 1996). En sådan popularitetskurva kan utläsas via Print-
Media Indicator (PMI) som visar hur ofta innovationen behandlas i pressen (Benders & 
van Veen, 2001). 

När IT-kraschen ägde rum år 2001 tappade IC-konceptet fäste i Sverige, dock verkar det 
som att detta är på väg att ändras (Guzman, 2006). Ökandet av IC har blivit driven kring 
ett växande intresset för kunskapssamhället, ett ökat fokus på tillgångar inom olika verk-
samhetsområden och antydan om att den traditionella finansiella redovisningen förlorar 
sin relevans (Bjurström, 2003). Trots att kritik riktats mot tillkomsten av nya metoder och 
koncept verkar det som att denna ökning hör ihop med ett populariserande av trendsättare 
(Benders & van Veen, 2001). Även om IC anses vara en potentiellt stark metod kan det 
diskuteras att det endast handlar om ett fashion eller en fad inom ekonomistyrningen 
(Fincham & Roslender, 2003).

1.2 Syfte och undersökningsfrågor
Syftet med denna c-uppsats är att beskriva och förklara diffusionen av intellektuellt 
kapital inom allmän svensk press.

                                                
1 Fashion och Fads kommer i denna uppsats inte att översättas då vi ej hittat en rättvisande svensk 
översättning. 
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Vårt syfte besvarar vi med hjälp av följande undersökningsfrågor:

1. Hur ser diffusionen av det intellektuella kapitalet ut?
2. Hur påverkar de olika presstyperna det intellektuella kapitalets diffusion, kan 

mönster urskiljas dem emellan?
3. Hur presenteras intellektuellt kapital i allmän svensk press, propagerande eller 

modererande och betonas användbarheten eller teknisk design?

1.3 Definitioner
Begreppet diffusion definierar vi som spridning av ekonomistyrningens innovationer 
(Williams, 2004). Denna diffusion sker genom olika kanaler, i vårt fall via allmän press 
(Ax & Bjørnenak, 2005). I allmän press inkluderar vi tidningar och tidskrifter. Dessa har 
vi valt att dela in i olika presstyper (allmän dagspress, affärsinriktad dags-
press/nyhetsbyråer, affärstidskrifter och special tidskrifter). Denna indelning sker utifrån 
vilken typ av tidning/tidskrift det är och vilken målgrupp de riktar sig mot. I vår uppsats 
jämställs propagerande med en positiv presentation av IC och modererande med en 
negativ. 

1.4 Uppsatsens disposition
Uppsatsen kommer att bestå av totalt sex kapitel. Det första kapitlet som vi befinner oss i 
är en introduktion till problemområdet och mynnar ut i ett syfte och tre 
undersökningsfrågor. Detta kapitel är följt av kapitel två som behandlar den litteratur vi 
kommer att använda oss av för att jämföra våra resultat med i analysen. Kapitel tre 
beskriver vår metod och hur vi har gått tillväga när vi samlat in våra data. Presentationen 
av den insamlade data sker i kapitel fyra följt av kapitel fem där vi återkopplar och 
analyserar resultaten mot tidigare litteratur. Uppsatsen avslutas i kapitel sex där slutsatser 
och förslag till fortsatta studier presenteras.



Kapitel 2
REFERENSRAM

7

2 Referensram

Vi inleder detta kapitel med att presentera innovationen IC. Detta är följt av relevanta 
teorier kring ekonomistyrningens fads och fashions. Teorier kring diffusion av innovatio-
ner och teorier om hur innovationer framställs i press kommer även lyftas fram i detta 
kapitel.

2.1 Det Intellektuella kapitalet
Den ökade uppmärksamheten kring skillnaden mellan företags redovisade värde och
marknadsvärde inom externredovisningsområdet ledde även till ökad uppmärksamhet 
inom ekonomistyrningsområdet. En viktig skillnad är dock att det inte finns några lagar 
och rekommendationer inom ekonomistyrningen utan företagen kan där fritt välja hur de 
vill arbeta med frågan. En viktig idé som presenterats här är IC. (Ax et al., 2001) Tradi-
tionell finansiell redovisning är strängt kritiserad för dess oförmåga att inkludera IC i 
balansräkningen. De modeller som rekommenderas som tillägg till den traditionella redo-
visningen baseras på balansräkningen och fokus ligger i skillnaden mellan marknads-
värde och bokföringsvärdet. (Ax & Bjørnenak, 2005) Skandia, med Leif Edvinsson i 
täten som direktör av IC, var det första företaget i världen som året 1995 publicerade ett 
tillägg rörande IC i sin årsredovisning (Edvinsson & Malone, 1997). Leif Edvinsson har 
genom sina kunskaper inom IC-området och sin metod utvecklad för att mäta och 
redovisa ett företags intellektuella kapital erhållit titeln ”Brain of the year”2 året 1998 
(Gianuzzi, 1998).

I denna uppsats har vi valt att följa Edvinsson och Malones definition av IC då detta är en 
välbekant formel och förespråkad av IC:s grundare. Definitionen ser ut som följande: 

Humankapital + Strukturkapital = Intellektuellt Kapital

Humankapitalet är förenat till företagets medarbetare och består av deras individuella 
förmåga, kunskap, skicklighet, erfarenhet, motivation med mera. Även dynamiken och 
kunskapsflödet i företaget behöver beaktas. I praktiken innebär detta att det bör tas hän-
syn till hur medarbetarna utvecklar sina kunskaper, om kunskaperna införlivas i företa-
gets verksamhet och om kunskaperna sprids i företaget. Humankapitalet kan inte ägas av 
företaget. (Petty & Guthrie, 2000; Fincham & Roslender, 2003; Ax et al., 2001)

Strukturkapitalet kan bestå av bland annat databaser, patent och varumärken. Detta kan 
ses som den struktur och kapacitet företaget innehar och som syftar till att stödja arbetet i 
företaget. Ibland kan strukturkapitalet karakterisera som ”den del av det intellektuella 
kapitalet som finns kvar i företaget när medarbetarna gått hem”. (Petty & Guthrie, 2000; 
Fincham & Roslender, 2003; Ax et al., 2001)

Huvudargumentet för att fokusera på IC är att det kan utgöra basen för företags framtida 
värde och förmåga att skapa finansiella resultat. Av detta skäl anses det behövas en 
                                                
2 Denna titel delas ut av den engelska stiftelsen ”The Braintrust”. 
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systematisk rapportering och styrning av detta ”dolda kapital”. (Ax, et al., 2001) Det 
finns inte någon generellt accepterad teoretisk modell för att kunna förstå och mäta IC, 
utan IC rörelsen är grundad i praktiken. Utveckling av IC rapporter till exempel, kan 
härledas till efterfrågan att förbättra förståelsen av vad som omfattar företagets värde. 
(Petty & Guthrie, 2000)

2.2 Fashion och Fads
När det talas om spridning av ekonomistyrningens teorier pratar man egentligen endast 
om fashion eller så kallade fads (Fincham & Roslender, 2003). Fashions och fads definie-
ras som ”en samlad grupp av snabbt övergående idéer och teorier som finns inom 
ekonomistyrningen”. (Abrahamson, 1996; Williams, 2004; Benders & van Veen, 2001) 
Beviset för att fashion och fads existerar kan ses i klockformade popularitetskurvor, med 
andra ord, en livscykel (Williams, 2004; Abrahamson, 1996). Figur 1 visar exempel på 
hur dessa två kurvor kan se ut.

Figur 1. Popularitetskurvor för ”Fashion” och ”Fads”
Källa: Modifierad från www.cornell.edu

En innovation genomgår fyra olika steg innan dess livscykel tar slut (Gill & Whittle, 
1992; Williams, 2004):

 Introduktion – konceptet lanseras och publiceras.
 Tillväxt – material utvecklas som är attraktivt för chefer. Idén marknadsförs och 

utvecklas.
 Mognad – karakteriseras av rutiner och byråkratisering.
 Nedgång – kostnader är högre än nyttan, nästa patentlösning tar fart och den pågå-

ende slutar.

Fads livscykel är den som håller kortast. Detta är en innovation som adopteras av en 
grupp över en kort tidsperiod. Fashion livscykeln däremot används lite längre, fashion är 
en innovation som adopteras av en större grupp människor vid en speciell tidpunkt. När 
den inte längre används av lika många, kommer livscykeln att avslutas. 
(www.cornell.edu)

Fincham och Roslender (2004) diskuterar att fashions och fads kan vara aktivt 
marknadsförande och skapa nya problemområden för vilka de samtidigt erbjuder 
lösningar till. Vad författarna menar är att det inte finns någon antydan att kunskap om 
fashions är övergående och på grund av detta saknar betydelse utan i själva verket kan ha 

FashionFad

Tillgång

Tid

http://www.cornell.edu
http://www.cornell.edu
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en bestående påverkan. Fads kan däremot representera tydligt definierade märken som 
tillfälligt blir mycket populära, medan fashions kan representera flera bestående teman 
som stöttar efterföljande grupper av fashions. Fashions och fads kan vara antingen ett 
”take it or leave it” val eller vara mer oklar och kräva tolkning och anpassning via media 
eller exempelvis konsulter. (Ibid.)

Fashions och fads kan gynna organisationer om de är ansedda som effektiva, till exempel 
om de bidrar till nyskapande. Detta leder till att de nödvändigtvis inte behöver skada 
organisationen. (Abrahamson, 1991) Hantering av fashions och fads kommer troligen inte 
försvinna från affärsarenan. Det kommer alltid att finnas övergående idéer på grund av att 
en idé inte kan bli perfekt utvärderad, ingen har helt enkelt perfekt förutseende av en idés 
värde. (Williams, 2004) 

Efter ovanstående diskussion följer den första hypotesen i vår studie:

H1: Diffusionen av IC kan urskiljas i allmän svensk press snarare som en fashion-
kurva än en fadkurva.

2.3 Diffusion av innovationen
Med stöd av Ax och Bjørnenak (2005) definieras innovation som en framgångsrik intro-
duktion av idéer som anses vara nya. Enligt denna definition kan en innovation vara 
gamla idéer i nya sammanhang eller bara återinförda idéer. Diffusion av innovationer 
som IC är en process där innovationerna är kommunicerade över tiden genom olika 
kanaler i ett samhälle. (Ibid.) Men varför sprids egentligen innovationer? Med stöd av 
Abrahamson (1991) sker diffusion när organisationer gynnas av något i och med att de 
tillämpar den. 

Enligt Abrahamson (1991) är det viktigt att ha förståelse för hur föreställningar av 
innovationers fördelaktighet (proinnovations biases) kan påverka frågor framhållna inom 
diffusionslitteraturen om innovationer. Med detta antas att innovationen bör spridas och 
accepteras av alla användare den riktas mot. Detta kan förklaras genom att en rationell 
väljare aldrig skulle besluta sig för att använda en ineffektiv teknologi, vilket skulle bidra 
till en snabbare diffusion. (Abrahamson, 1991; Malmi, 1999) Studien Abrahamson slut-
förde 1991 identifierade fyra perspektiv för att förklara diffusion och förkastning av 
administrativa teknologier, därmed lämpad för IC. Tabell 1 (se sidan 10) visar studiens 
olika perspektiv. Den dimension där influenserna kommer utifrån utgör två typer, de som 
antar att organisationer inom gruppen driver fram diffusion och de som antar att det är de 
utanför gruppen. Imitations fokus dimensionen utgör även den två perspektiv; imitation 
processer vilka främjar diffusion/avslag och vice versa. (Abrahamson, 1991) Enligt 
Malmi (1999) kan diffusion av innovationer förklaras baserad på endast ett av 
perspektiven medan andra kan behöva en kombination av dem. I denna uppsats är fokus 
på fad och fashion perspektiven då dessa två är mer relevanta för denna studie och 
kommer därför även att beskrivas mer ingående än de resterande två perspektiven.
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Det effektiva val perspektivet 
Diffusion av teknologier i detta perspektiv sker av dess användare när förändringar i 
deras omgivning skapar prestations gap. Organisationer med liknande mål tenderar att 
reagerar på prestationsgapen genom att applicera samma effektiva teknologi. I detta 
perspektiv bestämmer organisationerna själva diffusion och förkastande. (Abrahamson, 
1991; Malmi, 1999)

Det tvingade urvals perspektivet 
Enligt detta perspektiv innehar ett antal icke-användande organisationer (exempelvis 
statliga organ, fackförbund) tillräckligt med makt att styra över vilken teknologi som 
kommer att bli diffuserad (Abrahamson, 1991). Således har adopterande organisationers 
motiv ingen påverkan på diffusion/förkastande av innovationer (Malmi, 1999). 

Fashion perspektivet
Detta perspektiv antar att icke-användare har effekt på diffusionen, dock inte lika starkt 
som i tvingat urval perspektivet på grund av att modesättarna i allmänhet är konsultfir-
mor, handelshögskolor och massmedia vilka inte besitter samma makt. Det som utmärker 
fashion perspektivet från de två ovanstående är osäkerhet. (Malmi, 1999) Av osäkerhet 
imiterar organisationer i vissa situationer modeller marknadsförda genom ”trendsättande 
organisationer” så som massmedia, oberoende om teknologin är effektiv eller ineffektiv. 
Det vill säga, massmedia påverkar organisationer att tillämpa innovationer och har 
därmed inverkan på innovationers diffusion. Även att massmedia når ut till en stor 
målgrupp bidrar till diffusionen. (Abrahamson, 1991)

Fad perspektivet
Även här antas det att osäkerhet bland organisationer bidrar till diffusion. Dock skiljer sig 
fad perspektivet från fashion perspektivet när det antar att imitation förkommer endast av 
organisationer inom samma grupp, i detta fall massmedia. (Abrahamson, 1991) De utan-
för gruppen anses därmed inte påverka diffusion i detta perspektiv (Malmi, 1999). Fokus 
är på kommunikationen av kunskap för att reducerar tvetydigheter, socialt samspel för att 
framstå som legitima eller ekonomiskt samspel för att undvika risken att konkurrenter 
kan erhålla konkurrenskraftiga fördelar. (Abrahamson, 1991)

Tabell 1. Teoretiska perspektiv över Diffusion och Förkastning av Ekonomistyrningsinnovationer.

Imitations fokus dimension

Främjar inte 
diffusion/förkastning.

Främjar diffusion/ 
förkastning.

Organisationer inom 
gruppen Effektivt val perspektiv Fad perspektiv

Y
tt

re
 

p
åv

er
k

an
 

d
im

en
si

on

Organisationer utanför 
gruppen Tvingat urval perspektiv Fashion perspektiv

Källa: Bearbetad från Abrahamson, 1991, s. 591. 
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2.3.1 Diffusion via allmän press 
Enligt Mazza och Alvarezs (2000) studie framhålls att olika typer av teorier och 
tillvägagångssätt kan ha olika diffusionskanaler beroende på innehållet. Författarna påstår 
att allmän press är en självständig kanal av produktion och diffusion av kunskap, det vill 
säga, mer än blott popularisering av idéer. Den reflekterar källor av legitima 
teorier/tillvägagångssätt, olikt den av akademiker, med låg teknisk beskrivning och hög 
ideologisk framställning. Den allmänna pressen består oftast av beskrivningar kring 
framgångsrika implementeringar och åsikter från inflytelserika koncernchefer och 
direktörer. (Ibid.)

I tidigare studier av diffusion har stor fokus varit på efterfrågan av ekonomistyrningsteo-
rier och inte utbudet av dem. Eftersom konsultfirmor, handelshögskolor och massmedia 
är aktivt involverade i marknadsföring av dessa innovationer är fokus på utbudet särskilt 
relevant. (Malmi, 1999) Av tidigare teori kan det urskiljas att innovationer kan spridas 
via vissa typer av press exempelvis specialinriktade eller affärsinriktade tidskrifter (Spell, 
1999). Detta utbud kan skapa ett imitativt beteende som bidrar till diffusionen, exempel-
vis genom att publikationerna binder innovationen till framgångsrika användare (Malmi, 
1999). 

Ur ovanstående diskussion om diffusion av innovationer kan följande hypotes ställas:

H2: Diffusionen av IC i allmän svensk press sker till en början inom den affärsin-
riktade pressen för att sedan fortsätta till mer allmän dagspress.

2.4 Propagerande och Modererande 
I den moderna diffusionslitteraturen är fokus på utbudet av diffusionsprocesserna där 
aktörerna i dessa processer, det vill säga skribenterna inom den allmänna svenska 
pressen, har en aktiv roll som agent. Denna roll kan antingen ses som propagerande eller 
modererande. Att klassificera en artikel som propagerande innebär att författaren är 
positivt inställd till ämnet artikeln behandlar. Innehållet i artikeln kan återges i olika 
nivåer det vill säga antingen ge en överlägsen syn, i detta fall IC jämfört med andra 
processer, argument vilka stödjer grunden av IC eller beskriva framgångsrika 
implementeringar. Artiklar där författaren innehar en kritisk syn på innehållet 
klassificeras som en modererande artikel. I dessa artiklar kan författaren kritisera den 
grundläggande metoden för IC eller beskriver misslyckade försök till implementering. 
Detta kritiska synsätt kan ha negativ effekt på diffusionsprocessen i form av företags 
tillämpning av innovationer. Dock behöver det inte påverka diffusionsprocessen i form av 
publicering av nya artiklar inom området. (Bjørnenak & Mitchell, 2002) 

Av ovanstående diskussion landar vi i denna hypotes:

H3: Diffusionen av IC i allmän svensk press inleds med propagerande artiklar för 
att sedan avslutas med modererande artiklar. 
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2.5 Teknisk design och Användbarhet
Ekonomistyrningsinnovationer kan enligt Ax & Bjørnenak, 2005 anta minst en av två 
former, teknisk design (design characteristics) eller användbarhet (rhetorical elements). 
Första formen, teknisk design, innebär att en förklaring av de olika delar en innovation 
kan bestå av framställs. Exempelvis att IC består av human- och strukturkapital. Med 
användbarhet betonas det varför och hur innovationen skall användas. Detta kan vara att 
artikeln beskriver hur det vid användande av IC skapas en avgörande framgångsfaktor för 
företaget. Enligt Mazza och Alvarez (2000) betonar artiklar publicerade inom den 
allmänna pressen sällan teknisk design och framhåller istället användbarheten. Utifrån 
detta finner vi det av intresse att studera om påståendet är riktigt i den svenska allmänna 
pressen och därmed kan denna hypotes utformas:

H4: I diffusionen av IC i allmän svensk press betonas användbarheten oftare än 
teknisk design.
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3 Metod

Tanken med detta kapitel är att redogöra hur vi har gått tillväga vid genomförandet av 
vår studie. Kapitlet har indelats i fem delar med början i metodsynsätt, följt av littera-
tursökning, undersökningsansats och val av databaser, datainsamlingsmetod och 
metodproblem.

3.1 Metodsynsätt
Det är ett analytiskt synsätt vi har strävat efter i denna c-uppsats, vilket innebär en 
objektiv förklaring av IC:s diffusion (Arbnor & Bjerke, 1994). Denna förklaring sker i 
form av kausalsamband, det vill säga, orsak och verkan samband mellan den data vi 
samlat in som bildar helheten – diffusion av IC inom svensk allmän press. Detta synsätt 
innefattar oftast en kvantitativ metod. (Ibid.) Denna metod tillämpar vi och bygger enligt 
Denscombe (2000) på siffror där resultaten i vår studie lagts fram i form av diagram och 
tabeller. Vår information är insamlad från många undersökningsenheter där intresset är 
som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) diskuterar att framställa det gemensamma, 
det genomsnittliga eller det representativa av data.

Vår uppsats anser vi främst vara beskrivande och förklarande i och med vårt syfte är att 
beskriva och förklara diffusionen av intellektuellt kapital inom allmän svensk press. Vi 
har beskrivit hur diffusionen av IC ser ut i svensk allmän press och förklarat de eventu-
ella mönster som uppstår i denna diffusion.

3.2 Litteratursökning
Alla undersökningar som innefattar forskning bör enligt Denscombe (2000) inledas med 
en litteraturundersökning. I denna uppsats har litteraturen insamlats från olika databaser 
via LTU:s hemsida (www.ltu.se) som Emerald, Ebsco och Affärsdata. För att hitta rele-
vanta artiklar i dessa databaser har vi använt oss av följande sökord: intellectual capital, 
management, fashion, fad, innovation, diffusion och dissemination. Vi har även sökt litte-
ratur via LUCIA som är Luleå tekniska universitetsbiblioteks databas. Rekommendatio-
ner av relevanta artiklar och författare har vi även fått från vår handledare.

3.3 Undersökningsansats
Vid val av strategi är utformning av forskningsfrågor, om författaren har kontroll av 
undersökningsområdet och om studiens fokus är på nutida händelser avgörande faktorer 
(Yin, 2003). Vår strategi i denna studie har varit att analysera arkivmaterial. Denna stra-
tegi ansåg vi vara bäst lämpad eftersom vi har undersökt tryckt media i databaser. 

3.3.1 Val av databaser
Vi har använt oss av fyra stora databaser för att kunna täcka så stort område som möjligt, 
dessa är Mediearkivet, Presstext, Artikelsök och Affärsdata. Dessa databaser finns även 
de tillgängliga via LTU:s hemsida och kort beskrivning av dem ges i bilaga 1. Databa-
serna täcker tillsammans en stor del av de tidningar och tidskrifter som publiceras och har 
publicerats i Sverige. Vi täckte ungefär 2000 tidningar/tidskrifter i vår sökning bland 

http://www.ltu.se
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dessa databaser, bland dessa finns även nedlagda tidningar/tidskrifter. Även fast vissa av 
databaserna täckte samma tidningar/tidskrifter och samma artiklar återfanns använde vi 
alla fyra databaserna eftersom vi ville vara säkra på att vi inte missade någon publicerad 
artikel. Att använda databaser underlättar och är mindre kostsamt än exempelvis att 
genomföra en praktisk mätning bland olika databaser. 

3.4 Datainsamlingsmetod
När vårt undersökningsobjekt var analys av arkivmaterial föll det sig naturligt att även 
använda oss av arkivmaterial som datainsamlingsmetod (Yin, 2003). I och med att vi har 
använt oss av fyra stora databaser täckte vi så stora delar som möjligt av det som 
publicerats inom svensk allmän press mellan perioden 1995-2005. Detta ökar studiens 
resultat och kan bidra till att empirin och slutsatserna blir mera övertygande och korrekta 
(ibid). Användning av databaser är även tidsparande vilket underlättar vår studie i och 
med den tidsbegränsning vi har på tio veckor. 

Vi har begränsat oss till sökperioden 1995-2005 detta för att det var vid denna tidpunkt 
IC hanterades för första gången i världen som ett tillägg i ett svenskt företags årsredovis-
ning. Sökorden som vi har valt för att hitta dessa artiklar är Intellektuellt kapital, Intel-
lectual capital och Humankapital/Strukturkapital. Eftersom vi vill undersöka hela IC:s 
koncept och valt att definiera IC som human- och strukturkapital har vi sökt på dessa ord 
tillsammans och inte var för sig. Om vi sökt på orden var för sig hade det blivit ett 
missvisande resulterat, eftersom vi då även fått träffar som endast behandlar ena delen av 
IC.

3.4.1 Print-Media Indicator 
Vi har använt oss av metoden ”Print-Media Indicator” (PMI) för att kunna urskilja IC:s 
livscykel och lättare beskriva och förklara om IC är en fashion eller fad. Vid 
undersökning av ekonomistyrningens fashion eller fad tillämpas oftast PMI för att nå 
popularitetssvängningarna för ett koncept, i detta fall IC. Denna typ av forskning baseras 
på ett enkelt antagande att antalet publiceringar av koncept över tiden reflekterar intresset 
av konceptet. Detta innebär att vi i studien räknat antal publiceringar/artiklar i tidningar 
och tidskrifter över en viss period. Resultatet av detta kan beskrivas i en klockformad 
popularitetskurva, en så kallad innovationslivscykel. (Benders & van Veen, 2001)

3.4.2 Kodning av data
För att kunna hantera det material vi har samlat in har vi noggrant läst igenom varje arti-
kel för att se om den är relevant eller ej och därefter registrerat de relevanta artiklarna i en 
Excel-fil (se Bilaga 2). Detta för att undvika att samma artikel behandlas två gånger och 
för att underlätta ett sammanställande av data. Med relevant artikel menar vi en artikel 
som för en diskussion kring vår definition av IC, se sidan 7. Då vi arbetat inom en 
tidsram på tio veckor delade vi upp databaserna sinsemellan. Vid eventuell osäkerhet 
angående kodningen har vi tillsammans läst igenom artikeln och kommit överens om 
vilka koder den ska få. Därefter skedde kodning av titel, författare, år och källa. Nedan 
följer förklaring av de resterande kodningarna.
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 Typ av press – Samtliga tidningar/tidskrifter som använts har indelats efter vilken 
typ av press som är utgivare. Varje presstyp har tilldelats en kod i form av siffra: 
1 (Allmän dagspress), 2 (Affärsinriktad dagspress/nyhetsbyråer), 3 (Affärstid-
skrifter), 4 (Specialtidskrifter) samt 5 (Källa okänd). Se Bilaga 3 för indelningen 
av presstyperna. 

 Form – Varje artikel delades in i två olika former beroende på hur IC var betonad 
och beskriven av författaren. En artikel som hade en mer teknisk betoning, 
exempelvis vår definition av IC fick koden T (teknisk design). Var artikeln mer 
betonad på IC:s användbarhet tilldelades koden A (användbarheten).

 Klassificering – Vid bedömning av vardera artikel utgick vi ifrån en 
klassificeringsskala av 5 nivåer från starkt propagerande till starkt modererande 
(se tabell 2). 

Tabell 2. Klassificeringsskala

Skala Klassificering Innebörd
2 Starkt propagerande Överlägsen syn 

1 Propagerande Positivt inställd 

0 Neutral Opartiskt inställd

-1 Modererande Kritiskt synsätt

-2 Starkt modererande Mycket kritisk och ifrågasättande

För att förtydliga klassificeringen ytterligare menar vi med (2) starkt propage-
rande en artikel som framställde IC som en avgörande framgångsfaktor för före-
tag i dagens samhälle. (1) Propagerande artiklar presenterades ofta en väldigt 
allmänt positiv åsikt kring IC, vissa artiklar tog även upp lyckade implemente-
ringar. Den (0) neutrala klassificeringen har tilldelats de artiklar som beskrev IC 
utan att ta någon ställning kring konceptet, exempelvis beskrev för- och nackdelar 
utan att dra någon slutsats. (-1) Modererande artiklar framställde IC negativt eller 
exempel på misstag vid implementering. (-2) Starkt modererande har beskrivit 
misslyckade implementeringar och har en starkt kritisk syn mot IC.

3.4.3 Kartläggning av presskällor
Eftersom denna uppsats fokuserar på diffusionen av IC i tryckt media har vi valt att 
koncentrera oss endast på den svenska allmänna pressen. Dock vid analyseringen av våra 
data upptäckte vi att indelning av presstyper inte var tillräcklig. Detta eftersom vi fann 
tecken på att vissa tidningar/tidskrifter individuellt bidragit till större delen av 
diffusionen. Därför har vi valt att studera de största tidningarna/tidskrifterna (<10 träffar) 
mer ingående. Nedan följer en kartläggning av dessa. 

Computer Sweden
Computer Sweden är en tidning som kommer ut med tre nummer i veckan och har en 
upplaga på 52 300 exemplar. Tidningen är både teknik och affärsinriktad och riktar sig 
till dem som inte vill komma på efterkälken inom IT. (www.computersweden.se)

http://www.computersweden.se
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Dagens industri
Dagens industri är en tidning som utkommer sex dagar i veckan och har en upplaga på 
cirka 117 500 exemplar. Dagens Industri grundades 1976 och har varit tillgänglig i data-
baser sedan 1981. Den riktar sig till affärsvärlden. (www.ad.se)

Personal och ledarskap
Personal och ledarskap publiceras en gång per månad. Den är Sveriges ledande yrkestid-
ning för personalspecialister och andra intresserade av ämnesområdet human resources.
Tidningen har en upplaga på 14 100 exemplar. (www.personal-ledarskap.com)

Svenska dagbladet
Svenska dagbladet är en dagstidning som kommer ut sju dagar i veckan och publicerar 
nyheter från dagens samhälle, såväl inrikes som utrikes. Den har en upplaga på 187 100 
exemplar. (www.ad.se)

Dagens nyheter
Dagens nyheter är en oberoende liberal dagstidning som utkommer alla dagar i veckan 
och riktar sig till allmänheten. Den har en upplaga på 363 100 exemplar. (Ibid.)

3.5 Metodproblem
Vid en undersökning som denna är det viktigt att värdera kvalitén på studien. Två värde-
fulla mätmetoder av detta är validitet och reliabilitet. (Yin, 2003)

3.5.1 Validitet 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) skiljer sig valideringsteknikerna markant mellan de tre 
olika synsätten. Inom det analytiska synsättet, som eftersträvas i denna uppsats, är vali-
diteten den viktigaste faktorn för att bedöma giltigheten av resultaten (ibid). Validitet kan 
definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta vad det avser att mäta (Ericsson & 
Wiedersheim-Paul, 1997). Syftet med vår studie är att beskriva och förklara diffusionen 
av intellektuellt kapital inom allmän svensk press. En studie som denna är grundad i de 
artiklar som publicerats inom området under en viss tidsperiod. Det är därför centralt för 
vår studie att samtliga artiklar publicerade inom tidsperioden återfinns. Det kan ses som 
att validiteten minskar eftersom vi bara använder en typ av datainsamlingsmetod, arkiv-
analys. I vårt fall kan det frågas om det är möjligt att använda flera datainsamlings-
metoder? Vi anser att detta inte skulle vara möjligt eftersom undersökningen är grundad i 
den svenska allmänna pressens publicerande av artiklar mellan åren 1995-2005. Vi har 
använt fyra stora databaser vilka tillsammans täcker 2000 tidningar/tidskrifter. Även fast 
vissa tidningar/tidskrifter återfinns i flera av databaserna har vi ändå valt att söka i alla 
fyra databaser eftersom vi ville vara säkra på att alla artiklar återfanns. Detta efter att vi 
fann att vissa artiklar från en tidning/tidskrift inte var tillgängliga i vissa av databaserna, 
trots att databasen ska täcka samtliga artiklar från tidningen/tidskriften. Vid bedömning 
om artiklarna ansågs relevant eller ej har vi noggrant läst igenom vardera artikel och 
utifrån deras innehåll kodat dem. Med stöd av Arbnor & Bjerke (1994), kan det generellt 
säga att det krävs reliabilitet för att uppnå validitet, detta diskuteras i nästa stycke.

http://www.ad.se
http://www.personal-ledarskap.com
http://www.ad.se
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3.5.2 Reliabilitet
Reliabilitet definieras, enligt Yin (2003), ”att en forskare som följer en annan studies pro-
cedur och genomför samma studie bör komma fram till samma slutsatser”. Målet med 
reliabilitet är att minimera felaktigheter och partiskheter i studien, därför är det viktigt att 
vara så objektiv som möjligt (ibid). När vi samlade in materialet använde vi oss av ett 
antal relevanta sökord: Intellektuellt kapital, Intellectual capital och Humankapi-
tal/Strukturkapital. Detta leder till att en annan forskare som använder dessa sökord inom 
samma tidsperiod (1995-2005) bör erhålla samma artiklar. För att värdera kvalitén på 
bedömningen av artiklarna har vi tillsammans beslutat kriterierna, som vi båda är väl 
införstådda med, vid tilldelning av koderna beskrivna i tidigare stycken. Vi har även vid 
tveksamhet gått igenom artiklarna tillsammans för att bestämma kodningen av artikeln. 
Genom att vi även har försökt att beskriva vårt tillvägagångssätt så tydligt som möjligt 
minskar risken för felaktigheter. Genom att data är registrerad och tydligt presenterad kan 
andra forskare och läsare lätt hämta material av intresse. 
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4 Empiri

I detta kapitel har vi sammanställt de insamlade data och presenterat den i olika dia-
gram och tabeller för att kunna urskilja eventuella mönster. Dessa har beskrivits för att 
sedan kunna förklara våra resultat och återkoppla dem till tidigare litteratur i 
nästkommande kapitel. Diagrammen i detta och de kommande kapitlen är gjorda utifrån 
antal artiklar publicerade för varje enskilt år. Varje punkt representerar årets resultat av 
publicerade artiklar.

4.1 Diffusion över tiden
Efter att ha samlat in och sammanställt all data till ett diagram kan vi urskilja om IC upp-
fyller de kännetecken som en ekonomistyrningsinnovations fashion eller fad har. Detta 
presenteras i nedanstående diagram 1. 
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Diagram 1. Diffusion av IC över tiden 1995-2005

Eftersom studien börjar från och med år 1995 till och med 2005 visar vårt resultat träffar 
mellan åren 1995-2005. Det framgår av diagrammet att en snabb ökning av antalet publi-
cerade artiklar inom området skedde mellan åren 1996 och 1998. Vid 1998 kan en för-
ändring ses, kurvan vänder och en sakta nedgång kan urskiljas fram till 2004. År 2005 
kan vi dock tyda en liten ökning av antalet publicerade artiklar jämfört med år 2004.

Ur resultaten kan det urskiljas vissa tidpunkter som är av större intresse att titta närmare 
på i nästa kapitel. Dessa är år 1995 då vår studie började och 1996 när uppgången satte 
fart, 1998 då vi ser den högsta toppen i kurvan med 43 artiklar och 2005 där antalet 
artiklar ökar igen. 
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4.2 Diffusion via olika presstyper
Vad är det som gör att kurvan uppvisar det mönster vi kan se i diagram 1 och vilken 
betydelse har de olika presstyperna? För att kunna beskriva det har resultaten delats in 
efter de olika presstyper den publicerats i.
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Diagram 2. Diffusion via de fem olika presstyperna

Diagram 2 visar hur många antal artiklar som publicerats i respektive presstyp och om 
något mönster kan urskiljas mellan dem. Olika mönster har uppstått mellan de fem 
presstyperna. Av våra resultat kan man tyda att det är den affärsinriktade dagspres-
sen/nyhetsbyråer och allmän dagspress som började publicera artiklar år 1995 med sam-
manlagt fyra artiklar. Dock kan det urskiljas att den affärsinriktade dagspres-
sen/nyhetsbyråer har flest publikationer med som mest 20 artiklar under 1998. Dess 
kurva har mera likheter med den totala diffusionskurvan som ses i diagram 1 jämfört med 
de andra kurvorna. Denna kurva ligger även större delen av tidsperioden över de andra 
kurvorna, med undantag åren 1996, 1999, 2001 och 2004. Det framgår även av diagram 2 
att denna kurva även publicerar flest artiklar i slutet av perioden (2005).

Affärstidskrifter följer de tre första åren en liknande ökning som den affärsinriktade dags-
pressen/nyhetsbyråer dock när den senare nämnda presstypen inleder sin nedgångsfas 
kommer dessa kurvor skilja sig åt markant. Resultatet visar att när affärstidskrifter har 
sina toppar, 1999 och 2001, sker detta ett år efter de två andra stora presstyperna (affärs-
inriktade dagspressen/nyhetsbyråer och allmän dagspress). Det kan även tydas att under 
dessa två år ligger alltid de övriga presstyperna under kurvan för affärstidskrifter. 

Den allmänna dagspressen har inte riktigt samma mönster som kurvan för affärsinriktad 
dagspress/nyhetsbyråer i diagram 2 då det kan se två tydliga upp- och nedgångar med 
topparna 1998 och 2000. På grund av den nedgång under 1999, som kan tydas i diagram 
2, följer inte heller den allmänna dagspressens kurva riktigt samma mönster som den 
totala diffusionskurvan från diagram 1. 
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De två kvarvarande presstyperna, specialtidskrifter och källa okänd, kan utläsas av dia-
gram 1 att de inte nämnvärt bidrar till diffusionen med endast 10 artiklar sammanlagt 
över åren. Där det inte fanns någon källa har artiklarna publicerats de år då diffusionen 
skedde som mest, mellan 1997-2001. Specialtidskrifter utmärker sig dock 2004, då det är 
den enda presstyp som publicerat artiklar inom IC. 

För att tydliggöra ytterligare vilken typ av presstyperna som bidragit mest till diffusionen 
visar vi följande cirkeldiagram (diagram 3). 
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Diagram 3. Fördelning mellan de olika presstyperna

I diagrammet syns att den affärsinriktade dagspressen/nyhetsbyråer bidragit mest till dif-
fusionen med 42 procent av alla artiklar. Detta är följt av affärstidskrifter (28 procent), 
allmän dagspress (24 procent), specialtidskrifter (4 procent) och källa okänd (2 procent).

4.2.1 Betydelsefulla tidningar/tidskrifter vid diffusion av IC
I vår sökning fick vi sammanlagt 165 träffar vilka var fördelade på 35 olika tid-
ningar/tidskrifter. Tidigare resultat har visat att diffusionen skett till största del via 
affärsinriktad dagspress/nyhetsbyråer, affärstidskrifter och allmän dagspress. Därför är 
det av intresse att titta närmare på vilka tidningar/tidskrifter inom dessa presstyper som 
bidragit mest och varför just dessa har så stor roll vid diffusionen. I cirkeldiagrammet på 
följande sida (diagram 4) framgår det att Personal och ledarskap (14 procent), Computer 
Sweden (15 procent) och Dagens industri (14 procent) är de tidningar som publicerat flest 
artiklar och bidragit med nästan femtio procent av diffusionen. Svenska dagbladet och 
Dagens nyheter är två andra källor som bidragit mycket till diffusionen med 10 
respektive 6 procent. 
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Diagram 4. Betydelsefulla tidningar/tidskrifter vid diffusionen av IC

4.3 Presentation av IC i presstyperna
Efter att vi nu har beskrivit våra resultat över hur diffusionen ser ut över tiden vill vi i 
detta stycke beskriva hur IC har framställts i presstyperna. Vi kommer att börja med en 
presentation av resultatet huruvida artiklarna har framställts propagerande eller modere-
rande följt av om artikeln betonat den tekniska designen eller användbarheten av IC. 

4.3.1 Propagerande eller modererande
I metodkapitlet förklarades den femnivåiga klassificeringsskala vi använt oss av vid 
kodningen över artikelns presentation. Klassificeringen går från starkt propagerande till 
starkt modererande. I tabell 3 framgår det hur många artiklar varje klassificering har fått 
både till antal och procentuellt. 

Tabell 3. Klassificering av artiklar

Klassificering Antal Procent
 2 starkt propagerande 25 15 %
 1 propagerande 79 48 %
 0 neutral 40 24 %
-1 modererande 10 6 %
-2 stark modererande 11 7 %
Totalt 165 100 %

Enligt tabellen ovan är det de propagerande artiklarna som publicerats mest, de stod för 
48 procent av fallen. Detta har även bidragit till att dessa artiklar tillsammans med de 
starkt propagerande har publicerat flest artiklar med totalt 63 procent. Den klassificering 
som har näst flest artiklar är de med neutral åsikt på 24 procent. Endast i 13 procent av 
fallen har det publicerats artiklar med en modererande eller starkt modererande åsikt. 
Vidare förklaring av vardera klassificering följer på nästkommande sidor.
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Starkt propagerande
Av alla artiklar var det 25 träffar som förmedlade en starkt propagerande åsikt om IC 
vilka tillsammans utgör 15 procent av samtliga artiklar. I dessa artiklar har IC framställts 
bland annat som en avgörande framgångsfaktor för ett företags överlevnad och det har 
poängterats dess stora betydelse bland de företag verksamma i dagens samhälle där kun-
skap har blivit allt viktigare. Vid jämförelse med den totala diffusionen över tiden och 
antalet artiklar som har starkt propagerande åsikt kan det av resultaten inte tydas några 
direkta likheter mellan dessa två kurvor. Detta eftersom kurvan över starkt propagerade 
artiklar håller en jämn nivå förutom under 1999 då det sker en liten ökning. 
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Diagram 5. Diffusion av starkt propagerande artiklar

Propagerande
Propagerande var den mest förekommande åsikten bland artiklarna med 79 stycken som 
täcker 48 procent av samtliga artiklar. I dessa artiklar har IC oftast presenterats väldigt 
allmänt med positiv åsikt, vissa artiklar har även tagit upp lyckade implementeringar där 
Skandia tillsammans med Leif Edvinsson fått mycket uppmärksamhet. Som det kan tydas 
av diagram 6 följer kurvan över de propagerande artiklarna den totala diffusionskurvan 
ganska väl. Dock framgår det en uppgång av propagerande artiklar år 2000 samtidigt som 
en nedgång sker i den totala diffusionskurvan.
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Neutral
Sammanlagt var det 40 träffar som kunde klassificeras som neutrala, vilket är 24 procent 
av samtliga artiklar. Denna klassificering har tilldelats de artiklar som beskriver IC utan 
att ta någon ställning kring konceptet. Detta kan vara att de beskriver IC rent allmänt eller 
att de beskriver för- och nackdelar med konceptet utan att dra några slutsatser. Kurvan 
följer (se diagram 7) den totala diffusionskurvan med undantag år 2000 då en liten ökning 
sker samtidigt som den totala diffusionen tydligt befinner sig i en nedgång.
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Diagram 7. Diffusion av neutrala artiklar

Modererande
Av samtliga artiklar var det endast 10 stycken (6 procent) som klassificerades som 
modererande. Dessa artiklar framställde IC negativt i och med att de var kritiska till 
konceptet eller gav exempel på misslyckade implementeringar. Av resultatet av den 
modererande kurvan i diagram 8 kan det tydas att de 10 träffar som vi fått endast varit 
mellan 1997 och 2001. Under denna period följer kurvan den totala diffusionskurvan med 
uppgång 1998 och nedgång 1999-2000. I diagrammet sker det en ökning av modererande 
artiklar 2001 vilket följs av en nedgång i den totala diffusionskurvan. Kan den totala 
diffusionskurvans nedgång vara en följd av de modererande artiklarnas uppgångar? 
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Diagram 8. Diffusion av modererande artiklar
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Starkt modererande 
I likhet med de modererande artiklarna var det väldigt få artiklar som kunde klassificeras 
som starkt modererande, endast 11 stycken (7 procent). Innehållet i artiklarna har 
beskrivit väldigt misslyckade implementeringar och har en stark kritisk syn mot IC. 
Denna kurva (se diagram 9) följer inte riktigt den totala diffusionskurvan, den har två 
uppgångar (1999 och 2003) då det publicerats flera starkt modererande artiklar. I resul-
taten kan det tydas att kort efter de starkt modererande artiklarna ökat sker en nedgång i 
den totala diffusionskurvan. Frågan är om det finns ett samband mellan ökandet av starkt 
modererande artiklar och minskning av den totala diffusionen?
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Diagram 9. Diffusion av starkt modererande artiklar

4.3.2 Teknisk design och Användbarhet
Av samtliga tidningar/tidskrifter har 87 procent (144 artiklar) publicerat artiklar som 
främst haft som tyngdpunkt att beskriva IC:s användbarhet. Endast 13 procent (21 artik-
lar) har valt att presentera teknisk design av IC. Detta kan ses nedan i diagram 11. En 
fråga som kan dyka upp är om det finns ett samband mellan presstyp och betoning av IC? 
Detta är något som kommer förklaras vidare i nästkommande kapitel. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

P
ro

ce
nt

T (Teknisk design) A (Användbarhet)

T (Teknisk design)
A (Användbarhet)

Diagram 10. Fördelning av Tekniska förklaring och Användbarhet



Kapitel 5
ANALYS

25

5 Analys

Nedan följer diskussion och förklaring kring de resultat vi erhållit i vår studie, detta 
kommer sedan att återkopplas mot tidigare presenterad litteratur. Avsnitten följer samma 
indelning som kapitel fyra där vi först behandlar diffusion över tiden, följt av diffusion 
via olika presstyper och sist av allt presentation av IC i presstyperna. 

5.1 Diffusion över tiden
Diffusionen av IC sker mellan perioden 1995-2005, en ökning av diffusionen skedde 
mellan åren 1995 och 1998. Som vi nämnt i avsnitt 4.1 är vissa tidpunkter av större 
intresse, dessa årtal kommer diskuteras och förklaras i detta stycke. En möjlig förklaring 
till 1995 års artiklar kan vara Skandias introduktion av IC som ett tillägg i deras 
årsredovisning under samma år. En förklaring till den markanta ökningen, som tog fart 
1996 och pågick till 1998, kan vara att Skandias introduktion var av mer intresse när de 
hade redovisat på detta sätt under en period och kan lättare jämföra resultaten mellan åren 
(Edvinsson & Malone, 1997). En annan förklaring kan vara att samma år blev IC:s 
grundare Leif Edvinsson korad till den prestigefyllda titeln ”Brain of the year” (Gianuzzi, 
1998). Detta kan ha bidragit till ämnets ökade publicitet i den allmänna svenska pressen. 
Efter 1998 börjar en sakta nedgång i diffusionskurvan vilken sträcker sig ända till år 
2004. Av våra resultat framgår ingen direkt förklaring till det svalnande intresset i den 
allmänna svenska pressen. Detta skulle kunna förklaras av de olika presstyperna vi 
använt oss av i undersökningen. I våra resultat kan vi i slutet av diffusionskurvan (år 
2005) tyda tendenser till en ökning i diffusionen, då en liten ökning av antalet 
publicerade artiklar skedde. Detta ökade intresse i pressen skulle kunna förklaras av ett 
ökat intresse utomlands. Detta kan finna sin förklaring i att några av artiklarna från 2005 
behandlar utländska företags intresse av IC. 

Kurvan över den totala diffusionen av IC i allmän svensk press som framgår i diagram 11 
har likheter med en klockformad kurva. Denna klockformade kurva kan härledas till den 
popularitetskurva som Williams (2004) och Abrahamson (1996) diskuterat i deras 
studier. Ur resultatet kan vi tyda att popularitetskurvan kan delas upp i olika steg som 
diskuterats i litteraturen av Gill och Whittle (1992) och Williams (2004). Dessa diskute-
rar att popularitetskurvan kan delas in i fyra steg som beskriver en innovations livscykel; 
(1) introduktion, (2) tillväxt, (3) mognad och (4) nedgång. Vid analys av resultatet kan en 
introduktion ha tagit plats mellan åren 1995-1996 följt av en tillväxtfas mellan 1996-1998 
och slutligen en nedgång 1998-2004, denna indelning kan ses i diagram 11. Varför vi 
finner bevis för att dessa tre steg tar plats under dessa perioder tar vi hjälp av litteraturen 
(ibid). 
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 Introduktion – IC:s koncept har via Leif Edvinsson och Skandias tillägg i årsredo-
visningen lanserats och publicering i den svenska allmänna pressen har inletts.

 Tillväxt – Diffusionen om IC har ökat i den allmänna svenska pressen vilket vi 
härleder till marknadsföring och utveckling av idén. Diffusion som sker i denna 
fas kan även bero på att den ses som attraktiv för chefer inom ekonomistyrnings-
området.

 Nedgång – Den sakta nedgången är tydlig eftersom antalet publiceringar minskar, 
dock finner vi det svårt att hitta stöd i vår litteratur då denna diskuterar orsaker 
som kostnad högre än nyttan eller att en ny innovation tar fart och den pågående 
slutar. Dock kan en möjlig förklaring för oss vara att intresset i den allmänna 
svenska pressen minskat. Då det av okänd anledning inte efterfrågas artiklar 
rörande IC publiceras de heller inte.

Tidigare har vi nämnt att livscykeln består av fyra steg, som vi förklarat kan vi med stöd 
av litteraturen (ibid) urskilja alla steg utom det tredje som definieras som en mognadsfas 
och karakteriseras av rutiner och byråkratisering av innovationer. Denna mognad anser vi 
inte vara lika lätt att tyda som vi förväntat oss då vi finner den näst intill obefintlig i vårt 
resultat. Detta förklarar vi med att perioden då diffusionen är som högst 1998 följs av en 
nedgång och inte som förväntat en bibehållen diffusion under en kortare period. 
Exempelvis om det mellan åren 1998 och 1999 hade fortsatts publiceras runt 40-45 
artiklar hade detta kunnat urskiljas som ett mognadssteg. 

Som vi nämnt i empirin kan det 2005 urskiljas en ökad publicering av IC i svensk allmän 
press. Av resultatet i studien är det nästintill omöjligt att påstå att en ny tillväxtfas och 
ökad diffusion är att förväntas då det handlar om så pass få artiklar.

Introduktion Tillväxt Nedgång
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I diagram 11 kan det utläsa den totala diffusionskurvan från vår studie och även se exem-
pel på hur en fadkurva och fashionkurva kan se ut. En svårighet vid analys av diffusions-
kurvan är att försöka utläsa om IC kategoriseras som ett fashion eller en fad. Vid analys 
av kurvan i diagrammet anser vi att den totala diffusionskurvan har större likheter med en 
fashionkurva. Detta kan tyckas vara ett starkt uttryck men eftersom nedgången sakta 
dalar ner och inte är lika markant som uppgången kan detta ses som ett tecken för att IC 
är ett fashion snarare än en fad. Exempelvis om de resultat vi fick för åren 2000-2001 
hade uppvisats året före (1999-2000) hade kurvan kanske istället varit mer av en fad. Vi 
finner även att detta stämmer överens med den förklaring som ges på www.cornell.edu
att ett fashion används lite längre än en fad. Av resultaten framgår det att IC har en sakta 
nedgång och att en svag men osäker uppgång kan tydas i slutet av undersökningen, detta 
kan vara ytterligare ett bevis för att IC är ett fashion av mer bestående karaktär. Detta 
finner vi även stöd till i Fincham och Roslender studie från 2004 där de resonerar att ett 
fashion är av mer bestående karaktär medan en fad är mer övergående.

Den ovanstående diskussionen leder oss till vår första hypotes där vi utifrån resultaten 
konstaterar att vi finner visst stöd för att diffusionen av IC kan urskiljas i allmän svensk 
press snarare som en fashionkurva än en fadkurva. 

5.2 Diffusion via olika presstyper
Ur resultatet i vår undersökning framgår det att diffusionen skett i allmän svensk press 
mellan åren 1995-2005. Det framgår även att den affärsinriktade dagspres-
sen/nyhetsbyråer bidragit mest till diffusionen, följt av affärstidskrifter och allmän dags-
press. De presstyper som bidragit minst till diffusionen är specialtidskrifter och källa 
okänd. Nedan i diagram 12 kan vi se alla kurvor för de olika presstyperna inklusive hela 
livscykeln (diffusionskurvan) för IC.
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Diagram 12. Diffusion av IC via de fem olika presstyperna i relation till hela livscykeln

En möjlig förklaring till varför den affärsinriktade dagspressen/nyhetsbyråer bidragit 
mest till diffusionen med 69 publicerade artiklar kan vara för att den har en bred mål-
grupp. I likhet med affärstidskrifter är den affärsinriktade dagspressen avsedd att täcka 
särskilda områden som ekonomi och ledning. Jämfört med affärstidskrifterna ges den 

http://www.cornell.edu
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affärsinriktade dagspressen ut oftare och detta kan vara ytterligare en förklaring till att 
den bidragit mer till diffusionen. 

Affärstidskrifter är den typ av press som har bidragit näst mest till diffusionen. Detta 
skulle kunna härledas till deras läsare som har större intresse och söker mer kunskap om 
IC. Vid åren 1999 och 2001 där affärstidskrifter har publicerat som mest artiklar kan vi 
endast spekulera i att de artiklar som publicerats berör angelägna frågor kring området. 
Exempelvis artiklar som ”Intellektuellt kapital: snacket har tystnat” och ”Chefredaktören: 
den nya klyschekonomin”. Denna förklaring kan även hänvisas till varför det inte 
publicerats några artiklar alls under de sista två åren i studien. En förklaring till 
affärstidskrifters nedgångar kan även relateras till att denna typ av tidskrift inte ges ut lika 
ofta som allmänna dagspressen.

Att den allmänna dagspressen bidragit mycket till diffusionen kan förklaras med att den 
publiceras nästintill varje dag. Kurvans första topp 1998 kan härledas till att Leif Edvins-
son fått mycket uppmärksamhet inom denna typ av press i och med att han fick utmärkel-
sen ”Brain of the year”. En förklaring till det minskade intresset i allmän dagspress kan 
vara att den allmänna dagspressen har en bredare grupp av läsare som inte efterfrågar 
ingående diskussion kring IC, utan endast efterfrågar de ”dagsfärska” nyheterna. Ett 
exempel på detta kan vara den andra markanta ökningen mellan 2000-2001 vilken kan 
vara ett resultat av den IT-krasch som ägde rum i början av 2000-talet. 

De två sista presstyperna (specialtidskrifter och källa okänd) har som vi nämnt tidigare 
inte bidragit nämnvärt till diffusionen. Dock utmärker sig specialtidskrifter i och med att 
de var den enda tidskrift som publicerade en artikel om IC under 2004. Detta kan vi inte 
finna någon direkt förklaring till mer än att ytterligare ett företag har börjat redovisa IC 
vilket vi fått fram av artikelns innehåll. De kvarvarande artiklarna från dessa två typer av 
tidningar/tidskrifter har publicerats under åren då det publicerades som mest artiklar 
(1997-2002).

Enligt resultaten i vår studie av den svenska allmänna pressens diffusion av IC tyder det 
på att diffusionen av IC kan ske via massmedia. Av våra resultat kan det även ses att 
vissa presstyper inom den allmänna pressen bidragit mer än andra, exempelvis 
affärsinriktad dagspress/nyhetsbyråer, affärstidskrifter och allmän dagspress. Dessa 
presstyper kan fungera som en egen kanal vid diffusionen av IC. I en studie av Malmi 
(1999) diskuteras att icke-användare så som massmedia har effekt på diffusionen av
ekonomistyrningsinnovationer såsom IC. Våra resultat passar även in med Mazza och 
Alvarez studie 2000 som menar att den allmänna pressen är en självständig kanal vid 
diffusionen. Vi finner även stöd för att allmänna pressen kan delas upp i ytterligare 
kanaler vilket diskuterats av Spell (1999). Förklaringen till varför den affärsinriktade 
dagspressen/nyhetsbyråer och den allmänna dagspressen bidrar så pass mycket till 
diffusion är för att de med hjälp av sin stora målgrupp når ut till fler läsare. Till detta 
finner vi även stöd i tidigare litteratur skriven av Abrahamson (1991) som säger att 
massmedia kan påverka diffusionen i och med dess stora målgrupp. 
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Utifrån resultaten och ovanstående diskussion kan det vara möjligt att delvis hitta stöd för 
vår andra hypotes som säger att diffusionen av IC i allmän svensk press sker till en början 
inom den affärsinriktade pressen för att sedan fortsätta till mer allmän dagspress. 

Under vår studie fann vi tecken på att vissa tidningar/tidskrifter var av mer betydelse än 
andra vid diffusionen av IC. Dessa var Computer Sweden, Dagens industri och Personal 
och ledarskap. Varför bidrar då dessa med närmare 50 procent till diffusionen av IC? En 
förklaring till detta kan vara att två av tidningar ges ut ofta och därför kan publicera fler 
artiklar än exempelvis de tidskrifter som ges ut en gång i månaden. En annan förklaring 
till varför Computer Sweden bidrar så mycket till diffusionen kan vara att inom detta 
område är IC en viktig tillgång för framgång. Exempelvis företag inom databranschen är 
mycket beroende av sitt human- och strukturkapital. Dagens industri är en affärsinriktad 
tidning av mer allmän karaktär men även med djupgående ekonomi- och ledningsfrågor, 
därför kan det vara naturligt att publicera artiklar om IC. Personal och ledarskap ges 
endast ut en gång per månad men har ändå bidragit med nästan lika stor andel som 
Computer Sweden och Dagens industri. Denna höga procent kan härledas till att 
tidningen är riktad mot personalansvariga och behandlar områden inom IC:s koncept mer 
djupgående. Dessa tecken är intressanta fynd av resultatet i vår studie, dock finner vi inte 
några stöd för detta i tidigare litteratur.

5.3 Presentation av IC i presstyperna
Av våra resultat har vi sett tecken på att IC presenterats olika i artiklarna. Kan denna 
presentation av propagerande och modererande relateras till förändringarna i diffusions-
kurvan, och kan den tekniska designen och användbarheten relateras till de olika pressty-
perna. Detta kommer att förklaras i följande stycken.

5.3.1 Propagerande eller modererande
I det föregående kapitlet har vi beskrivit hur de olika klassificeringskurvorna sett ut var 
för sig. För att kunna pröva vår tredje hypotes har vi valt att presentera samtliga kurvor 
inklusive den totala diffusionskurvan i ett och samma diagram (se diagram 13). Detta 
diagram är uppbyggt på så sätt att de olika delarna bildar den totala diffusionskurvan som 
kan utläsas av den yttersta linjen. I undersökningen fanns det tecken på att större delen av 
artiklarna har en överlägset propagerande åsikt i 63 procent av fallen. Endast 13 procent 
utgörs av modererande åsikter och resterande 24 procent var neutrala.
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Diagram 13. Diffusion av IC fördelat mellan de olika klassificeringarna över tiden

Av resultatet i diagrammet kan vi utläsa att det till en början endast publicerats propage-
rande och neutrala artiklar och att denna typ av artiklar är de som producerats mest över 
tiden. Detta kan kopplas samman med Abrahamson (1991) som säger att ett fashion som 
IC presenteras positivt (propagerande) då de framställs som nyskapande. Detta 
nyskapande anser vi har skett i början av vår period, när IC via Skandias presentation och 
Leif Edvinssons uttalanden framställdes som ett nytt vinnande koncept för företag. Detta 
kan även kopplas till Malmi (1999) som menar att publicering av artiklar ökar när inno-
vationen, i vårt fall IC, binds ihop med lyckade implementeringar. Det kan även urskiljas 
att när det modererande artiklarna tar fart (1997-1999) minskar de propagerande artik-
larna och en tydlig nedgång i diffusionskurvan kan skådas. Detta kan även ses perioden 
2000-2003 då de modererande artiklarna ökar igen medan den totala diffusionskurvan 
minskar. Dock kan detta resultat endast tydas som ett svagt samband mellan ökning av 
modererande artiklar och minskning av det totala antalet publicerade artiklar. Eftersom 
det handlar om så pass få artiklar kan detta ses som ett väldigt osäkert påstående och kan 
vara i behov av fortsatta studier för att kunna analyseras vidare. Utifrån detta resultat kan 
det inte påstås att Bjørnenak och Mitchells studie 2002 som säger att en modererande 
åsikt inte behöver ha en inverkan på en fortsatt ökad diffusion i pressen inte är applicer-
bar i vår studie. Det kan inte heller säga det motsatta att den har en inverkan då bevisen i 
våra resultat är för svaga.

Detta leder oss in i den tredje hypotesen diffusionen av IC i allmän svensk press inleds 
med propagerande artiklar för att sedan avslutas med modererande artiklar. Enligt våra 
resultat kan vi inte finna några stöd för att detta skulle vara sant. Visserligen inleds kur-
van med propagerande artiklar dock är det denna typ av artiklar som publiceras i slutet av 
vår studie.
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5.3.2 Teknisk design eller Användbarhet
Vi har ur resultaten funnit att hela 87 procent av alla artiklar beskriver IC:s användbarhet. 
En förklaring till detta kan vara att när IC först introducerades i pressen, som en följd av 
Skandias tillägg av IC i årsredovisningen, faller det sig naturligt att artiklarna främst 
behandlar IC:s användbarhet. Den uppmärksamhet som Leif Edvinsson fått i pressen har 
även den bidragit till att användbarheten framställts mest. Endast 13 procent fokuserar på 
en teknisk design. I det förgående kapitlet, avsnitt 4.3.2, ställer vi oss frågan om det finns 
ett samband mellan betoningen av IC och presstyp, diagram 14 visar fördelningen av 
dessa resultat. Detta kan tydas av diagrammet att diffusionen främst har skett via 
affärsinriktad dagspress/nyhetsbyråer, följt av affärstidskrifter och allmän dagspress. Den 
grupp av läsare som dessa typer av press riktar sig mot efterfrågar främst diskussion kring 
användbarheten och inte ren teknisk förklaring då de söker sådan information på annat 
håll (exempelvis facklitteratur). Därmed kan den låga procentsats för teknisk design 
förklaras genom att denna betoning av IC kanske mer hör till litteraturen och inte allmän 
press. Dock leder detta inte till att vi kan finna några samband mellan betoning och 
presstyp, utan sambandet är mellan betoning och den allmänna pressen i helhet. Detta kan 
kopplas till Mazza och Alvarez studie 2000, där de säger att den allmänna pressen oftast 
har en låg teknisk beskrivning och hög ideologisk framställning, där vi härleder den 
ideologiska framställningen till IC:s användbarhet. 

Detta leder till att resultaten kan ligga som stöd till den fjärde hypotesen att i diffusionen 
av IC i allmän svensk press betonas användbarheten oftare än teknisk design.
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Diagram 14. Betoning av IC i de olika presstyperna.
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6 Slutsatser 

Här i det slutliga kapitlet kommer vi att presentera våra slutsatser utifrån analysen för 
vardera undersökningsfråga med tillhörande hypotes. Vi kommer även att ge förslag till 
fortsatta studier inom området.

6.1 Hur ser diffusionen av det intellektuella kapitalet 
ut?
Efter att ha analyserat resultatet i föregående kapitel kommer vi fram till att diffusionen 
av IC har likheter med en klockformad kurva, en så kallad popularitetskurva. Detta anser 
vi ger oss stöd till att IC har tydliga drag av ett av ekonomistyrningens fashion eller fad. 
Vi kan i denna popularitetskurva se att det är möjligt att urskilja olika steg omnämnda 
som en innovations livscykel. De steg vi har funnit är en introduktion, tillväxt och 
nedgång. Då vi funnit att det i vår kurva inte kan urskiljas något klart mognadssteg, 
finner vi bevis för att den befintliga litteraturen, om de fyra stegen som en innovations 
livscykel följer, kanske inte är applicerbar i vår studie. Ytterligare bevis för detta finner vi 
i slutet av perioden då vi diskuterat kring en eventuell fortsatt tillväxt, dock vill vi inte 
dra några slutsatser kring detta då det kräver fortsatt undersökning. Med stöd av våra 
resultat och den befintliga litteraturen finner vi drag som pekar på att IC kategoriseras 
som ett fashion snarare än en fad. Detta styrker vi med att vår kurva är av mer bestående 
karaktär då nedgången inte är lika markant som uppgången och kurvan fortfarande pågår 
i slutet av vår studie. Med utgångspunkt i ovanstående diskussion finner vi stöd för vår 
första hypotes som säger att diffusionen av IC kan urskiljas i allmän svensk press snarare 
som en fashionkurva än en fadkurva.

6.2 Hur påverkar de olika presstyperna det intellektu-
ella kapitalets diffusion, kan mönster urskiljas dem 
emellan?
Från analysen kan vi urskilja olika mönster som tyder på att de olika presstyperna påver-
kar diffusionen. Den presstyp som haft störst betydelse är den affärsinriktade dagspres-
sen/nyhetsbyråer, men även affärstidskrifter och allmän dagspress har bidragit med en 
stor del. Anledningarna till att affärsinriktade dagspressen/nyhetsbyråer bidragit med flest 
artiklar anser vi vara för att det har en bred målgrupp, avsedd att täcka särskilda områden 
som ekonomi och ledning och publiceras även nästintill fem dagar per vecka. 
Affärstidskrifter har bidragit mycket till diffusionen eftersom deras läsare efterfrågar 
artiklar rörande ekonomistyrningsområdet. Anledningen till allmänna dagspressens höga 
diffusion beror på dess frekventa publicering, den stora uppmärksamheten kring Leif 
Edvinsson, och även reflektioner kring IT-kraschen under början av 2000-talet. Utifrån 
detta kan vi till vår andra hypotes finna visst stöd, diffusionen av IC i allmän svensk press 
sker till en början inom den affärsinriktade pressen för att sedan fortsätta till mer allmän 
dagspress. Under studiens gång har vi även, vid sidan av den andra hypotesen, funnit 
ytterligare mönster inom de olika presstyperna som visar att vissa individuella tidningar 
bidragit med en stor del av den totala diffusionen, näst intill 50 procent. Dessa var 
Computer Sweden, Dagens Industri och Personal och ledarskap. Betydelsen av enskilda 
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tidningar/tidskrifter påverkan på diffusionen har inte diskuterats i den befintliga 
litteraturen. 

6.3 Hur presenteras Intellektuellt kapital i allmän 
svensk press, Propagerande eller Modererande och 
betonas Användbarhet eller Teknisk design?
IC presenteras olika mellan de olika artiklarna och nedan följer svar på om detta kan 
relateras till propagerande eller modererande och teknisk design eller användbarheten.

6.3.1 Propagerande eller Modererande?
IC domineras i den allmänna svenska pressen av propagerande artiklar vilket har bidragit 
till ökningen av den totala diffusionen. När de modererande artiklarna tar fart i pressen 
minskar den totala diffusionskurvan. Detta samband finner vi vara svagt och osäkert 
eftersom det handlar om så få artiklar. Vi saknar förklaring till varför den modererande 
åsikten skulle påverka denna nedgång. Den tredje hypotesen: diffusionen av IC i allmän 
svensk press inleds med propagerande artiklar för att sedan avslutas med modererande 
artiklar har vi därmed inte kunnat finna stöd för eftersom studien både inleds och 
avslutas med propagerande artiklar.

6.3.2 Teknisk Design eller Användbarhet?
Allmän svensk press fokuserar överlägset på användbarheten av IC. Många av artiklarna 
beskriver lyckade implementeringar såsom Skandia och även synsätt från förespråkare av 
konceptet såsom Leif Edvinsson. Fokusen på användbarheten förklarar vi med vad som 
efterfrågas av läsarna och inte av presstypen. Publiceringar av aktuella händelser är vad 
som efterfrågas, och med bakgrund av de artiklar vi hittat beskriver allmän svensk press 
användbarheten av IC. Detta ger oss stöd för vår fjärde hypotes: i diffusionen av IC i 
allmän svensk press betonas användbarheten oftare än teknisk design.

6.4 Förslag till fortsatta studier
Eftersom vi under studiens gång upptäckt att vissa av våra undersökningsfrågor och 
hypoteser varit svåra att besvara finner vi följande områden intressanta att studera vidare 
I den första undersökningsfrågan fann vi det svårt att fastställa de olika faserna i IC:s 
livscykel, detta anser vi kunnat bli förklarad med hjälp av en annan insamlingsmetod, 
förslagsvis intervjuer eller enkäter med företagsledningar som tillämpar IC. Tendensen 
till en eventuellt fortsatt diffusion av IC under 2005 anser vi även bör undersökas vidare 
för att kunna bekräfta om detta stämmer. I vår tredje undersökningsfråga fann vi ett svagt 
samband mellan ökning av modererande artiklar och minskning i den totala 
diffusionskurvan, detta anser vi behöver styrkas av fortsatt undersökning med lämpligt 
tillvägagångssätt. Vi anser det också vara av intresse att bekräfta om enskilda 
tidningar/tidskrifter har en så pass stor inverkan i diffusionen av IC som de har i vår 
studie. 

Vi har även några ytterligare förslag till fortsatta studier, dessa presenteras nedan:
 undersöka om artiklarna skapar ett intresse eller speglar ett intresse för 

ekonomistyrningsinnovationer i svenskt näringsliv.
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 undersöka ett annat område inom ekonomistyrning för att se om liknande resultat 
kan urskiljas.

 undersöka ett bredare område där även utländska tidningar/tidskrifter undersöks.
 göra en jämförelse mellan olika ekonomistyrningsinnovationer för att se om de 

har liknande kurvor.
 undersöka om en ekonomistyrningsinnovations nedgång i den allmänna svenska 

pressen betyder att en ny ekonomistyrningsinnovation tar fart?



REFERENSLISTA

35

Referenslista

Abrahamson, E. (1991). Managerial fads and fashions: The diffusion and rejection of 
innovations. Academy of Management Review. Vol. 16, Nr 3. 

Abrahamson, E. (1996). Management Fashion. Academy of Management Review. Vol 21, 
Nr 1.

Affärsdatas hemsida, http://www.ad.se/index.php?loginkey=843053EA46945459495F 
5D6AB968D945ADDEF0242E3A66164AA91A4DBE2BE482187F9BFE2F4C30AB, 
2005-05-23.

Alvarez, J.L, Mazza, C. & Strandgaard Pedersen, J. (2005). Editorial: The role of mass 
media in the consumption of management knowledge. Scandinavian Journal of 
Management. Nr 21.

Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära uppl. 2. Lund, Studentlit-
teratur. ISBN 91-44-40922-2.

Ax, C. & Bjørnenak, T. (2005). Bundling and diffusion of management accounting inno-
vations – the case of the balanced scorecard in Sweden. Management Accounting 
research. Vol. 16. 

Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. (2001). Den nya ekonomistyrningen. Malmö: Liber 
Ekonomi. ISBN 91-47-04008-4.

Benders, J. & van Veen, K. (2001). What’s in a Fashion? Interpretative Viability and 
Management Fashions. Organization. Vol. 8, Nr 1.

Bjurström, E. (2003). Attitudes toward IC-quantification. Paper presented at the 26th

Annual EAA Congress, Seville 1-4 April 2003.

Bjørnenak, T. & Mitchell, F. (2002). The development of activity-based costing journal 
literature, 1987-2000. European Accounting Review. Vol. 11, Nr. 3.

Computer Swedens hemsida, http://computersweden.idg.se/, 2005-05-23.

Cornell University’s website, Basic, Fashion and Fad products.
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/cuttingedge/lifeCycle/03.htm, 2005-05-23. 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-01280-2.

Edvinsson, L. & Malone, M.S. (1997). Det Intellektuella Kapitalet. Malmö: Liber 
Ekonomi. ISBN 91-47-04350-4.

http://www.ad.se/index.php?loginkey=843053EA46945459495F
http://computersweden.idg.se
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/cuttingedge/lifeCycle/03.htm


REFERENSLISTA

36

Edvinsson, L. & Malone, M.S. (1997). Intellectual Capital. London: Judy Piatkus 
(Publishers) Limited. ISBN 0-7499-1767-9

Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda, forska och rapportera uppl. 7. 
Malmö, Liber Ekonomi. ISBN 91-47-06385-8.

Fincham, R. & Roslender, R. (2003). Intellectual capital accounting as management 
fashion: a review and critique. European Accounting Review. Vol 12, Nr 4.

Fincham, R. & Roslender, R. (2004). Rethinking the Dissemination of Management 
Fashion: Accounting for Intellectual Capital in UK Case Firms. Management Learning. 
Vol 35, Nr 3.

Gianuzzi, M. (1998). Skanskachef utsedd till "årets hjärna". Dagens industri. 1998-01-17.

Gill, J. & Whittle, S. (1992). Management by panacea: Accounting for transience. 
Journal of Management Studies. Vol. 30, Nr 2. 

Guzman, R. (2005). Intellektuellt kapital kopplas till bubblor. Computer Sweden. 
2005-10-12. 

Hansson, J. & Andersson, P.E. (1999) Intellektuellt kapital i teori och praktik. 
Djursholm: Humatec. ISBN 91-630-8058-3.

Luleå Universitetsbiblioteks hemsida, Databaser
http://www.ltu.se/depts/lib/databaser/ekonomi.shtml, 2005-05-23.

Malmi, T. (1999). Activity-based costing diffusion across organizations: an exploratory 
empirical analysis of Finnish firms. Accounting, Organizations and Society. Nr 24.

Mazza, C. & Alvarez, J.L. (2000). Haute Couture and Prêt-à-Porter: The Popular Press 
and the Diffusion of Management Practices. Organization Studies. Vol. 21, Nr 3.

McAdam, R. & McCreedy, S. (1999). A critical review of knowledge management 
models. The Learning Organization. Vol. 6, Nr 3.

Personal och Ledarskaps hemsida, http://www.hrsociety.se/, 2005-05-23.

Petty, R. & Guthrie, J. (2000). Intellectual capital literature review: Measurement, 
reporting and management. Journal of Intellectual Capital. Vol 1, Nr 2.

Spell, C.S. (1999). Where do management fashions come from, and how long do they 
stay? Journal of management history. Vol 5, Nr 6.

Stewart, T.A. (1998). Intellectual capital: the new wealth of organizations. London: 
Nicholas Brealey. ISBN 1-85788-183-4.

http://www.ltu.se/depts/lib/databaser/ekonomi.shtml
http://www.hrsociety.se


REFERENSLISTA

37

Williams, R. (2004). Management fashions and fads: Understanding the role of 
consultants and managers in the evolution of ideas. Management Decision. Vol. 42, Nr 6.

Yin, R.K. (2003). Case Study Research Design and Methods 3nd ed. Thousand Oaks: 
SAGE Publications Inc. ISBN 0-7619-2553-8.



Bilaga 1

Förteckning över Databaser

Affärsdata nyhetsarkiv
Affärsdata startade 1982 och är ett artikelarkiv med affärsinformation från framförallt 
svenska men även utländska källor. Den innehåller även nyhetstelegram från 
nyhetsbyråer. Den täcker sammanlagt 900källor.

Artikelsök
Artikelsök är en databas som innehåller hänvisningar till artiklar. Den publicerar material 
från 1210 källor från och med 1979 och framåt.

Mediearkivet
Mediearkivet är en databas där man hittar artiklar från 1987 och framåt. Arkivet innehål-
ler redaktionellt material från över 50 tidningar, tidskrifter och telegrambyråer. Databasen 
uppdateras dagligen och är enligt dem själva Sveriges mest omfattande print-arkiv. Man 
kan hitta artiklar från bland annat Aftonbladet, Affärsvärlden och Dagens Industri.

Presstext
Presstext är enligt dem själva ett av Nordens största pressarkiv. Den innehåller artiklar ur 
bland annat DN och Expressen och täcker 19 källor.
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Förteckning över artiklar

Titel Författare År Källa
Typ av 
tidskrift Form

Klassifi-
cering

Intellektuellt kapital en managementbubbla? Ove Granstrand 2006-02-01 Kvalitetsmagasinet 4 A 2
Försäkringsbolag släpar efter Johan Cooke 2005-11-25 Computer Sweden 2 A 0
Mäter framgångar i Asien Agneta Engqvist 2005-10-21 Dagens Industri 2 A 2
Intellektuellt kapital kopplas till bubblor Rebecka Guzmán 2005-10-12 Computer Sweden 2 A 1
Den keltiska tigern visar klorna Kaianders Sempler 2005-09-21 NyTeknik 4 A 1
Mäter framgångar i Asien Agneta Engqvist 2005-05-10 Dagens Nyheter 1 A 1

Varför tiger de ansvariga?
Mats Ahlberg, Inger 
Andreasson mm 2005-05-08 Svenska Dagbladet 1 A 1

CMM först att redovisa intellektuellt kapital 2004-09-21 Biotech Sweden 4 A 1
En hjärna som inte många lyssnar på Knut Kainz Rognerud 2003-12-23 Dagens Nyheter 1 A -2
Skandias sätt att räkna blåste upp vinsterna Johan Schuck 2003-12-06 Dagens Nyheter 1 A -2
Intellektuell mätmetod får genombrott i Asien Agneta Engqvist 2003-11-18 Dagens Industri 2 A 2
Svenskt verktyg till Italien 2003-02-05 Computer Sweden 2 A 0
Forskarna formar nytt språk för att fånga det immateriella Nina Hedlund 2003-01-30 Personal och Ledarskap 2 A 1
Skandia tillbaka till 1997 Björn Wilke 2003-01-08 Dagens Industri 2 A -2
Kunskapshantering allt hetare Martin Wallström 2002-12-04 Computer Sweden 2 A 1
Affärsvärlden kalkylerar Skandias värdelösa hjärnor 2002-11-06 Affärsvärlden 3 A -2
Nya Skandia produkt försäkrar intellektuellt kapital 2002-05-29 Risk & Försäkring 3 A 1
Var är tjejerna, Sören? Christer Sturmark 2002-03-26 Aftonbladet 1 A 1
Navigation i modern ekonomi Martin Wallström 2002-03-15 Computer Sweden 2 T 0
Tungt om patent Martin Wallström 2002-01-25 Computer Sweden 2 A 1
Chefredaktören: Den nya klyschekonomin Weje Sandén 2001-11-12 Veckans Affärer 3 A -1
Företagens årsrapporter saknar viktiga uppgifter Birgitta Olsson 2001-11-11 Göteborgs-Posten 1 A 2

Svårmätbara tillgångar finns bakom pannan 
Christie Taylor, bearbetad av 
Anders Lotsson 2001-10-26 Computer Sweden 2 A 2

Entreprenörer ska låsas in i företagen Lotta Dinkelspiel 2001-10-11 Vision 3 A 1
Redovisning av det intellektuella kapitalet - Mer dröm än 
verklighet Kristina Rörström 2001-09-20 Personal och Ledarskap 2 A 0
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Intellektuellt kapital: Snacket har tystnat Birgitta Forsberg 2001-08-13 Veckans Affärer 3 A 0
Man investerar inte i självspelande pianon - Debatt 2001-05-10 Vision 3 T -2
Siffror en dålig värdemätare Marie Lindvall 2001-05-04 Computer Sweden 2 A 1
Skandia-system såldes till utvecklarna Nina Hedlund 2001-04-11 Personal och Ledarskap 2 A 0
Intellectual Capital Sweden: Svensk ratingmodell skall få… 2001-03-21 5 A 1
Japaner söker styrka i Sverige Vände blicken mot Sverige 
Människornas värde viktigt Lars Ahnland 2001-02-28 Svenska Dagbladet 1 A 1
"Hur" inte "vad" ger nyckeln till e-framgång Christer Sturmark 2001-02-11 Vision 3 A 1
 EU-rapport ska redovisa "Intellektuellt kapital" Rikard Norberg 2001-02-01 Personal och Ledarskap 2 A -1
Är du lönsam, lille kund Johan Rönn 2001-01-26 Computer Sweden 2 A 1
Han visar makthavarna humankapitalets värde Nina Hedlund 2001-01-25 Personal och Ledarskap 2 A 0
Mjuka värden väger tungt Irene Beertema 2000-10-16 Svenska Dagbladet 1 A 1
UNDER STRECKET Politikens renässans i globaliserad 
ekonomi Mats Benner 2000-10-01 Svenska Dagbladet 1 A 0
Fords VD visar vägen till framtiden Martin Wallström 2000-09-29 Computer Sweden 2 A 1
Debatt: Stora goodwillvärden kräver ny redovisning Jan-Erik Gröjer 2000-08-12 Dagens Industri 2 A 1
Debatt: Delägarskap stärker intellektuellt kapital Michael Påhlsson 2000-08-02 Dagens Industri 2 A 0
Av det rätta virket... 2000-07-29 Aftonbladet 1 A 1
Ledare: Mät risken för att företaget kör omkull 2000-06-13 Dagens Industri 2 A 0
Krisföretag som affärside Lasse Winkler 2000-06-09 Dagens IT 2 T 1
Efter yuppien kommer bobon Karin Henriksson 2000-06-01 Svenska Dagbladet 1 A 0

Debatt: Det behövs tvång för humankapitalet
Satu Johansson, Erik 
Mellander 2000-05-31 Dagens Industri 2 A 1

Hjärnans missionär tror på ny revolution Nils-Olof Ollevik 2000-05-28 Svenska Dagbladet 1 A 2
Världens första professor i intellektuellt kapital Annica Hulth 2000-05-26 Computer Sweden 2 A 1
Full fart framåt Sophie Nachemson 2000-05-13 Dagens Nyheter 1 T 1
Ett brev betyder så mycket - Kolumn Toivo Heinsoo 2000-05-11 Landstingsvärlden 4 A 1

Berätta med nyckeltal om humankapitalet!
Satu Johansson, Erik 
Mellander 2000-05-10 Dagens Industri 2 A 1

Lagrad kunskap ska bli bra affär Nils-Olof Ollevik 2000-05-07 Svenska Dagbladet 1 A 1
Årets hjärna slår mynt av lagrad kunskap 2000-05-07 Nyhetsbyrån FLT 2 A 1
Debatt: Goodwill har ingen plats i den nya ekonomin! Peter Enström 2000-04-08 Dagens Industri 2 A 1
Bokföringens sköna konst Kaianders Sempler 2000-04-06 NyTeknik 4 T 1
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Den nya ekonomin ska synas ur alla vinklar Anders Fagerström 2000-03-31
Sydsvenska Dagbladet 
ekonomi 2 A 0

Mannen som trollbinder dirrarna Jonas Leijonhufvud 2000-03-30 Svenska Dagbladet 1 A 1
Ny chef för Skandias intellektuella kapital Caroline Sundewall 2000-03-01 Finanstidningen 2 A 1
Skandia har stora planer för system med visioner Charlotte Meynert 2000-02-22 Svenska Dagbladet 1 A 2
Hjärnkraft blir ny tillgång i bokslut med mjuka värden Charlotte Meynert 2000-02-22 Svenska Dagbladet 1 A 2
Priset på stjärnor rakar i höjden Sophie Nachemson 2000-02-22 Dagens Nyheter 1 A 1
Tieto Enator: Spår bättre resultat, Högre tillväxt 2000 2000-02-18 Direkt 2 A 1
"Lagstifta om könskvotering". Sanna Björling 2000-02-02 Dagens Nyheter 1 A 1
Nya ISO 9000 ger redskap till dig som vill: investera i 
intellektuellt kapital. Bengt Rundquist 2000-02-01 Kvalitetsmagasinet 4 T 2
Intellektuellt kapital har inte blivit någon "hit" i årsredovis-
ningar

Jörgen Hansson, Ola 
Hansson 2000-01-27 Personal och Ledarskap 2 A 0

SPECIAL: REVISION - Gambro plumpar mest 1999-12-01 Affärsvärlden 3 T 0
Testa din kvalitet: Är du en del av det intellektuella 
kapitalet? Ann Fredlund 1999-11-19 Chef 3 A -1
"I Sverige är börsvärdet per anställd för lågt" Katarina Butovitsch 1999-11-15 Dagens Industri 2 A 1
Han vill göra revolution i utbildningsbranschen Nina Hedlund 1999-11-11 Personal och Ledarskap 2 A 2
Satsning på intellektuellt kapital 1999-10-22 Göteborgs-Posten 1 A 0
SPECIAL: Kompetens - Lär dig mäta allt ni gör! Jane Bergstedt 1999-10-22 Chef 3 A 1

Här byggs rum för idéer Göran A Nilsson 1999-09-29
Sydsvenska Dagbladet 
ekonomi 2 A 2

IT Provider in i kompetensportal Mikael Törnwall 1999-09-24 Computer Sweden 2 A 0
Pragmatisk belgare exporterar svenskt samförstånd Rikard Norberg 1999-09-16 Personal och Ledarskap 2 A 1
Ledningens kvalitet bästa sättet mäta intellektuellt kapital 1999-09-16 Personal och Ledarskap 2 A 1
BÖRSKRÖNIKAN: Börs & Finans: Chans till storvinst i 
Connecta Johan Hallsenius 1999-09-07 5 A -2
"I känslans ekonomi kan inte människor styras" 1999-08-07 Personal och Ledarskap 2 A -2
"System för kunskapsstyrning inte värt jobbet" 1999-08-07 Personal och Ledarskap 2 A -2
"Intellektuellt kapital" återväcker Taylor 1999-08-07 Personal och Ledarskap 2 A -2
Med kunskapen i en databas värderas det "intellektuella 
kapitalet" 1999-08-07 Personal och Ledarskap 2 A 2
Humankapital minst intressant för investerare 1999-08-07 Personal och Ledarskap 2 A 2
"Mätningar behövs för att navigera kunskapstillväxten" 1999-08-07 Personal och Ledarskap 2 T 1
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Redovisning med nya krav på kompetens Inger Dahlin-ros 1999-06-12 Borås Tidning 1 A -2
Det nya kapitalet : management. 1999-06-02 Affärsvärlden 3 A 1
SPECIAL: MANAGEMENT - Det nya kapitalet 1999-06-02 Affärsvärlden 3 A 2
Turnit betygsätter döttrarnas hjärnor Jan Almgren 1999-05-07 Finanstidningen 2 T 1
IT-branschen bra på mätningar Martin Wallström 1999-04-29 Computer Sweden 2 A -1
PORTRÄTT: IT-shopparen Åsa Ekelund 1999-04-19 Veckans Affärer 3 A 1

Syftet med mätningar av "mjuka värden" ifrågasätts Nils-Olof Oollevik 1999-04-09
Svenska Dagbladet 
Näringsliv 2 A -1

Bristen på nytänkande fick mig att byta jobb Roy Olofsson 1999-03-26 Computer Sweden 2 A 1

Turnit lyfter fram "mjuka" delar Christer Hedberg 1999-03-22
Svenska Dagbladet 
Näringsliv 2 A 2

Skandia ser över möjligheterna att starta framtidscenter i 
Danmark 1999-03-17 Risk & Försäkring 3 A 1
"E-post ersätter aldrig den fysiska kontakten" Björn Åslund 1999-02-01 Computer Sweden 2 A 1
När hjärnan blir viktigare än handen Björn Åslund 1999-02-01 Computer Sweden 2 A 2
Gartner Group: Ökad affärsnytta alltid slutmålet Magnus Höij 1999-02-01 Computer Sweden 2 T 1
Sista ordet…. Med Leif Edvinsson, fjolårets hjärna. Har vi 
fel på "tänket"? Jonas Sima 1999-01-28 Expressen 1 A 1
Hjärnan kapitalet Cecilia Stenshamn Arnberg 1999-01-25 Veckans Affärer 3 A 2
"Intellektuell Kapitalförsäkring" från Skandia - ska få
nyckelpersoner att stanna kvar 1999-01-20 Risk & Försäkring 3 A 1

Skandia försäkrar sig om kunskap Gunilla Rune 1998-12-10
Sydsvenska Dagbladet 
ekonomi 2 A 1

Skandia sprider tänkandet kring humankapitalet i det nya 
företaget Unic 1998-11-25 Risk & Försäkring 3 A 1

Turnit gav tillvaron ny vändning 1998-10-18
Svenska Dagbladet 
Näringsliv 2 A 1

Vad säger Du? 1998-10-15 Personal och Ledarskap 2 A 0
Senaste trenden i USA Rikard Norberg 1998-10-15 Personal och Ledarskap 2 A 1
Skandia utvecklar försäkring av det intellektuella kapitalet Nina Hedlund 1998-10-15 Personal och Ledarskap 2 T 0
Humankapitalets profet Pontus Forsström 1998-09-30 Vision 3 A 2
Ny ideer som fascinerar och förvirrar Awiwa Keller 1998-09-27 Dagens Nyheter 1 T -1
Ericsson Data redovisar intellektuellt kapital Rikard Norberg 1998-09-17 Personal och Ledarskap 2 A 0
Branschen fruktar massavhopp Mikael Tornwall 1998-09-11 Computer Sweden 2 A 1
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Årets hjärna lyfter på locket Pris för intellektuellt kapital 1998-09-03 Nerikes Allehanda 1 A 0
Årets hjärna drar runt 1998-09-03 Nerikes Allehanda 1 A 0
Vad sjutton betyder det? Jane Bergstedt 1998-08-28 Chef 3 A 0
Läsarna har ordet Mårten Westberg 1998-08-20 Personal och Ledarskap 2 A -1
Det "intellektuella kapitalet" UTMANAR personalvetarna Jörgen Hansson 1998-06-11 Personal och Ledarskap 2 A -1
Hallå där Fredrik Mattsson 1998-06-05 Upsala Nya Tidning 1 A 1
Beleggingsmaatszhappij 1998-06-02 Finanstidningen 2 A 0
Danska skallar ska få prislapp Ia Wadendal 1998-05-14 Resumé 2 A 1
Ledare söker vägledning Katarina Oscarsson 1998-04-27 Computer Sweden 2 A 1
Viktigt hålla koll på företagets tillgångar Niklas Lohmann 1998-04-17 Computer Sweden 2 A 0
Lär dig genomskåda konsulternas nya budord Johan Gustafson 1998-04-09 Computer Sweden 2 A 0

Leda intellektuellt kapital
Yvonne Gille & Ulric 
Rudebeck 1998-03-19 Personal och Ledarskap 2 A 0

Dialog: Vem ansvarar för intellektuellt kapital? Bo Rex 1998-03-19 Dagens Industri 2 T 0
Personligheten det nya kapitalet. Awiwa Keller 1998-03-08 Dagens Nyheter 1 A 0
Dialog: Ambitionsnivån viktigare än det intellektuella 
kapitalet Bengt Karlöf 1998-02-27 Dagens Industri 2 A 0
UTVECKLINGSFÖRETAG: Kraftig resultatökning för 
Turn-IT Nils-Olof Ollevik 1998-02-21 Svenska Dagbladet 1 T 0
Börs & Finans: Turn IT först att redovisa hjärnkraft Jan Wäingelin 1998-02-21 Dagens Industri 2 A 1
Han sätter pris på kompetensen 1998-02-20 Chef 3 A 1
Vår uppgift är att representera Valfrid Valfridsson 1998-02-13 Dagens Industri 2 A -2
Dialog: Det intellektuella kapitalet syns allt mer i
börsvärdet Bo Rex 1998-02-13 Dagens Industri 2 A -1
Dialog: Bristfällig analys om intellektuellt kapital hos
storföretag Anders Harting 1998-02-11 Dagens Industri 2 A 0
Intellektuellt kapital bristvara hos storföretag Ann Svärding 1998-02-04 Dagens Industri 2 A 1
Vad är kunskap värd? Bengt Harding Olson 1998-02-03 Göteborgs-Posten 1 A 1
Svensk förnyare blev Årets hjärna Harry Amster 1998-01-17 Svenska Dagbladet 1 A 1
Årets hjärna är svensk 1998-01-17 Nerikes Allehanda 1 A 1
Årets hjärna tillhör en svensk  1998-01-17 Helsingborgs Dagblad 1 A 1
Svensk har årets hjärna Stephan Lövgren 1998-01-17 Göteborgs-Posten 1 A 1
Världens skarpaste hjärna är svensk. Leif Edvinson blev Staffan Erfors 1998-01-17 Expressen 1 T 2



Bilaga 2 

"Brain of the Year"

Skanskachef utsedd till "årets hjärna" Mikael Gianuzzi 1998-01-17 Dagens Industri 2 A 0
ÅRETS HJÄRNA ÄR SVENSK 1998-01-16 TT Nyhetsbanken 2 A 1
Ny version Årets hjärna är svensk Karl Victor Olsson 1998-01-16 TT Nyhetsbanken 2 T 1
Vanligare att redovisa dolda tillgångar Anna Rossby 1998-01-08 Finanstidningen 2 A 0
Ny modell värderar intellektuellt kapital Anna Rossby 1998-01-08 Finanstidningen 2 A 2
"Gårdagens ledare styr morgondagens företag" 1997-12-16 Finanstidningen 2 A 1
Skandia etablerar UNIC - Universal Networking Intellectual 
Capital 1997-12-15 5 A 1

Intellektuellt kapital framtiden
BEARBETAD AV Martin 
Wallström 1997-12-05 Computer Sweden 2 A 1

Hjärngänget som tänker på framtidens affärer Gunilla Carlberg 1997-12-02 Månadens Affärer 3 A 1
Intellektuellt kapital en välfärdsskapare Urban Hallan 1997-11-24 Dagens Industri 2 A 1
Debatt: Affärsidéer måste få bättre rättsskydd Bengt Harding Olson 1997-11-18 Dagens Industri 2 A 1
I ÅRSREDOVISNINGEN: Människor börjar bli något att 
räkna med Cecilia Carlsson 1997-09-26 Chef 3 T 1
Skandia först med kunskapskapital i årsredovisningen 1997-09-10 Newswire 2 A 2
Börskrönikan: Dags för dubbel bokföring Ola Hellbom 1997-09-06 Dagens Industri 2 A 0
Skandia huvudsponsor för olympiad i hjärnsport Olle Fahlan 1997-08-12 Dagens Industri 2 A 0
Dialog: De mjuka värdena måste identifieras Niklas Lohmann 1997-06-30 Dagens Industri 2 A 0
Intelligenta affärer Lisbeth Lundahl 1997-05-30 Finanstidningen 2 T 0
Han vill ta med hjärnkapitalet i balansräkningen. Oscarsson, Katarina 1997-04-17 Personal och Ledarskap 2 A 2
Rådgivarrollen lika oföränderlig som makten Per Molander 1997-04-02 Svenska Dagbladet 1 A -1

Dubbel ITaliensk bokföring
Från Projekt Janus 
(www.preview.se/kat.ht) 1997-02-17 Datavärlden 4 A 1

Framtiden skymtar strax under ytan 
Agneta Lagercrant & Ingvar 
Karmhed 1996-10-22 Svenska Dagbladet 1 A 2

Framtidsinvestering: Tankeverkstad kan ge miljarder Christina Zaar 1996-10-13 Dagens Nyheter 1 T 0
Två huvudtyper av intellektuellt kapital Anne Kuylenstierna 1996-09-17 Svenska Dagbladet 1 T 0
Värdera kunskaps företagen efter deras potential! Dagmar Forne 1996-04-27 Svensk Handel 3 A 2
Kunskap en underskattad resurs Martin Wallström 1996-03-01 Computer Sweden 2 A 1
Skandia AFS paketerar tjänster med IT : Globalt nätverk ger 
konkurrensfördelar Martin Wallström 1996-02-23 Computer Sweden 2 A 1

http://www.preview.se/kat.ht
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Kunskap drar mer än låga löner 1995-07-16 Helsingborgs Dagblad 1 A 1
De som inte finns men syns ändå Christina Zaar 1995-04-23 Dagens Nyheter 1 T 1
Svårt redovisa dolt kapital Henrik Borelius 1995-01-04 Dagens Nyheter - ekonomi 2 A 0
Skandia utvecklar nya mätmetoder Henrik Borelius 1995-01-04 Dagens Nyheter - ekonomi 2 A 2
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Förteckning över presstyper
1 Allmän Dagspress
Aftonbladet 2
Borås Tidning 1
Dagens Nyheter 10
Expressen 2
Göteborgs-Posten 4
Helsingborgs Dagblad 2
Nerikes Allehanda 3
Svenska Dagbladet 15
Upsala Nya Tidning 1

2 Affärsinriktad dagspress/nyhetsbyråer
Computer Sweden 24
Dagens Industri 23
Dagens IT 1
Dagens Nyheter - ekonomi 2
Direkt 1
Finanstidningen 7
Newswire 1
Nyhetsbyrån FLT 1
Resumé 1
Svenska Dagbladet Näringsliv 3
Sydsvenska Dagbladet ekonomi 3
TT Nyhetsbanken 2

3 Affärstidskrifter
Affärsvärlden 4
Chef 5
Månadens Affärer 1
Personal och ledarskap 23
Risk & Försäkring 4
Svensk Handel 1
Veckans Affärer 4
Vision 4

4 Specialtidskrifter
Biotech Sweden 1
Datavärlden 1
Kvalitetsmagasinet 2
Landstingsvärlden 1
NyTeknik 2

5 Källa okänd
3


