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SAMMANFATTNING 
 
Arbetsmarknaden har den senaste tiden utvecklats från tung industri till mer tjänsteinriktade 
verksamheter där det intellektuella kapitalet fått en allt större betydelse. Dagens 
redovisningsregler, som innebär svårigheter att redovisa immateriella tillgångar, gör det 
svårt för företagen att redovisa en rättvisande bild av företagets värde. Problemet har lett till 
att många företags bokförda värde skiljer sig markant från marknadsvärdet. Istället lämnar 
många företag idag en omfattande kompletterande information om det intellektuella 
kapitalet för att förmedla företagets verkliga värde till intressenterna. Syftet med denna 
uppsats var att belysa analytikernas behov av information om det intellektuella kapitalet vid 
företagsvärdering. Genom en fallstudie av ett företag samt tre analytiker som bevakar detta 
företag har vi undersökt i vilken utsträckning analytiker använder sig av informationen och 
hur de erhåller den. Undersökningen visar att analytikerna inte lägger lika stor vikt vid det 
intellektuella kapitalet som företagen. Analytikerna är ovilliga att använda dessa faktorer i 
analysen eftersom osäkerheten om vilket värde de kan komma att tillföra företaget är för 
stor.  



  

  
  

ABSTRACT 
 
The labour market has recently developed from heavy industries to service focused 
businesses where the intellectual capital has become increasingly significant. Current 
accounting standards, which involve difficulties in presenting intangible assets, has made it 
hard for companies to give a true and fair view of the company value. The problem has 
resulted in a significant difference between the book value of companies and their market 
value. Instead, many companies provide extensive complementary information on the 
intellectual capital to convey the company’s true value to the stakeholders. The purpose of 
this thesis is to illustrate the analysts need for information on the intellectual capital at 
company valuations. By performing a case study on one company and three analysts 
covering that company, we examined to what extent analysts use the information and how 
they receive it. The study shows that analysts do not emphasize the intellectual capital as 
much as the companies. Analysts are reluctant to use these factors in the analysis since the 
uncertainty of the value they can add to the company is too large.  
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel kommer vi att föra en problemdiskussion för att sätta in läsaren i ämnet. 
Problemdiskussionen kommer att leda fram till vårt syfte och våra två forskningsfrågor. 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Arbetsmarknaden har den senaste tiden utvecklats från tung industri till alltmer tjänste-
inriktade verksamheter. Enligt Stewart (1999, s 14 f) talar kunniga på området om ett 
paradigmskifte1. Med denna förändring kom även ett behov att utveckla det gamla redovis-
ningssystemet, trots detta har få förändringar genomförts. Mayo (2000) nämner att 
1980-talets kostnadsfokusering nu har ersatts av ett intresse för värdering. Förr värderades 
företagets resurser annorlunda enligt Stewart (1999, s 14). Författaren menar att materiella 
tillgångar såsom inventarier, maskiner och stora lager var mer betydelsefulla förr, nu har 
immateriella tillgångar och så kallade intellektuella tillgångar2 blivit viktigare. Med 
anledning av ett ökat fokus på intellektuella tillgångar har vi valt att närmare belysa detta 
område. 
 
Enligt Westermark (2000, s 17) har företag börjat inse att det bokförda värdet av företagets 
tillgångar inte längre överensstämmer med marknadsvärdet och därför har intresset för 
värdering av intellektuella tillgångar ökat. Hos många tjänste- och informationsföretag 
finns redan en fungerande intern redovisning av intellektuellt kapital menar Borelius 
(1995), men påpekar att en del företagsledare är skeptiska till att redovisa dessa siffror 
externt. Holland (2003) tar upp att många företag ser dessa tillgångar som en viktig 
konkurrensfördel och väljer att inte informera allmänheten om dessa förrän de är tvungna. 
Motviljan eller försiktigheten att redovisa sådan information samt reglerna som innebär en 
stor handlingsfrihet för företagen är enligt Edvinsson och Malone (1998) skälet till att 
analytiker, som i sitt yrke analyserar företag och deras aktier, ofta tillbringar timmar med 
att försöka tyda fotnoterna i årsredovisningen. Garcia-Ayuso (2003) poängterar att en för 
hög värdering av intellektuell kapital kan få svåra konsekvenser. Författaren pekar på 1990-
talets ökade aktiepriser hos företag med stora intellektuella tillgångar som resulterade i 
stora förluster för investerare när IT-bubblan sprack. Holland (2003) har sedan 90-talet sett 
ett ökat intresse hos analytiker för kvalitativ information angående immateriella tillgångar 
såsom företagsledningens egenskaper och kunskaper i varumärkeshantering. Detta beror, 
enligt författaren, på att analytiker har börjat inse hur sådana egenskaper påverkat aktie-
priserna. Analytikerna har även breddat sin syn på vilka immateriella tillgångar som på-
verkar aktiepriserna. Denna utveckling har fått oss att vilja undersöka kapitalmarknadens3 
perspektiv på de immateriella tillgångarnas betydelse. 
 
                                                 
1 Genomgripande förändring av grundläggande antaganden och tankemönster på något vetenskapligt område. 
(Nationalencyklopedin, 2005) 
2 Intellektuella tillgångar likställs i denna uppsats som intellektuellt kapital. Intellektuellt kapital är 
humankapital - de anställdas kompetens samt strukturkapital - databaser, patent och varumärken. (Edvinsson 
& Malone, 1998) 
3 Med kapitalmarknad menas både marknaden för handel med aktier, det vill säga aktiemarknaden, och den 
för krediter, kreditmarknaden. (Holmström, 1997) 



 Inledning 

 2 
  

Holland och Johanson (2003) menar att denna revolution av intellektuellt kapital i företag 
också förändrar marknaden för information. Författarna talar om att analytiker har ett stort 
behov av företagens information om dess immateriella tillgångar. Mouritsen (2003) på-
pekar att det finns en utbredd övertygelse om att aktörerna på kapitalmarknaden inte upp-
skattar information om immateriella tillgångar och intellektuellt kapital, även om under-
sökningar visat att aktörerna efterfrågar sådan information. Trots att den finansiella 
marknaden, främst finansiella analytiker och investerare, säger sig vara intresserad av mer 
information är de sällan särskilt intresserade av företagens rapporter om dess intellektuella 
kapital vilket påpekas i olika artiklar av Johanson (2003), Holland (2003), Bukh (2003) och 
Garcia-Ayuso (2003). Då kapitalmarknaden består av flera aktörer har vi valt att begränsa 
undersökningen till analytiker och deras behov av information om företagens intellektuella 
tillgångar. 
 
Johanson (2003) påpekar att det är möjligt att analytiker inte anser att informationen som 
lämnats frivilligt av företagsledaren är pålitlig. För att komma tillrätta med problemet anser 
Garcia-Ayuso (2003) att en regelförändring måste ske. Det behövs nya standarder som upp-
visar mer information av högre kvalitet när det gäller de immateriella faktorerna som på-
verkar ett företags värde. Författaren menar även att företagsledningen måste uppmuntras 
att dela med sig av frivillig information och använda sig av ett språk som finansiella 
analytiker och investerare kan ta till sig.  
 
Holland och Johanson (2003) menar att analytiker har problem med att förstå hur 
immateriella tillgångar påverkar värdeskapandet i företagen. Detta leder till att företagens 
och analytikernas uppfattning av dess värde skiljer sig åt. Författarna menar även att olika 
analytikers uppfattning varierar. Enligt Holland (2003) har den ökade betydelsen av 
intellektuellt kapital vid företags värdeskapande, samt problemen med att redovisa detta, 
gjort att det uppstått en informationsasymmetri4 mellan företagen och analytikerna. 
Asymmetrin har ökat risken för moral hazard5, adverse selection6 och liknande beteenden 
mellan företagen och analytikerna vilket i sin tur har lett till problem vid värderingen av 
företag med stort intellektuellt kapital. Detta visade sig bland annat under ”dot.com”-
perioden 1997-2000 och den efterföljande nedgången på aktiemarknaden. Vissa företag har 
använt asymmetriproblemet som en ursäkt för sitt eget vilseledande beteende. Författaren 
menar att först när analytiker lärt sig att korrekt värdera de immateriella tillgångarna 
kommer instabiliteten på aktiemarknaden att minska(ibid). Det tycks råda en obalans 
mellan vilken information aktörerna på kapitalmarknaden vill ha och den information som 
företagen tillhandahåller och vi vill därför reda ut vilken information som egentligen 
efterfrågas. 
 

                                                 
4 Informationsasymmetri innebär att någon part har mer information än den andra. (Perloff, 2004) 
5 Moral hazard är ett opportunistiskt beteende där en informerad person utnyttjar  en annan persons bristande 
information vid en obevakad situation (ibid). 
6 Adverse selection är ett opportunistiskt beteende där en informerad person drar fördelar av att göra affärer 
eller avtala med mindre informerade personer (ibid). 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva analytikernas syn på information om det intellektuella 
kapitalet. Vi vill klarlägga i vilken utsträckning analytiker använder sig av informationen 
och hur de erhåller den. Baserat på problemdiskussionen samt det syfte den har lett fram till 
vill vi med denna uppsats besvara följande frågor: 
 

• Finns det enligt analytiker ett behov av att företagen redovisar sitt intellektuella 
kapital? 

• Vilken information efterfrågas, hur vill analytikerna erhålla denna samt vilka 
svårigheter innefattar information om intellektuellt kapital? 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsen kommer att avgränsas till ett svenskt företag som är i bankbranschen och analyt-
iker på säljsidan som bevakar denna bransch. Vi valde bankbranschen eftersom banker är 
tjänsteföretag där bland annat personalen är en viktig tillgång, vilket innebär ett stort 
intellektuellt kapital. 
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2 METOD 
 
Detta kapitel inleds med ett avsnitt om metodsynsätt, sedan redogörs för hur vi införskaffat 
litteratur som behandlar ämnet. Kapitlet beskriver samt motiverar även val av forsknings-
strategi, fallstudieobjekt och datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring metodproblem samt en beskrivning av den analysmodell som kommer att användas 
vid analysarbetet. 
 

2.1 Metodsynsätt 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 65) finns tre olika metodsynsätt; analytiskt-, system- och 
aktörssynsätt. Eftersom vi ville beskriva hur analytiker ser på informationen om 
intellektuellt kapital som företagen redovisar, vilken information som efterfrågas samt hur 
informationen erhålls, ansåg vi att vår undersökning kännetecknades av ett aktörssynsätt. 
Arbnor och Bjerke (1994, s 68) tar upp att aktörssynsättet utgår från de enskilda aktörerna 
och inriktningen är på betydelsen och innebörden de olika aktörerna lägger i sina 
handlingar och den omgivande miljön. Vidare skriver Arbnor och Bjerke (1994, s 86) att 
aktörssynsättets verklighet består av olika verklighetsbilder, som delas av en grupp 
människor, där delarna som överlappar varandra utgör en mer omfattande grupps, till 
exempel en organisations, verklighetsuppfattning. Genom dialog med de olika aktörerna 
fångas de subjektiva uppfattningarna (op cit, s 246). 
 

2.2 Litteratursökning 
 
För att få en djupare förståelse för problemet har vi gjort en djupgående litteraturstudie. De 
databaser vi använde oss av var Emerald, Ebsco, Lucia, Affärsdata och Presstext. Vi var 
intresserade av böcker, vetenskapliga artiklar och tidningsartiklar. När vi sökte i data-
baserna Emerald och Ebsco använde vi uteslutande engelska sökord. Följande sökord 
använde vi: market*, value*, stock*, intellectual, capital, account*, intangible, asset, 
analys*. Sökningen i Lucia, Affärsdata och Presstext gjordes med både ovan nämnda sök-
ord samt svenska sökord. Exempel på svenska sökord: intellektuellt kapital, analytiker, 
kapitalmarknad, redovisning och värdera. Vi kombinerade sökorden på olika sätt med hjälp 
av operatorn AND. Vidare sökte vi efter författare som uppgetts som referenser i artiklar vi 
läst. 
 

2.3 Forskningsstrategi 
 
Vår avsikt var att göra en kvalitativ studie som undersöker vårt syfte på djupet. Denscombe 
(2000, s 204) tar upp att det som kännetecknar en kvalitativ studie är inriktningen på ord 
snarare än siffror och tal. Trost (1997, s 15 f) nämner att en kvalitativ studie är rimlig om 
forskaren är intresserad av att bland annat försöka förstå människors sätt att resonera eller 
reagera. Vidare anser Denscombe (2000, s 41 ff) det lämpligt med fallstudie som 
forskningsstrategi när syftet är att i en undersökningsenhet djupgående granska en process i 
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dess naturliga miljö. Bästa sättet att genomföra en sådan undersökning ansåg vi var att 
studera endast ett företag grundligt i stället för att ytligt studera flera företag. På dessa 
grunder valde vi att göra en fallstudie. 
 

2.4 Val av fallstudieobjekt 
 
Vid valet av fallstudieobjekt måste forskaren enligt Denscombe (2000, s 44) välja ut ett 
eller några få exempel från en bredare urvalsgrupp. Svenning (2003, s 110) menar att vid en 
kvalitativ undersökning handlar det alltid om ett selektivt urval av studieobjektet. Det val 
forskaren gör måste kunna motiveras och Denscombe (2000, s 44 f) nämner fyra utgångs-
punkter för en sådan motivering och dessa är; den typiska undersökningsenheten, den av-
vikande undersökningsenheten, den teoriprövande undersökningsenheten och den minst 
sannolika undersökningsenheten. Vi utgick från den typiska undersökningsenheten efter-
som det företag vi undersökte liknade andra företag i bankbranschen och det kan förväntas 
att övriga företag i branschen har liknande förväntningar och åsikter. På SEB:s hemsida 
kunde vi läsa att SEB:s ambition är att tillhandahålla finansiella produkter och tjänster för 
företag och privatpersoner på ett sådant sätt att deras kunder blir nöjda, deras aktieägare får 
en konkurrenskraftig avkastning och att de anses vara goda samhällsmedborgare. SEB har 
en avdelning, Investor Relations (IR), som tillhandahåller information och för en öppen 
dialog med aktieägare, institutionella placerare, analytiker och övriga SEB-intressenter. Vi 
ansåg mot denna bakgrund att SEB var lämpligt fallstudieobjekt för vår undersökning. 
 
Vi ansåg att intervju med fyra respondenter var tillräckligt. Vi valde att intervjua den 
ansvarige för IR på SEB samt tre analytiker som bevakar SEB. Detta för att belysa 
problemet från två vinklar. Vi ville jämföra hur företaget uppfattar analytikernas efterfrågan 
med analytikernas egen uppfattning. Kontaktuppgifterna till IR-ansvarige på SEB fann vi 
på SEB:s hemsida. Där publiceras även en lista på de analytiker som bevakar SEB och vi 
valde att ta kontakt med tre analytiker från den. 
 

2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Denscombe (2000, s 101) menar att de olika datainsamlingsmetoderna kan användas 
oberoende av vilken forskningsstrategi som valts, men påpekar även att vissa datain-
samlingsmetoder passar bättre till speciella forskningsstrategier. Vidare anser Denscombe 
(2000, s 132) att när man vill ha detaljerad information från ett mindre antal människor är 
det mest lämpligt att använda sig av intervjuer. Yin (2003, s 89) skriver att intervjuer är en 
av de viktigaste källorna vid en fallstudie. Fördelen med intervjuer är enligt Denscombe 
(2000, s 161) att det produceras djupgående och detaljerade data. Eftersom informationen 
vi sökte var av djupare karaktär ansåg vi att intervjuer var ett lämpligt val av datain-
samlingsmetod. 
 
Enligt Denscombe (2000, s 135) finns det en rad olika typer av forskningsintervjuer och 
den vi använt oss av är semistrukturerad intervju. Författaren förklarar semistrukturerade 
intervjuer med att intervjuaren har en lista med ämnen som ska behandlas, men intervjuaren 
är flexibel och tillåter den intervjuade utveckla sina idéer och tankar. Svaren är öppna och 
betoningen ligger på den intervjuade, som utvecklar sina synpunkter. Eftersom de 
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tillfrågade respondenterna inte är bosatta i närheten utan i Stockholm ansåg vi att telefon-
intervjuer var den mest lämpade metoden. 
 
I samband med telefonintervjuerna användes två intervjuguider, en som var riktad till de tre 
analytikerna och en som var riktad till respondenten som jobbar med Investor Relations på 
SEB. (Se bilaga 1 och 2) 
 

2.6 Genomförande 
 
Inledningsvis kontaktade vi de olika respondenterna för att berätta om syftet med vår upp-
sats samt fråga om de var villiga att ställa upp på en intervju och när det skulle passa dem. I 
samband med första kontakten med respondenterna frågade vi om de ville se intervjuguiden 
i förväg och två av dem valde att utnyttja denna möjlighet.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes via telefon och de inleddes med att fråga om respondent-
erna godkände att vi genomförde intervjun med högtalartelefon samt spelade in hela inter-
vjun med bandspelare. Vi avslutade varje intervju med att fråga om vi fick återkomma och 
ställa kompletterande frågor. Samtliga respondenter godkände detta. Som komplement till 
bandinspelningen gjorde vi anteckningar under intervjun. Direkt efter att varje intervju var 
klar lyssnade vi på det inspelade materialet och antecknade ner det som sagts under inter-
vjun. Vi sammanställde materialet och skickade det till respektive respondent för 
granskning och godkännande.  
 

2.7 Metodproblem 
 
Vi har vidtagit vissa åtgärder för att säkerställa undersökningens reliabilitet och validitet. 
Med reliabilitet menas enligt Svenning (2003, s 67) att resultaten ska vara tillförlitliga. Det 
vill säga samma resultat ska uppnås av två undersökningar med samma syfte och samma 
metoder. Trost (1997, s 101) skriver att med validitet avses att det som ska mätas blir mätt. 
 

2.7.1 Reliabilitet  
 
För att öka reliabiliteten i vår undersökning valde vi att spela in intervjuerna genom att 
använda högtalartelefon och bandspelare. Ytterligare en faktor som kan ha ökat reliabilitet-
en är att vi var tre som närvarade under varje intervjutillfälle. En hade huvudansvaret för 
intervjun medan den andra ställde följdfrågor. Den tredje förde anteckningar under inter-
vjun för att komplettera det inspelade materialet ifall något uppfattats som oklart i in-
spelningen. 
 
Faktorer som kan ha minskat reliabiliteten är valet att genomföra telefonintervjuer istället 
för att träffas ansikte mot ansikte eftersom man går miste om den visuella kontakten. Då 
analytikerna var bosatta i Stockholm var detta inte ekonomiskt möjligt. 
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2.7.2 Validitet 
 
För att öka validiteten skickade vi tillbaka vår sammanställning till respondenterna så att de 
fick granska och godkänna den. Eftersom varje respondent tillät oss ställa kompletterande 
frågor efter intervjutillfället kan detta ha ökat validiteten. 
 
Denscombe (2000, s 103) tar upp att om samma resultat kan bekräftas genom att se på det 
ur olika perspektiv, det vill säga genom triangulering, kan man öka validiteten. Eftersom vi 
endast använt två forskningsmetoder, litteraturstudier och telefonintervjuer, kan det ha 
minskat validiteten genom att våra resultat inte ”triangulerats”. Frågornas karaktär kan ha 
påverkat respondenternas svar. Då frågorna var av öppen karaktär kunde svaren bli 
irrelevanta, detta försökte vi minimera genom att direkt försöka leda in respondenten mot 
det ämne vi undersökte. Ytterligare faktorer som kan ha påverkat vår undersökning är att 
respondenterna definierar intellektuellt kapital olika och inte enligt vår definition. Detta 
problem försökte vi minska genom att inledningsvis i intervjun definiera vad vi avsåg med 
intellektuellt kapital. 
 

2.8 Analysmodell 
 
Relevant teori för att uppfylla syftet har sammanställts i vår referensram. Denna teori har 
legat till grund vid utformandet av vår frågeguide. Det empiriska materialet samlades in och 
vi sammanställde varje respondents svar var för sig. Empirin analyserades sedan genom att 
undersöka om det fanns samband mellan de olika respondenternas lämnade svar samt om 
det fanns några likheter och samband med teorin i vår referensram. Utifrån de resultat vi 
kom fram till i vår analys har vi dragit egna slutsatser. 
 
 

 

FRÅGEGUIDE EMPIRI 
ANALYS SLUTSATSER TEORI 



 Teori 

 
  

8 

3 TEORI 
 
I detta kapitel redovisas vår referensram som behandlar och diskuterar problemen med att 
redovisa och värdera det intellektuella kapitalet. Sedan redogörs vilka informationskanaler 
som föredras och vilken information som analytiker anser viktigast. Till sist behandlas de 
olika barriärer som existerar mellan företagen och marknaden och den informations-
asymmetri som därmed uppstår. 
 

3.1 Intellektuellt kapital 
 
Intellektuellt kapital eller intellektuella tillgångar, är ett ganska vitt begrepp och definieras 
något olika av olika författare. Enligt Edvinsson och Malone (1998, s 28 ff) kan man dela in 
det intellektuella kapitalet i två former: 
 

• Humankapital 
• Strukturkapital 

 
Humankapitalet består enligt författarna av de anställdas kunskap, skicklighet och förmåga. 
Här inkluderas delvis företagets värderingar, kultur och filosofi och kan inte ägas av 
företaget. Strukturkapitalet kan däremot ägas av företaget och består av hårdvaran, mjuk-
varan, databaser, organisationsstruktur, patent och varumärken. Eller med andra ord, det 
som finns kvar då de anställda gått hem (ibid).  
 
Ett annat sätt att definiera intellektuellt kapital är enligt Westermark (2000, s 19): 

• Affärsidé – vision, strategi, omvärldsanalys 
• Organisationsägt strukturkapital – immateriella rättigheter, processkapital 
• Humankapital – styrelse, VD, medarbetare, chefer 
• Relationsbaserat strukturkapital – nätverk, varumärke, kunder 

 
Till skillnad från Westermark delar Reilly och Schweihs (1999, s 20 f) in det intellektuella 
kapitalet i två kategorier: 

• Kreativa: varumärken, copyrights, mjukvaror 
• Innovativa: patent, industriell design, affärshemligheter  

 
Denna indelning av det intellektuella kapitalet är mindre vanligt och Stewart (1999, s 13 f) 
har en bredare och mer generell beskrivning av begreppet. Författaren skriver att det 
intellektuella kapitalet är summan av alla kunskaper som finns i ett företag och det är denna 
samlade kunskap som ger företaget dess konkurrensfördelar. Ett annat sätt att uttrycka det 
är, enligt författaren, att det intellektuella kapitalet är skillnaden mellan marknadsvärdet 
och det redovisade värdet på ett företag. 
 
Definitionerna skiljer sig något mellan författarna men tar i stort sett upp samma saker. 
Definitionen som används i denna uppsats överensstämmer med Edvinssons och Malones 
(1998) beskrivning av det intellektuella kapitalet. Vi valde denna definition eftersom denna 
beskrivning ofta återkommer i annan litteratur och innehåller till stor del det som Reilly och 
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Schweihs samt Westermark nämner. Definitionen omfattar tillgångar som gynnar ett 
företag men som ofta inte syns i företagens balansräkning. Intellektuellt kapital består mest 
av icke finansiell information och kan oftast ses som en immateriell tillgång. 
 

3.2 Redovisning av intellektuellt kapital idag 
 
Som redovisningen ser ut idag är det svårt att ta upp en immateriell tillgång i balans-
räkningen. Definitionen av immateriella tillgångar är enligt FAR: s samlingsvolym (2004, s 
1028) en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som innehas för att 
användas i produktionen eller för att tillhandahålla varor eller tjänster, för uthyrning till 
andra eller i administrativt syfte.  Redovisningsrådet anger i RR15, FAR: s samlingsvolym 
(2004, s 1025), att immateriella tillgångar ska redovisas i balansräkningen då det är sanno-
likt att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla 
företaget och tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt oavsett om 
de förvärvats externt eller upparbetats internt. Det påpekas dock att internt upparbetade 
värden i form av goodwill, varumärken, utgivningsrätter för tidningar och publikationer, 
kundlistor och liknande inte får redovisas som tillgång i balansräkningen. 
 
Redovisningsrådet ställer i RR15, FAR: s samlingsvolym (2004, s 1025), tre krav som 
måste uppfyllas för att en immateriell tillgång skall kunna aktiveras. Tillgången skall vara 
identifierbar, kontrolleras av företaget och förväntas medföra ekonomiska fördelar. De 
flesta intellektuella tillgångar kan inte uppfylla kriterierna för immateriella tillgångar och 
kan därför inte tas upp i balansräkningen. Ett problem är bristen på kontroll. Exempel på 
detta tas upp i RR15, FAR: s samlingsvolym (2004, s 1029). Där nämns bland annat att ett 
företags utbildning av personal kan vara en källa till framtida ekonomiska fördelar men 
företaget har inte någon kontroll över hur länge personalen stannar. På samma sätt nämns 
att en stor kundgrupp kan vara ekonomiskt gynnsamt men företaget har svårt att veta om 
kunderna kommer att fortsätta vara lojala. 
 
Det räcker inte med att uppfylla definitionen av en tillgång för att den skall erkännas. 
Falkman (2000a, s 83) tar upp fyra erkännandekriterier: Har företaget den lagliga rätten till 
de framtida fördelarna eller ej, försiktighetsprincipen gör att möjliga tillgångar inte redo-
visas, tillgångar ska vara ekonomiskt betydande och mätbara. Detta resonemang utvecklas 
av Falkman (2000b) i en artikel där han påpekar att det primära problemet inte rör 
värderingen utan gränsdragningen. Författaren menar att diskussionerna om utveckling av 
redovisningsmodeller förr handlade mer om värderingsproblem och idag mer om vad som 
kan definieras som tillgång och om den definitionen är lämplig för dagens företag. 
 
Redovisningens uppgift är enligt Tollington (1998) att ge bästa möjliga information om 
företagets tillgångar. Författaren anser dock att dagens redovisning misslyckas med denna 
uppgift och en anledning till detta är att definitionen av tillgångar är bristfällig och bör 
revideras. Framförallt att kravet på att tillgången ska uppkomma till följd av en transaktion 
eller händelse, vilket oftast innebär ett förvärv, gör att många internt skapade tillgångar 
såsom varumärken inte kan redovisas som tillgångar menar författaren.  
 
Detta problem med att en bokföringsmässig tillgång uppkommer först vid en transaktion 
eller händelse leder till svårigheter att jämföra olika företag med varandra. Nyllinge (1999) 
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skriver att jämförelserna är mycket problematiska mellan kunskapsföretag som vuxit 
organiskt med dem som vuxit genom förvärv, vilket beror på skillnaden i redovisning 
mellan upparbetad och förvärvad goodwill. Författaren menar att det är endast när 
företagen växer genom förvärv som goodwill kommer in i redovisningen och påverkar 
balansräkningen. Goodwill är enligt Stewart (1999, s 93) ett helt meningslöst uttryck. När 
inköpspriset skiljer sig från det bokförda värdet vid ett förvärv består skillnaden ofta av 
intellektuella tillgångar, förväntade intäkter av patent, kundrelationer, varumärkesrättig-
heter och liknande. Författaren menar att då bokföringsreglerna inte tillåter att man betalar 
för ingenting dras helt enkelt det bokförda värdet från inköpspriset och skillnaden blir 
goodwill.  
 
För att komma tillrätta med svårigheterna att ge rätt information behöver företagen enligt 
Olsson (2002) inte lägga informationen i balansräkningen. En kompletterande rapport med 
nödvändiga siffror och nyckeltal gällande immateriella och dolda tillgångar bör däremot ut-
formas. Även Gajland och Treffner (2000) föreslår kompletterande tilläggsupplysningar. 
Dessa tilläggsupplysningar bör enligt författarna räknas fram av oberoende värderings-
institut samt innehålla en redogörelse för vilka kostnader som lagts ner på att utveckla 
immateriella tillgångar. Med denna information redogör författarna att man endast kommer 
en bit på vägen för att bedöma värdeskapandet och att fler riktlinjer måste utformas. 
 
Ett annat problem med bristerna i redovisningen av alternativa tillgångar, som 
Seetharaman, Sooria och Saravanan (2002) pekar på, är att många företag förblir under-
finansierade eftersom de inte kan uppvisa en stark balansräkning. Samtidigt menar 
författarna att andra företag som inte har en bärkraftig verksamhet hålls uppe tills de 
kollapsar, med stora förluster för olika intressenter som följd. Den felaktiga fördelningen av 
kapital innebär enligt författarna höga sociala kostnader för samhället som till exempel 
arbetslöshet, minskad produktivitet, och även försvagad nationell konkurrenskraft. 
 
Misslyckandet med att redovisa intellektuellt kapital beror enligt Chatzkel (2003) på att 
traditionell redovisning grundar sig på det som redan inträffat och på transaktioner medan 
intellektuellt kapital blickar framåt och grundar sig mer på omvandling av resurser. Dess-
utom krävs det, enligt författaren, i traditionell redovisning att allt går jämnt upp och att till-
gångar är möjliga att förbruka. Intellektuellt kapital däremot, är inte värderingsmässigt 
möjliga att lägga ihop, summan av intellektuellt kapital som slås ihop är enligt författaren 
svår att räkna fram. Vidare pekar författaren på att intellektuellt kapital inte är en resurs 
som förbrukas när den används, utan tvärt om antagligen ökar i värde. Enligt Stewart 
(1999, s 276) ställer sig många frågande till hur oprövade, kanske subjektiva, icke-
finansiella mått kan sättas in i årsredovisningen. Författaren anser i alla fall att mätmetoder 
behövs för att kunna förvalta det intellektuella kapitalet i företagen. Författaren skriver: 
”Det kanske är ett misstag att blanda mått på intellektuellt kapital med ekonomiska data 
men det är ett ännu större misstag att inte använda dem alls.” 
 
Att redovisningen idag är bristfällig och behöver förbättras anser även Olsson (2002) och 
författaren tar upp flera anledningar till att förbättra informationen om de immateriella till-
gångarna i företagen:  
 

• Svårigheterna att bedöma ett företags totala ställning när hälften eller mer av 
tillgångarna överhuvudtaget inte redovisas 
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• Risken för manipulation med finansiella data när informationen är obefintlig och 
inte underställd några standardkrav 

• Risken för att några som arbetar i eller har stora ägarintressen med möjlighet till 
insideinformation utnyttjar sitt informationsövertag till att göra insideraffärer 

• Risk för hög volatilitet7 när många investeringar görs på basis av psykologi snarare 
än vetande 

• Svårigheter för nyligen startade företag med stort immateriellt kapital att få en 
rättvis chans på kapitalmarknaden. 

 
Dessa problem skulle minska, enligt Olsson (2002), om det på ett mer pålitligt sätt gick att 
redovisa och värdera företagens intellektuella kapital. Eccles, Herz, Keegan och Phillips 
(2001, s 104) efterfrågar också en bättre redovisning av företagens intellektuella kapital 
men påpekar att normgivare och akademiker inte kan initiera nya redovisningsregler utan 
stöd från affärsvärlden. Författarna menar att om inte företagsledarna tar initiativet till en 
förändring kommer inget att hända. 
 
Det finns idag stora svårigheter för företagen att redovisa det intellektuella kapitalet externt. 
Att denna redovisning behövs samt behöver förbättras råder det bland författarna inga 
tvivel om. Däremot är det inte nödvändigt att denna redovisning sker i balansräkningen 
utan kan ske separat. Det största bekymret är hur dessa tillgångar skall värderas för att till-
handahålla externa intressenter med så pålitlig och riktig information som möjligt.  
 

3.3 Värdering av intellektuellt kapital 
 
Problemet med redovisningen av intellektuellt kapital är att det är svårt att värdera. Då det 
inte finns någon marknad för immateriella tillgångar kan inte dess värde bedömas på 
samma sätt som materiella och finansiella tillgångar, skriver Garcia-Ayuso (2003). 
Författaren påpekar att det inte heller finns någon allmänt accepterad värderingsmodell för 
immateriella tillgångar. Även Holland (2003) menar att eftersom det är svårt att 
kategorisera, definiera, hitta indikatorer, mäta samt att bedöma kostnader och nytta av de 
immateriella tillgångarna har värderingen av dessa blivit problematiskt. Mouritsen (2003) 
menar att det intellektuella kapitalet kan ses som en process av värdeskapande och att en 
anledning till att aktörerna på kapitalmarknaden har svårt att förstå det intellektuella 
kapitalets värdeskapande är att dess bana in i framtiden inte är linjär. Då det är omöjligt att 
förutspå kunskapens tillväxt är det omöjligt att bestämma värdet på det intellektuella 
kapitalet (ibid). 
 
Enligt Garcia-Ayuso (2003) leder den ineffektiva värderingen av immateriella tillgångar till 
en mängd problem, bland annat instabila aktiepriser till följd av svårigheterna att uppskatta 
framtida intäkter och risker som investeringar i immateriella tillgångar ger. Informations-
asymmetri ökar möjligheterna för insideraffärer vilket leder till förluster för små 
investerare. Övervärderingar av företag på kapitalmarknaden leder till stora förluster hos 
investerarna när aktiepriserna så småningom återgår till det verkliga värdet. Under-
värderingar, å andra sidan, försämrar företagens möjligheter att anskaffa nytt kapital och 

                                                 
7 Volatilitet innebär prisrörlighet på finansiella marknader. Att till exempel en aktie, option, ränta eller valuta 
har hög volatilitet innebär att priset varierar mer än genomsnittligt. (Nationalencyklopedin, 2005) 
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ökar risken för ofrivilliga uppköp. I förlängningen kan dessa problem, enligt författaren, 
leda till nedskärningar i arbetskraften (ibid). 
 
Trots att marknaden, enligt Jäghult (1989), har stor vana att värdera traditionella företag är 
vanan att värdera exempelvis kunskapsföretag relativt liten. Då förfinade värderings-
metoder har saknats, används de traditionella metoderna som gäller till exempel industri- 
och handelsföretag. Två huvudmetoder brukar enligt författaren användas i samband med 
företagsvärderingar – substansvärdering och avkastningsvärdering. Substansvärdemetoden 
bygger på att skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder utgör företagets kapital 
som ska motsvara företagets värde. Denna metod ger dessvärre ett missvisande resultat vid 
bedömning av kunskapsföretag då dessa företag i stort sett saknar substansvärden, som 
maskiner och fastigheter. Vid avkastningsvärdering tittar man bara på avkastningen och tar 
ingen hänsyn till de värden som finns kvar i företaget (ibid). 
 
Enligt Eccles et al (2001, s 52) råder delade meningar om vilka mätinstrument som bäst 
reflekterar företagets sanna värde. Ena sidan förespråkar traditionella metoder medan andra 
menar att nya mätmetoder krävs för att spegla bland annat de immateriella tillgångarna. 
Forskning visar dock att användningen av traditionella mätmetoder har minskat till fördel 
för metoder som tar hänsyn till de icke finansiella dimensionerna (ibid). 
 
Det uppstår många problem vid värderingen av det intellektuella kapitalet, det är samtliga 
författare överens om. Lämpliga mätmetoder saknas och det är mycket svårt att säkert fast-
ställa vilket värde en intellektuell tillgång kommer att tillföra företaget på lång sikt. Då 
området inte omfattas av regler ökar risken för subjektiva bedömningar vilket leder till in-
stabilitet på kapitalmarknaden. 
 

3.4 Informationskällor 
 
Alla företag som är registrerade på Stockholms fondbörs är skyldiga att följa en general-
klausul som reglerar informationsskyldigheten. Den innebär enligt Hägglund (2001) att så 
fort företagsledningen känner till någon händelse som kan påverka företagets resultat måste 
denna information offentliggöras. Företagen är inte tillåtna att lämna någon selektiv in-
formation till placerare eller analytiker. Detta innebär att ansvaret för all utgivning av 
information ligger på företaget. Författaren resonerar om vilken information som är 
intressant för placerare och analytiker men kommer fram till slutsatsen att all information är 
av potentiellt intresse(ibid).  
 
Finansiella analytiker kan enligt Johansson (1998, s 14 f) delas in i tre olika grupper; affärs-
journalister, säljsidans analytiker och köpsidans analytiker. Affärsjournalister analyserar 
företag och skriver artiklar om dessa företag. Säljsidans analytiker arbetar för investerar- 
och mäklarföretag och ger externa klienter aktierekommendationer. Köpsidans analytiker 
arbetar vanligen för banker, pensionsfonder eller försäkringsbolag. Analyserna som köp-
sidans analytiker utformar används främst internt av portföljförvaltare. Analytikerns huvud-
uppgift är enligt Hägglund (2001) att sammanställa information om företaget och förutspå 
det framtida värdet. Analytiker lägger mycket tid på att träffa sina kunder, de stora 
placerarna, och representanter för företaget. Samtidigt måste analytikern ständigt hålla den 
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insamlade kunskapen aktuell. En analytiker håller vanligen tät kontakt med fem till sex 
bolag i sin bransch (ibid).  
 
Analytiker kan på flera olika sätt skaffa sig information om ett företag. Enligt Johansson 
(1998) finns det ett flertal olika källor där analytikern kan införskaffa information, 
exempelvis årsredovisningar, delårsrapporter, pressmeddelanden, årsmöten, press-
konferenser och direktkontakt. Det är intressant att veta vilka informationskällor som 
analytiker använder och föredrar och därför skall vi presentera studier som har gjorts på 
detta område.  
 
Olbert (1992) har gjort en studie över vilka informationskällor som svenska analytiker 
föredrar. Analytikerna gav sexton olika informationskällor betyg mellan ett och fem och 
här framgick det att balansräkningen rankades som nummer ett och resultaträkningen som 
nummer två. Författaren tar upp att även diskussioner med företagens representanter ansågs 
viktigt av analytikerna. Analytikerna såg detta som en möjlighet att särskilja sig från sina 
konkurrenter genom att skaffa sig ett försteg i informationshänseende (ibid). En annan 
undersökning gjordes i Storbritannien av Breton och Taffler (1995) där analytiker fick 
rangordna de mest betydelsefulla informationskällorna som behövs för att ge 
rekommendationer om investeringar (se tabell 3.1). Den viktigaste källan var i denna under-
sökning direktkontakten och besöken hos företag. Preliminära rapporter och års-
redovisningar rankades som den näst bästa (ibid). 
 
Tabell 3.1. Viktiga informationskällor 
  Rangordning 
Direkt företagskontakt och besök 1 
Preliminära rapporter och årsredovisningar 2 
Provisoriska uttalanden 3 
Tidigare samlad arbets- och marknadsdata  4 
Årsrapporter som innehåller annat än finansiella 
uttalanden 5 
Affärstidskrifter och nyhetstidningar 6 
Statistiska/makroekonomiska prognoser 7 
Dotterbolagens redovisning 8 
Företagens PR/Pressmeddelanden 9 
"Chart service" 10 
Andra mäklares uttalanden 11 

 
Enligt ”Ranking of importance for sources of information” av G. Breton och R. Taffler, 1995, Accounting and 
Business Research, 25(98). 
 
Trots att resultatet av undersökningarna skiljer sig åt något visar båda studierna att direkt-
kontakten med företagen samt deras rapporter och årsredovisningar är de viktigaste 
informationskällorna för analytikerna.  
 

3.5 Efterfrågad information 
 
Sullivan och Sullivan (2000) tar upp att det finns en mängd olika intressenter, både interna 
och externa, som är intresserade av att lära sig hur man bestämmer värdet i ett företag med 
stort intellektuellt kapital. Det som är förvånansvärt är att det finns ett så litet intresse bland 
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de finansiella analytikerna. Analytikerna ser på företagen de analyserar från ett 
redovisningsperspektiv och de få analytikerna som är intresserade av sambandet mellan 
immateriella tillgångar och aktievärdet anser att deras framtida prognoser av företagens in-
täkter redan tagit hänsyn till det intellektuella kapitalet (ibid).  
 
Det senaste årtiondet har PricewaterhouseCoopers (2005) arbetat med att identifiera vilken 
information som är viktig för att kommunicera företagens prestationsförmåga, genom att 
titta på alla sorters tillgångar som skapar värde och tillväxt. PricewaterhouseCoopers (2005) 
menar att genom att förstå och tillgodose användarnas behov av information kan man öka 
organisationens långsiktiga potential. PricewaterhouseCoopers (2005) påpekar att alltefter-
som efterfrågan på information ökar kommer företag som inte tillhandahåller denna riskera 
att skada ledningens trovärdighet och aktieägarnas förtroende. 
 
Vilken information är det då som efterfrågas av analytiker och investerare? Eccles et al 
(2001, s 124) hänvisar till en global studie av PricewaterhouseCoopers där institutionella 
investerare och säljsidans analytiker runt om i världen utfrågats för att identifiera vilken 
information, både finansiell och icke finansiell, som är viktigast vid investeringsbeslut. 
Studien visade att de nio viktigaste måtten (av totalt 21) vid investeringsbeslut var: 
 

1. Vinst  
2. Kassaflöde 
3. Kostnader 
4. Köp av fasta tillgångar 
5. FoU investeringar 
6. Marknadstillväxt 
7. Strategiska mål 
8. Utveckling av nya produkter 
9. Marknadsandel 
 

Listan inkluderar både finansiella och icke finansiella mått. Både investerare och analytiker 
uppgav att informationen om de finansiella måtten var av högre kvalitet än de icke 
finansiella. Studien visar att det finns ett globalt behov av information om icke finansiella 
mått(ibid). 
 
I en studie gjord av Eccles och Mavrinac (1995) (refererad i Johanson, 2003) ombads 
analytiker rangordna olika immateriella indikatorer. Det framgick att indikatorer som 
marknadstillväxt och marknadsandelar var mycket högt efterfrågade, däremot rankades 
arbetstagar- och kundtillfredsställelse lågt. Lägst av alla rankades humankapital och etik. 
Johanson (2003) anser att den låga rangordningen av indikatorer på humankapital är något 
förvirrande med tanke på den ökande mängden av litteratur som uttrycker ett starkt 
samband mellan humankapitalinvesteringar och företagens prestation. 
 
Eccles et al (2001, s 126 ff) tar även upp en annan undersökning av 
PricewaterhouseCoopers där fokus har varit på högteknologibranschen som liksom bank-
branschen har ett stort intellektuellt kapital. Här har undersökts vilken information som 
företagare, analytiker och investerare tycker är viktigast. Resultatet av företagens åsikter 
illustreras i tabell 3.2. 
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Tabell 3.2. Relative Importance of Performance Measures for Companies 
 

 
 
Från ”The ValueReporting Revolution: Moving Beond the Earnings Game” Av Eccles, R. G., Herz, R. H., 
Keegan, M. E. & Phillips, D. M. H., 2001, New York, NY, USA: John Wiley, 2001. s 126. 
 
Undersökningen visar att av de tio viktigaste måtten är endast tre finansiella och endast en, 
vinsten, omfattas av regler beträffande dess definition och redovisning.  
 
Större delen av de 14 ”medel-viktiga” måtten kan, enligt Eccles et al (2001, s 126 ff), delas 
in i tre kategorier: kunder, anställda och innovation. Hälften av dessa mått är finansiella och 
många av dem måste kombineras med icke finansiell information för att ge den information 
som efterfrågas. Den andra hälften är icke finansiella mått som ofta är svåra att kvantifiera. 
  
De ”mindre viktiga” måtten består främst av finansiell och operationell statistik som är lätt 
att mäta. Studien visar alltså att det som är lätt att mäta inte är så viktigt medan det som är 
viktigast ofta är svårt att mäta(ibid).  
 
Företagens åsikter jämförs sedan med de mått som analytiker och investerare anser 
viktigast. I tabell 3.3 redovisas en topptio-lista över de viktigaste måtten uppdelad på 
företag, analytiker och investerare. 
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Tabell 3.3. Top Ten Hit Parade of Performance Measures 
 

 
Från ”The ValueReporting Revolution: Moving Beond the Earnings Game” Av Eccles, R. G., Herz, R. H., 
Keegan, M. E. & Phillips, D. M. H., 2001, New York, NY, USA: John Wiley, 2001. s 128. 
 
 
Tabellen visar hur rankningen av de viktigaste måtten skiljer sig mellan företag, analytiker 
och investerare. Samtliga respondenter är överens om vilka mått som hör till de tio 
viktigaste men rankningen skiljer sig något mellan de olika aktörerna. Skillnaderna 
resulterar i att olika informationsgap uppstår mellan de olika aktörerna vilket utvecklas i 
avsnitt 3.7. 
 
Slutsatsen som kan dras av de olika studierna är att information om det intellektuella 
kapitalet efterfrågas. Exakt vilken information som anses viktigast varierar men vissa delar 
tycks genomgående ha större värde än andra, som exempelvis marknadstillväxt och 
marknadsandelar. Det framgår dock tydligt att information om intellektuella tillgångar är 
betydelsefull för samtliga aktörer. 
 

3.6 Informationsbarriärer 
 
För att rapportera intellektuellt kapital externt måste en del krav uppfyllas, påpekar van der 
Meer-Kooistra och Zijlstra (2001). De externa intressenterna förväntar sig att kunna jäm-
föra olika företags rapporter och en standardisering av informationen krävs för att möjlig-
göra detta. Intressenterna förväntar sig även att informationen är tillförlitlig och objektiv 
samt att möjligheter till subjektivitet inte finns. Författarna tar även upp att chefer inte vill 
avslöja för mycket information om intellektuellt kapital till externa intressenter eftersom 
det kan påverka deras konkurrensfördel. Ett annat problem är svårigheten att uppskatta 
framtida värdet samt rädslan för att skapa för höga förväntningar som inte kan uppnås. Det 
kan även leda till manipulation av siffrorna då det inte finns regelverk om hur intellektuellt 
kapital ska redovisas samt att det saknas krav på att någon utomstående ska kontrollera 
uppgifterna (ibid). 
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Trots svårigheterna med att redovisa det intellektuella kapitalet externt så är finansiella 
analytiker, enligt Guimón (2005), medvetna om att de inte kan basera sina beslut endast på 
finansiell information från redovisningar, utan att även icke finansiell information krävs. 
Vidare pekar författaren på att det finns en skillnad mellan den förväntade verkan som 
redovisningen av intellektuellt kapital har och den verkliga effekten i praktiken. Skillnaden 
uppstår på grund av att det finns barriärer som minskar informationens verkan. Författaren 
menar att det finns barriärer på både utbuds- och efterfrågesidan, som minskar effekten av 
redovisning av intellektuellt kapital. Efterfrågesidan utgörs av investerare och analytiker 
och utbudssidan utgörs av företag och personer som skapar information, till exempel 
finansjournalister. Författaren nämner ett antal barriärer som påverkar investerares och 
analytikers möjlighet att ta till sig information om intellektuellt kapital(ibid).  
 

• Det saknas speciella interna rutiner och verktyg för intellektuellt kapital.  
 

• En del analytiker saknar kunskapen och förstår inte vilken effekt det intellektuella 
kapitalet har i värdeskapandet. 

 
• Analytiker är mer cyniska och rationella än andra människor. De föredrar siffror 

över kvalitativ information. 
 

• Analytiker argumenterar för att det inte finns bättre värden på företags intellektuella 
kapital än de historiska finansiella måtten. De resonerar så att om ett företag har en 
överlägset hög avkastning, betyder det att företagets immateriella tillgångar och 
aktiviteter är mer värda än deras konkurrenters. I en snabbt växande miljö är det 
grundläggande att använda sig av ett framtida perspektiv vid värdering av 
immateriella tillgångar. 

 
• Eftersom det är frivilligt att publicera rapporter om intellektuellt kapital ifrågasätter 

analytiker trovärdigheten i de uppgifter som ges, då det inte finns någon som 
granskar dessa. 

 
• Analytiker ifrågasätter validiteten och kritiserar företagen för att endast publicera 

positiv information och dölja information som kan ha negativ effekt.  
 

• Finansiella analytiker föredrar direktkontakt med företagsrepresentanter framför 
publika kanaler när de utvärderar företags immateriella tillgångar.  

 
Även Johanson (2003) tar upp ett antal förklaringar till att kapitalmarknadsaktörer är tvek-
samma till att använda sig av information om företagens investeringar i humankapitalet. 
För det första kan aktörerna misslyckas med att förstå vikten av en viss humankapital-
investering. Det kan vara så att aktörerna inte känner till den senaste forskningen om av-
kastning på humankapitalinvesteringar. Att de inte förstår sambandet mellan specifika 
humankapital-indikatorer och företagens visioner och strategier. För det andra, även om de 
skulle förstå sambandet så är aktörerna tveksamma om de kan lita på indikatorerna, det 
finns en osäkerhet om de är pålitliga och giltiga. Den tredje förklaringen till denna tvek-
samhet är saknaden av äganderätten. Författaren menar exempelvis företagens bristande 
kontroll över individuella kunskaper. Fjärde problemet är att aktörerna på kapital-
marknaden saknar kännedom om huruvida dessa immateriella tillgångar verkligen tas om 
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hand av företagets ledning. Att en viss kunskap finns i en viss organisation behöver inte 
betyda att denna tas tillvara och gör någon skillnad i företagets värdeskapande. Till sist tar 
Johanson (2003) upp att det är en sak att mäta och redovisa immateriella tillgångar men för 
att verkligen försäkra sig om att förståelsen och agerandet baseras på informationen från de 
immateriella indikatorerna behövs det flera stödjande processer. 
 
De olika författarna tar upp flera aspekter av samma problem. Författarna är överens om att 
många barriärer existerar när det gäller informationen om intellektuellt kapital. Johanson 
(2003) och Guimón (2005) anser båda att analytiker saknar kunskap om hur det 
intellektuella kapitalet ska skapa värde i framtiden. Att informationen är opålitlig är också 
något båda författarna påpekar. Van der Meer-Kooistra och Zijlstra (2001) är överens med 
Guimón (2005) om att regler behövs på området både för att öka jämförbarheten och till-
förlitligheten. Alla dessa barriärer bidrar till att analytiker inte får all den information som 
företagen har om det intellektuella kapitalet, en informationsasymmetri uppstår.  
 

3.7 Informationsasymmetri 
 
Holland (2003) menar att den informationsasymmetri som uppstått leder till ökad osäkerhet 
på aktiemarknaden. De immateriella tillgångarnas ökade betydelse samt svårigheterna med 
att identifiera, värdera och redovisa dessa har lett till att externa intressenter inte får den in-
formation de behöver. Författaren menar att analytiker endast har börjat utveckla sin 
expertis när det gäller att värdera intellektuellt kapital. Det enda sättet att utveckla dessa 
kunskaper är, enligt författaren, att försöka sig fram och därigenom få erfarenhet. Holland 
(2003) anser att analytikerna inte får den information de behöver för att korrekt värdera 
företag med intellektuella tillgångar och att denna information måste förbättras. 
 
Med anledning av denna informationsasymmetri gjordes en studie i bankbranschen av 
PricewaterhouseCoopers (1999), där 39 banker i USA, Canada, Australien och Europa 
undersöktes. I studien identifierades ett antal kommunikationsgap, bland annat: 
 
Informationsgapet: Skillnaden mellan vikten analytiker och investerare lägger vid ett mått 
och hur behovet av information om dessa mått tillgodoses av företagen. I bankbranschen 
existerar stora informationsgap när det gäller exempelvis marknadstillväxt, kunder, kvalitet 
på ledningen samt riskhantering. Varken analytiker eller investerare anser att de får till-
räcklig information på dessa områden.  
 
Redovisningsgapet: Skillnaden mellan vikten företagsledningen lägger vid ett mått och hur 
aktivt de arbetar med att redovisa det. De stora informationsgapen tyder på att bankerna 
inte redovisar den information som efterfrågas och undersökningen visar att stora 
redovisningsgap finns på samma områden. 
 
Förståelsegapet: Skillnaden mellan vikten företagsledningen lägger vid ett mått och vikten 
analytiker och investerare lägger vid måttet. Detta gap anses litet i bankbranschen, företags-
ledningen, analytiker och investerare är överens om vikten av de flesta mått. Mått som av-
viker är personaltillfredsställelse, logistik och rykte vilka företagsledningen anser är 
viktigare än vad analytiker och investerare tycker. 
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Uppfattningsgapet: Skillnaden mellan hur aktivt företagsledningen tycker att de arbetar på 
att redovisa ett mått och hur tillfredsställande analytiker och investerare uppfattar den in-
formation de får. Undersökningen visar att bankerna inte inser att analytiker och investerare 
är missnöjda med den information de erhåller.  
 
I undersökningen dras slutsatsen att de första tre gapen är mycket stora och att de även är 
de viktigaste. Marknaden är inte överens med företagsledningens värdering av företagen, 
delvis på grund av att de saknar tillräcklig information för att göra en rättvis bedömning. 
Företagsledningen måste därför bedöma om fördelarna med att inte redovisa all information 
till marknaden uppväger priset de får betala i form av sämre aktieägarvärde. 
 

3.8 Sammanfattning av teorin 
 
Det finns idag stora begränsningar med att ta upp intellektuella tillgångar i balansräkningen 
och det är få intellektuella tillgångar som uppfyller de krav som ställs upp för att en 
aktivering skall vara genomförbar. Enligt Tollington (1998) är redovisningens uppgift att ge 
externa intressenter så bra information om företagens tillgångar som möjligt, men företagen 
misslyckas enligt författaren med detta. Även Nyllinge (1999) påpekar bristerna och menar 
att detta innebär svårigheter vid jämförelsen av olika företag med varandra. Särskilt vid 
jämförelser av företag som vuxit organiskt med dem som vuxit genom förvärv. Även 
Olsson (2002) samt Gajland och Treffner (2000) anser att redovisningen är otillräcklig. För 
att förbättra informationen till intressenterna behöver, enligt författarna, denna information 
inte ligga i balansräkningen utan kan redovisas i kompletterande tilläggsupplysningar.  
Anledningen till att företagen idag misslyckas med att redovisa det intellektuella kapitalet 
beror enligt Chatzkel (2003) på att traditionell redovisning grundar sig på historik och 
transaktioner medan det intellektuella kapitalet är mer framåtblickande och grundar sig på 
omvandling av resurser istället för transaktioner. En annan anledning till svårigheterna med 
att redovisa dessa tillgångar, som Garcia-Ayuso (2003), Holland (2003) samt Mouritsen 
(2003) påpekar, är att de är mycket svåra att värdera. 
 
Analytikerna kan på olika sätt erhålla den information de behöver för sina företagsanalyser, 
bland annat genom årsredovisningar, pressmeddelanden och direktkontakt. De in-
formationskällor som analytiker föredrar är, enligt Olbert (1992) samt Breton och Taffler 
(1995), årsredovisningar, rapporter och direktkontakt med företagsrepresentanter. När det 
sedan gäller vilken information som efterfrågas så påpekar Sullivan och Sullivan (2000) att 
det finns ett förvånansvärt svalt intresse från finansiella analytiker av information om 
intellektuellt kapital. Däremot visar en studie av PricewaterhouseCoopers att icke 
finansiella mått var viktiga för företagen. Av de tio ”viktigaste” måtten var endast tre 
finansiella medan de ”mindre viktiga” måtten bestod främst av finansiell och operationell 
statistik som var lätt att mäta. Slutsatsen som kan dras från detta är att det som är lätt att 
mäta är inte så viktigt medan det som är viktigast ofta är svårt att mäta. 
 
Enligt Guimón (2005) är finansiella analytiker medvetna om att även icke-finansiell in-
formation behövs vid sina analyser, men författaren pekar på barriärer som påverkar 
investerares och analytikers möjlighet att ta till sig information om intellektuellt kapital. 
Även Johanson (2003) samt van der Meer-Kooistra och Zijlstra (2001) anser att det 
existerar många barriärer. Författarna är överens om att regler behövs på området både för 



 Teori 

 20 
  

att öka jämförbarheten och tillförlitligheten. Att informationen är opålitlig och att analytiker 
saknar kunskap om hur det intellektuella kapitalet skall skapa värde i framtiden är andra 
barriärer som enligt Guimón (2005) och Johanson (2003) påverkar effekten av in-
formationen. Alla dessa barriärer bidrar till att analytiker inte får all den information som 
företagen har om det intellektuella kapitalet och en informationsasymmetri uppstår. En 
studie gjordes av PricewaterhouseCoopers (1999) i bankbranschen med anledning av denna 
asymmetri. I studien framkom det att fem kommunikationsgap existerade. De största gapen 
var informationsgapet, redovisningsgapet samt kvalitetsgapet. Gapen visade att skillnader 
finns bland annat mellan vad analytiker anser vara de viktigaste måtten och hur dessa mått 
tillgodoses av företagen samt skillnader mellan vikten företagen lägger vid ett mått och hur 
god kvalitén är på den information de tillhandahåller. Tillräcklig information saknas för att 
analytiker ska ha möjlighet att göra en rättvis bedömning och företagen bör därför bedöma 
om fördelarna med att inte redovisa all information uppväger priset de får betala i form av 
sämre aktievärde. 
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4 EMPIRI 
 
Vårt empiriska underlag grundar sig på fyra intervjuer, en intervju med SEB:s ansvarige 
för Investor Relations och tre intervjuer med olika analytiker som bevakar detta företag. 
 

4.1 Intervju med Laurence Westerlund 
 
Laurence Westerlund har arbetat på SEB sedan 1987 och som ansvarig för Investor 
Relations sedan 1996. Det dagliga arbetet består till stor del av kontakter med kapital-
marknaden och många av de analytiker som bevakar företaget. I dagsläget finns runt 30 
analytiker som bevakar SEB och publicerar analyser om företaget. Utöver dessa finns en 
mängd bolag som bevakar företaget. Westerlund poängterar att det är viktigt att alla 
intressenter får samma information. Denna lämnas främst genom årsredovisningar och del-
årsrapporter som alla kan ta del av. En del av denna information sammanställs sedan i olika 
presentationer som riktar sig till olika målgrupper, en mer lättläst användarvänlig version 
till ”aktieägaren på gatan” och en mer detaljerad till analytikerna. Vid de personliga 
kontakter företaget har med analytikerna lämnas ingen ytterligare information, allt ska 
finnas i årsredovisningen. Westerlund framhåller att all information som lämnas ska på 
bästa sätt hjälpa till att beskriva företagets framtida intjäningsförmåga. Det innebär att all 
information, både positiv och negativ, måste tas med. Om bolaget utelämnar information 
och på så sätt vilseleder marknaden får man enligt Westerlund betala ett dyrt pris i form av 
ett minskat förtroende. Förtroendet från kapitalmarknaden är det viktigaste företaget har att 
hantera. 
 
SEB har inte valt att använda uttrycket ”intellektuellt kapital” men Westerlund menar att 
mycket av sådan information redovisas i årsredovisningen. SEB försöker beskriva på vilket 
sätt företaget jobbar med bolagsstyrningen, hur man kontrollerar risker, hur man jobbar 
med kompetensutvecklingen och hur man vårdar det intellektuella kapitalet för att skapa 
värde i framtiden. Den del av det intellektuella kapitalet som enligt Westerlund påverkar 
företagets värde mest är humankapitalet. Det inkluderar alla de anställda, både ledning och 
personal. Westerlund menar att strukturkapitalet förvisso är viktigt men att det i för-
längningen är människorna som ska utföra det hela. Det är dock svårt att sätta ett värde på 
personalen. Enligt Westerlund bygger all värdering på en diskontering av framtida 
betalningsflöden och på det måste något värde sättas på den ”mjukvara” som ska generera 
dessa betalningsflöden. Westerlund tror att eftersom analytikerna har mest kontakt med 
ledningen är det nog främst den delen som de värderar, personalen ser de genom det 
genererade resultatet.  
 
Enligt Westerlund upplevs ingen direkt efterfrågan på ytterligare information om 
intellektuellt kapital, utöver den som företagen tillhandahåller, från analytiker. Det som kan 
ses som intellektuellt kapital som analytikerna är intresserad av är, nedbrutet på minsta 
möjliga nivå, hur verksamheterna utförs och hur företaget kan vinna marknadsandelar eller 
skapa värde genom att effektivisera verksamheten. All information som kan ges om hur de 
anställda och varumärkena kan vårdas och utvecklas, är till viss grad efterfrågat av 
analytikerna. Westerlund menar att det skiljer sig lite mellan olika typer av analytiker. Sälj-
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sidans analytiker är mer detaljorienterad och tittar mycket på hårda siffror som ska kunna 
läggas in i ett Excelark vilket sällan är möjligt med intellektuellt kapital. Köpsidans 
analytiker har en längre horisont i sin syn och därmed blir strategin viktigare och då även 
hanteringen av intellektuellt kapital. 
 
Ur marknadens synpunkt, både från bolagens sida och från analytikernas sida, så är det bra 
att ha en jämförbar information. Om detta kan åstadkommas genom tydliga rekommenda-
tioner, riktlinjer och normer som tas fram av olika typer av organisationer så är det positivt, 
anser Westerlund. 
 

4.2 Intervju med Mikael Hallåker 
 
Mikael Hallåker är analytiker på Handelsbanken Investment Banking och analyserar 
företag inom finanssektorn – banker och försäkringsbolag främst. Den sektor som Hallåker 
ansvarar för analyserar i princip alla stora och medelstora börsnoterade försäkringsbolag i 
Norden. Själv bevakar Hallåker sju, åtta företag, bland annat SEB.  
 
De informationskällor som Hallåker främst använder sig av är pressreleaserapporter som 
bolagen släpper, statistik över marknaden från exempelvis SCB samt ekonomiska data. 
Besök hos bolagen och samtal med ledningen sker förhållandevis ofta, runt sex, sju gånger 
om året. När det gäller information om intellektuellt kapital så är det de personliga träffarna 
som är viktigast. Genom att träffa ledningen och människorna på bolagen och tala med dem 
kan analytikern bilda sig en egen uppfattning som betyder mer än en fin humankapital-
policy. Årsredovisningarna är mindre viktiga, det mesta av den informationen har redan 
publicerats i kvartalsrapporter och presentationer från bolagen. Årsredovisningarna 
fungerar mer som ett marknadsföringsinstrument, där bolaget ”pratar fint” om personal-
politik och miljöpolitik. Det har mycket liten betydelse för själva analysen av bolaget.  
 
Hallåker framhåller att det intellektuella kapitalet inte är någon konkret faktor vid 
värderingen av ett bolag även om det är en viktig del i företaget. Det är mer vid 
bedömningar av bolagens utveckling och deras förutsättningar på marknaden som det kan 
vägas in. Då bank- och försäkringssektorn är en tjänstesektor och produkterna oftast är 
standardiserade så står och faller verksamheten med de människor som arbetar i den. 
Personligen anser Hallåker att ledningen är mycket viktig, vad de är för människor, hur de 
agerar och hur de fattat sina strategier. Som Hallåker uttrycker det: ”En bra ledning kan 
lyckas med en halvtaskig idé, medan en dålig ledning kan misslyckas med den bästa idé.” 
Det intellektuella kapitalet finns dock inte med som en variabel i värderingsmodellen, utom 
vid fastställandet av avkastningskravet på ett företag där det på grund av ledningen kan 
läggas på en liten premie i vissa fall. En anledning till att Hallåker inte lägger så stor vikt 
vid det intellektuella kapitalet är dels att det inte är pålitligt och dels att det är svårt att över-
föra till analysen. 
 
Hallåker menar att aktieanalysen är aktieägarorienterad, analytikern försöker räkna fram ett 
värde på aktien för att se om det är ett bra eller dåligt investeringsobjekt. Påståendet att 
skillnaden mellan bolagets bokförda värde och marknadsvärdet består av intellektuellt 
kapital anser Hallåker är till stor del sant. Det är värdeskapandet, möjligheten att tjäna 
pengar framöver, som avgör värdet. Sedan kan skälet till att bolaget tjänar mer pengar än 
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avkastningskravet vara en bra personalpolitik och starkt humankapital. Om ett företag har 
byggt upp en historia med ett starkt humankapital som har skapat en tillväxt som är bra så 
kan det påverka de vinstestimat och den försäljningstillväxt som analytikerna prognos-
tiserar. Då är det kopplat till ett historiskt så kallat ”trackrecord”, där företaget har genererat 
bra förut och det finns anledning att anta att de genererar bra i framtiden också. 
 
När det gäller SEB som har ett högre marknadsvärde än det egna kapitalet så anser Hallåker 
att det finns tre områden som förklarar detta. Det första är att redovisningen ibland blir 
missvisande på grund av de regler som finns idag. Det blir speciellt tydligt vid redo-
visningen av livförsäkringsverksamheten där varje ny fondförsäkring ger en förlust första 
året vilket innebär att ju mer företaget säljer desto sämre blir resultatet även om 
produkterna över sin livstid kommer att bli lönsamma. Det andra området är att det enligt 
Hallåker finns ett oligopol på bankverksamheten, det finns bara fyra stora banker. (Detta 
påstående förnekas av Laurence Westerlund på SEB.) Hallåker påstår att det inte råder full 
konkurrens, att kunderna är lojala och stannar länge vilket gör det lite lättare för bankerna 
att få ett bättre resultat som i sin tur kan få upp värderingen. Den tredje delen består av 
personalen. Hallåker uppskattar att dessa tre områden står för ungefär en tredjedel var av 
skillnaden mellan marknadsvärdet och det egna kapitalet. 
 
Hallåker medger att genom analytikernas kontinuerliga kontakter med bolagen uppstår en 
viss fördel gentemot småinvesterarna. I och med att analytiker arbetar hela dagarna med att 
granska bolagen och marknaden har de mer information än de som vill handla med aktier 
men som inte har möjlighet att träffa bolagen. Hallåker påpekar dock att det som tas fram 
genom analyserna sedan lämnas ut i rapporter som går ut till kunderna. 
 
När det gäller de stora bolagen så tror Hallåker inte att det är särskilt vanligt att företagen 
ger ut selektiv information, där positiv information framhävs och negativ utelämnas. In-
formationen i exempelvis kvartalsrapporter är relativt uttömmande och korrekt. Det kan 
dock i vissa fall finnas detaljer som inte lämnas ut av konkurrensskäl. En analytiker måste 
vara kritisk och inte bara acceptera allt som bolagen säger eftersom de gärna försöker fram-
stå i god dager. Hallåker upplever inte att det finns något problem med att de stora bolagen 
skulle dölja information, det skulle vara väldigt svårt att göra utan att begå formella fel 
enligt gällande börskontrakt. 
 
Att aktivera kostnader för satsningar på det intellektuella kapitalet i balansräkningen tror 
Hallåker blir problematiskt eftersom det är osäkert vilken trovärdighet som kan läggas vid 
informationen. Hallåker föreslår att i ett första steg bör intressenter under en period få mer 
detaljerade uppgifter som tilläggsinformation, för att därefter analysera vilken vikt som kan 
läggas på denna information. Vid svårigheter att kvantifiera och analysera informationen är 
det bättre att i bolagsinformationen ta med den som kvalitativ information i den totala 
bedömningen av bolagets styrkor och svagheter. 
 
För att få mer konkret information om det intellektuella kapitalet istället för den mer 
marknadsföringsbetonade information som finns idag skulle det enligt Hallåker vara 
lämpligt med rekommendationer från branschorganisationerna. Information som skulle 
kunna vara intressant som bankerna inte levererar är bland annat utbildningskostnader, 
personalomsättningshastighet och sjukfrånvaro. Samtidigt framgår det att analytikerna inte 
direkt varit angelägna om att trycka på hos bolagen om den informationen. 
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4.3 Intervju med Christian Brunlid 
 
Christian Brunlid arbetar sedan åtta år som analytiker på Swedbank Markets och bevakar 
främst banker och försäkringsbolag. Arbetet innebär att dagligen följa all löpande in-
formation som påverkar de olika bolagen och sedan välja ut det som är viktigt och som har 
betydelse för hur en aktie ska gå i slutändan. I denna informationsmängd ingår både 
finansiella nyckeltal och icke finansiella variabler som immateriella tillgångar, personal och 
chefer. Allt detta ska sammanfogas till en rekommendation som går ut till kunderna via 
telefon eller personliga möten och presentationer. Analytikerna skriver även många 
rapporter och analyser. Mycket tid läggs på att träffa ledande personer på de olika bolagen 
och bilda sig en uppfattning om hur det går för bolaget. Den största informationskällan 
enligt Brunlid är de olika rapporter som bolagen tillhandahåller. De stora bankerna är 
mycket professionella och säger inget de inte får säga vid personliga möten eftersom all ny 
information måste gå ut till alla intressenter samtidigt.  
 
Brunlid använder sig sällan av information om det intellektuella kapitalet vid sina analyser 
och tror inte att andra analytiker inom banksektorn gör det heller oavsett om de är sälj-
sidans eller köpsidans analytiker. Det kan däremot skilja sig när man tittar på andra 
sektorer. Skandia har tidigare framhävt att det intellektuella kapitalet är en stor tillgång och 
att det är tack vare personalen som de säljer sina produkter men Brunlid anser att man i 
många fall kan ersätta personalen och ser svårigheter i att värdesätta dessa. Det går inte 
heller att säga att en banks personal är mer värd än en annan banks. Sedan kan vissa nyckel-
personer vara viktiga, främst i ledningen, vilket kan påverka förtroendet för bolaget. Det är 
dock mycket svårt att värdera även detta, som Brunlid uttrycker det ”jag kan inte säga att 
VD:n för Handelsbanken är värd två kronor i kursen.” Däremot menar Brunlid att 
reaktioner ofta kan ses på börsen när en VD slutat, kursen går upp eller ned. Detta beror 
dock oftast på att många förväntar sig förändringar efter ledningsbytet, inte på att den 
personen i sig hade ett positivt eller negativt värde. Statistik om exempelvis åldersstruktur 
och könsfördelning är inte något som påverkar värderingen. Det som tas upp i årsredo-
visningar om utbildningskostnader och liknande tas upp som en kostnadsfaktor i analys-
modellen, det är inget som höjer värdet. Det intellektuella kapitalet är en faktor av många 
när det gäller att motivera en rekommendation, men den väger inte särskilt tungt. Brunlid 
tror att det mesta av informationen som företagen lämnar om det intellektuella kapitalet 
riktar sig till andra intressenter som exempelvis fackföreningar som är intresserade av hur 
personalfrågor och liknande drivs i en bank. Det är inget som analytiker lägger någon vikt 
vid menar Brunlid.  
 
Ett problem som Brunlid observerat är att vissa bolag som lägger ned stora utgifter på 
exempelvis nya program, aktiverar en del av kostnaderna i balansräkningen så att de blir en 
immateriell tillgång. När det gäller väldigt stora belopp och det senare framgår att de inte 
säljer några teknikprodukter så finns det risk att de måste skriva ned dessa tillgångar senare 
vilket kommer att påverka resultatet. Sådana faktorer kan påverka analysen av bolaget men 
det är inget som är aktuellt just i banksektorn. 
 
Brunlid anser att informationen som bolagen lämnar är synnerligen pålitlig. Möjligtvis är 
det så att mer positiv information framhävs ur marknadsföringssyfte. Någon ytterligare väg-
ledning i form av rekommendationer är inte nödvändig enligt Brunlid. 
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4.4 Intervju med Tobias Hornberger 
 
Tobias Hornberger har arbetat som finansanalytiker på Öhman Fondkommission i drygt 
fem år. Arbetsuppgifterna består främst av att följa ett antal nordiska banker på nära håll 
och skriva analyser på dessa. Den viktigaste informationskällan är enligt Hornberger direkt-
kontakten med företagen men även årsredovisningar och kvartalsrapporter är betydelse-
fulla. Historiken kommer från årsredovisningen som sedan kombineras med en tolkning av 
vad ledningen själva säger. Generellt sett använder sig Hornberger inte av information om 
intellektuellt kapital vid sina analyser men det finns vissa delar som kan ha betydelse. Det 
är främst information som visserligen klassas som intellektuellt kapital men som är väldigt 
finansiellt inriktad. Uppgifter om antalet anställda, exempelvis, är en av de absolut 
viktigaste kostnadsdrivarna i storföretag enligt Hornberger. En annan viktig faktor är hur 
företagets pensionssida ser ut, är många anställda nära pension, har pensionsskulderna 
relaterat till antalet anställda vuxit väldigt kraftigt.  
 
En analytikers uppgift är enligt Hornberger att värdera bolag och se om framtidsutsikterna 
motiverar ett högre eller lägre värde än bolaget har idag. Arbetet kräver en uppskattning om 
huruvida intäkter och kostnader kommer att öka eller minska. Där är det intellektuella 
kapitalet främst en kostnadsdrivare som även kan skapa intäkter. Det är framför allt sådan 
information som påverkar företagets kostnader som efterfrågas av Hornberger. Det har 
blivit allt mer populärt bland företagen, bland annat hos SEB, att redovisa uppgifter om 
exempelvis index för motivation och nöjdhet hos de anställda, vilket inte är särskilt 
användbart vid analysarbetet men som kan vara utfyllande i den totala kunskapen om 
bolaget. Informationen blir dock ganska uddlös, tycker Hornberger, eftersom årsredo-
visningen fylls med mängder av information som inte är relaterad till vilka kostnader och 
tid det tar att ta fram den. Generellt sett känns sådan information mer som marknadsföring 
menar Hornberger. Det är ett avvägande att åskådliggöra varje division i företaget på ett så 
bra och tydligt sätt som det bara går samtidigt som årsredovisningen inte bara får bli 
tjockare och tjockare. Detta är något som SEB är väldigt bra på enligt Hornberger. 
 
Informationen från bankerna är mycket pålitlig anser Hornberger. Regleringar i form av 
rekommendationer kan vara bra i vissa branscher men det kanske inte är så nödvändigt just 
i bankbranschen. Att redovisningen idag gör det svårt att aktivera intellektuellt kapital i 
balansräkningen tycker Hornberger är bra eftersom det innebär att redovisningen endast 
speglar de intäkter och kostnader som verksamheten har idag. På så sätt kan överskattade 
värden i balansräkningen undvikas. Det skulle absolut inte hjälpa analytikernas arbete om 
exempelvis utbildningskostnader aktiverades i balansräkningen eftersom det är svårt att av-
göra vad den utbildningen verkligen ger i intäkter. Konsekvensen blir att det uppstår ett 
kontinuerligt behov av att värdera tillgången för att se om det föreligger ett ned- eller upp-
skrivningsbehov. Liknande problem finns redan idag när det gäller goodwill som, enligt 
Hornberger, ger analytikerna tillräckliga besvär vid bedömningen om goodwillvärdet håller 
eller inte. Om analytiker dessutom ska bedöma mjukare värden än dessa så finns en risk att 
det skapar en stor osäkerhet istället för den nytta som många vill framhäva. 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
I detta kapitel har vi analyserat det empiriska materialet enligt analysmodellen som vi 
beskrivit i metodavsnittet. Vi började med att jämföra och söka samband mellan det 
empiriska materialet och vår referensram och tog ut de delar till analyskapitlet som vi 
ansåg vara intressant och relevant i förhållande till vårt syfte. Avslutningsvis har vi dragit 
egna slutsatser utifrån vår analys. 
 

5.1 Redovisning av intellektuellt kapital 
 
Som redovisningsreglerna ser ut idag är det svårt att aktivera immateriella tillgångar i 
balansräkningen. Olsson (2002) anser att detta leder till att företagens redovisning inte 
reflekterar företagets verkliga värde och att nya rekommendationer krävs. Det är dock inte 
nödvändigt att redovisningen sker i balansräkningen, utan en kompletterande rapport kan 
vara lämpligt enligt Olsson (2002). Vid vår intervju med Westerlund framgick det att SEB 
har som målsättning att all information som kan påverka värderingen av företaget skall 
framgå i årsredovisningen. Företaget har ett omfattande avsnitt i årsredovisningen där man 
redogör för olika ”mjuka” faktorer som inte kan tas upp i balansräkningen men som ändå 
anses påverka företagets värde. Enligt Westerlund är denna information lika pålitlig som 
den finansiella informationen trots att informationen om intellektuellt kapital inte har en 
lika omfattande reglering. Westerlund anser dock att mer detaljerade rekommendationer 
angående hur denna information ska redovisas skulle underlätta jämförelser mellan olika 
bolag.  
 
Brunlid, som bevakar SEB, framhåller att man sällan använder sig av information om 
intellektuellt kapital vid företagsanalyser. Några ytterligare regleringar i form av 
rekommendationer och liknande är inte nödvändigt enligt Brunlid. Även Hallåker påpekar 
att analytikerna inte direkt använder information om intellektuellt kapital vid företags-
analyser men att vissa delar kan påverka bedömningen av företagets utveckling. Hallåker 
menar att en anledning till att någon större vikt inte läggs vid det intellektuella kapitalet i 
företagsanalysen är att informationen inte är pålitlig samt att det är svårt att värdera och 
överföra informationen till analysen. Att informationen är opålitlig beror inte på att 
företagen inte ger korrekt information utan att det är svårt att se vilket värde dessa till-
gångar kommer att tillföra företaget. Detta gör att det, enligt Hallåker, blir problematiskt 
om företagen skulle få aktivera utgifter för satsningar på det intellektuella kapitalet. 
Hallåker skulle föredra om företagen under en period lämnade mer detaljerade uppgifter 
som tilläggsinformation så att intressenterna kan analysera vilken vikt som kan läggas vid 
denna information. Sådan information som är svår att kvantifiera och analysera bör tas upp 
som kvalitativ information i bolagsinformationen. Hallåker tror att det är lämpligt med 
rekommendationer från branschorganisationerna. Även Hornberger tror att situationen för-
värras om utgifter för intellektuellt kapital aktiveras i balansräkningen eftersom detta inne-
bär att tillgången kontinuerligt måste värderas om. Då sådana tillgångar ofta är mycket 
svåra att värdera leder det till en ökad osäkerhet. Detta problem har Hornberger redan fått 
erfara när det gäller goodwill, som skall värderas årligen. Denna värdering skapar stora 
bekymmer som Hornberger menar skulle uppstå även när det gäller intellektuella tillgångar. 
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Problemen med goodwill diskuteras även av Nyllinge (1999) som menar att om goodwill 
endast får tas upp vid förvärv leder det till problem vid jämförelser med företag som har 
internt upparbetad goodwill. Författaren menar att jämförelsen skulle underlättas om de 
intellektuella tillgångarna kunde tas upp i balansräkningen på samma sätt som förvärvad 
goodwill.  
 
Slutsatser: Trots att teorin antyder att redovisningen av intellektuellt kapital bör förbättras, 
visar vår undersökning att analytikerna är ganska nöjda med den icke-finansiella in-
formationen de får av företagen idag. Att de inte efterfrågar mer utförlig information kan 
bero på att analytikerna inte vet hur de ska använda sig av informationen. Informationen 
om företagens intellektuella kapital passar inte in i analytikernas analysmodeller och arbets-
sätt. Vad som krävs här är tid, att analytiker och andra intressenter under en tid får om-
fattande icke-finansiell information, för att senare titta på vilka mått som bidragit till 
företagens värdeskapande. På detta sätt ökar erfarenheten och kunskapen om dessa viktiga 
men osäkra mått. Analytikerna är överens om att informationen inte bör redovisas i balans-
räkningen eftersom värderingen av intellektuella tillgångar är så osäker. Analytikerna vill 
inte att dessa tillgångar skall påverka företagens resultat utan föredrar att dessa redovisas i 
kompletterande rapporter. Dessutom skulle det vara lämpligt med fler rekommendationer 
angående hur informationen ska redovisas. Detta skulle innebära att redovisningen av 
intellektuella tillgångar blir mer enhetlig vilket skulle underlätta jämförelsen mellan 
företagen.  
 

5.2 Värdering av intellektuellt kapital 
 
Det finns många problem när det gäller att värdera det intellektuella kapitalet. Enligt 
Garcia-Ayuso (2003) finns ingen allmänt accepterad värderingsmodell och det är mycket 
svårt att bedöma vilket värde en intellektuell tillgång kommer att tillföra. Samtliga 
respondenter håller med om att det är svårt att sätta ett värde på de intellektuella till-
gångarna, men Westerlund menar att SEB försöker tydliggöra hur man vårdar det 
intellektuella kapitalet för att skapa framtida värden. All värdering bygger enligt 
Westerlund på en diskontering av framtida betalningsflöden och SEB vill ge analytikerna så 
bra grund som möjligt för denna bedömning.  
 
När det gäller exempelvis personalen så menar Westerlund att deras värde visar sig i det 
genererade resultatet. Hallåker menar att det intellektuella kapitalet inte värdesätts i siffror 
utan att det istället kan påverka den allmänna bedömningen av företaget och dess framtida 
utveckling. Den historiska utvecklingen kan också påverka värderingen anser Hallåker, 
exempelvis om ett företag, genom att bygga upp ett starkt humankapital, har uppnått högre 
tillväxt kan detta påverka analytikerns prognos över framtida tillväxt. Även Brunlid ser 
stora svårigheter i att värdera det intellektuella kapitalet. Brunlid påpekar att exempelvis en 
banks personal inte kan anses mer värdefull än en annans, och att det dessutom inte är 
säkert att personalen kommer att finnas kvar i företaget. Vissa nyckelpersoner, främst i 
ledningen, kan vara viktiga och påverka förtroendet för bolaget men det är enligt Brunlid 
mycket svårt att sätta ett värde på detta. Utbildningskostnader och liknande ser Brunlid 
endast som en kostnad, det är inget som höjer värdet på företaget. Denna åsikt delas av 
Hornberger som medger att sådana investeringar självklart även genererar intäkter så 
småningom men dessa är mycket svårare att beräkna. 
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Jäghult (1989) tar upp att analytiker, i brist på bättre alternativ, använder sig av traditionella 
värderingsmetoder vid företagsvärderingar. Då dessa metoder baseras på att företagens till-
gångar främst är materiella innebär det att resultaten blir missvisande för företag med stort 
intellektuellt kapital menar författaren. Eccles et al (2001 s 52) pekar på forskning som 
visar att användningen av traditionella mätmetoder har minskat till fördel för metoder som 
tar hänsyn till det intellektuella kapitalet. Vår undersökning visar att de traditionella 
metoderna fortfarande har en stark ställning hos analytikerna. Samtliga analytiker pekar på 
problemet med att integrera icke finansiella mått i analysarbetet. Hornberger ser det 
intellektuella kapitalet främst som en kostnadsdrivare vilket innebär att satsningar på 
sådana tillgångar ger en negativ effekt på värderingen då de positiva följderna av 
investeringen inte kan värderas. Hallåker menar att en stor anledning till att analytiker inte 
använder sig av information om intellektuellt kapital i större utsträckning är att den är svår 
att överföra till analysen. Därför tror Hallåker att det är lämpligt att under en tid titta på in-
formationen om intellektuellt kapital vid sidan av analysarbetet för att därefter kunna 
analysera vilken vikt som kan läggas vid dessa tillgångar. Detta är något som även Holland 
(2003) pekar på i sin artikel. Författaren menar att det enda sättet att utveckla expertis inom 
området är genom erfarenhet.  
 
Slutsatser: Problemen med värdering av intellektuellt kapital är stora vilket både teorin och 
empirin visar. Många intellektuella tillgångar är svåra att kvantifiera och det är mycket 
svårt att med säkerhet avgöra vilket värde de kommer att tillföra företaget framöver. Även 
om samtliga analytiker i vår undersökning håller med om att de intellektuella tillgångarna 
påverkar företagets värde så är det alltför svårt att använda så opålitliga värden vid analys-
arbetet. Analytikerna behöver mer erfarenhet av vilken effekt intellektuellt kapital kan ha 
på företagets intjäningsförmåga för att kunna göra mer rättvisa värderingar. 
 

5.3 Informationskällor 
 
Hägglund (2001) tar upp att alla börsnoterade företags informationsutlämning regleras 
genom en generalklausul som innebär att alla händelser som kan påverka företagets resultat 
måste offentliggöras så snart företagsledningen får kännedom av den. Enligt Westerlund 
ska all information om företaget och dess utveckling finnas i årsredovisningen och de olika 
rapporterna som SEB publicerar under året. Westerlund lägger ner mycket tid på direkt-
kontakter med analytiker men menar att ingen ytterligare information avslöjas vid dessa 
möten. Westerlund betonar att all information ska vara tillgänglig för alla. Även 
analytikerna uppger att ingen ny information lämnas vid de personliga mötena. Studier av 
Olbert (1992) samt Breton och Taffler (1995) visar att årsredovisningen, rapporter samt 
direktkontakt med företagen är de viktigaste informationskällorna för analytiker. Detta 
bekräftas av de empiriska studierna där samtliga respondenter beskrivit dessa källor som 
mest betydelsefulla. Hallåker anser att de personliga mötena är viktigast när det gäller in-
formation om intellektuellt kapital och att årsredovisningen blir mindre viktig då det mesta 
av informationen redan lämnats i kvartalsrapporter och presentationer från bolagen. 
Hallåker tycker att årsredovisningen är mer ett marknadsföringsinstrument för bolaget. 
Denna åsikt delas av Hornberger som påpekar att bolagen måste arbeta på att tillhandahålla 
så mycket relevant information som möjligt i årsredovisningen utan att den blir för om-
fattande. Brunlid anser att den viktigaste informationskällan är de olika rapporter som 
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bolagen publicerar. Brunlid bekräftar att trots att mycket tid läggs på personliga möten med 
företagsledningen i de olika bolagen så erhålls ingen ny information vid dessa tillfällen. 
Dessa möten bidrar istället till en ökad förståelse och gör att analytikerna kan bilda sig en 
uppfattning om företaget och dess utveckling.  
 
Slutsatser: Precis som teorin indikerar föredrar analytiker rapporter, årsredovisningar samt 
den information som fås direkt av företagsrepresentanter. Vad beror det på att direkt-
kontakten är så viktig, med tanke på att ingen annan information skall ges ut vid dessa 
möten än den som redovisas offentligt? Vad vi kan anta är att analytiker genom sin kontakt 
med företagsrepresentanter och företagsbesök kan skapa sig en bättre bild av företagen än 
vad som är möjligt genom företagens rapporter. Vid företagsbesök får analytiker en känsla 
för företagens anställda, mentalitet och strävan. Det är lättare att ta till sig information som 
kan upplevas än att lita på information som tillhandahålls av annan. 
 

5.4 Efterfrågad information 
 
Att information om intellektuellt kapital är efterfrågad framgår tydligt av 
PricewaterhouseCoopers olika studier som redovisas i teorikapitlet. Samtliga studier visar 
att icke finansiella mått är minst lika viktiga som de finansiella. Vår undersökning visar 
dock att efterfrågan inte är så stor som teorin indikerar. Westerlund har inte upplevt någon 
egentlig efterfrågan av information om intellektuellt kapital från analytikerna men han tror 
ändå att vissa delar kan vara värdefulla för dem vid värderingen av företaget. Information 
om hur företaget kan skapa värden genom effektivisering av verksamheten och hur varu-
märkena vårdas efterfrågas till viss grad enligt Westerlund. Han menar dock att efterfrågan 
skiljer sig mellan olika analytiker, säljsidans analytiker är mer intresserade av hårda data 
och siffror medan köpsidans analytiker tar större hänsyn till de mjuka delarna. Brunlid, 
Hallåker och Hornberger, som tillhör säljsidan, medger att någon ytterligare information 
om intellektuellt kapital, än den som företagen redan tillhandahåller, inte har efterfrågats 
men att det ändå finns vissa delar som är intressanta. Eccles et al (2001) tar upp att viktig 
information som efterfrågas av analytiker är främst indikatorer som marknadstillväxt, 
strategisk riktning, konkurrenssituation och kvalitet hos ledning. Hallåker nämner att in-
formation om ledningen är viktig, hur de agerar och hur de fattat sina strategier. Upp-
lysningar som enligt Hallåker skulle kunna vara intressant, som bankerna inte levererar, är 
bland annat utbildningskostnader, personalomsättningshastighet och sjukfrånvaro. 
Hornberger är mest intresserad av information om kostnadsdrivare som antal anställda. 
Samtliga analytiker belyser det faktum att värderingsproblemen, som gör det svårt att 
använda intellektuellt kapital i analysen, gör att sådan information inte efterfrågas i någon 
större omfattning. 
 
Slutsatser: Vi anser att analytikerna i stort sett är nöjda med den information de får. Visst 
vill analytiker ta emot viss ytterligare information men det är inget som framförs till 
företagen. Det verkar som om både företagen och analytikerna inser vilken betydelse det 
intellektuella kapitalet kan ha för företaget men då dessa faktorer inte är lämpliga att infoga 
i företagsanalysen minskar efterfrågan på sådan information. När det sedan gäller vilken in-
formation analytikerna efterfrågar så nämner flesta respondenterna ledningen, som enligt 
teorin är en av de viktigaste indikatorerna. 
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5.5 Informationsbarriärer 
 
Guimón (2003) och Johanson (2003) talar om olika barriärer som påverkar analytikernas 
förmåga att ta till sig information om intellektuellt kapital. Vår undersökning bekräftar att i 
stort sett alla de barriärer som författarna tar upp existerar. Exempel på faktorer som 
Guimón (2003) tar upp är att informationen är opålitlig då rapporteringen är frivillig och 
företagen har möjlighet att endast publicera positiv information och dölja information som 
kan ha negativ effekt på företaget. Samtliga respondenter är överens om att informationen 
är pålitlig på så sätt att de inte tror att företag medvetet förvanskar eller döljer information. 
Däremot tycker alla att det är svårt att avgöra vilket värde de olika tillgångarna kommer att 
tillföra företaget och på så sätt är värdet på det intellektuella kapitalet opålitligt. SEB 
arbetar för att tillhandahålla så mycket information som möjligt angående företagets värde-
skapande. Enligt Westerlund är informationen som SEB lämnar i allra högsta grad pålitlig. 
Att utelämna information eller på annat sätt vilseleda marknaden leder endast till ett 
minskat förtroende från marknaden och är inte hållbart i längden menar Westerlund. 
 
Guimón (2003) tar även upp att analytiker saknar kunskap om hur det intellektuella 
kapitalet ska skapa värde i framtiden och att analytiker föredrar siffror över kvalitativ in-
formation. Detta tycks till viss del stämma. Hallåker talar om att det är svårt att använda sig 
av informationen om intellektuellt kapital eftersom den är svår att föra över till analysen. 
Ett avgörande problem tycks vara att analytiker föredrar att arbeta med siffror och har svårt 
att ta till sig den kvalitativa informationen, vilket bekräftar det Guimón (2003) tar upp. 
Hornberger uppger bland annat att det egentligen mest är sådan information om 
intellektuellt kapital som är finansiellt inriktad som är intressant, den kvalitativa delen är 
mindre viktig. Även Hallåker anser att den kvalitativa informationen är svår att använda vid 
analysen. 
 
En annan teori som Guimón (2003) belyser är att analytiker tycker att det bästa värdet på 
företags intellektuella kapital är de historiska finansiella måtten. Detta bekräftas av 
Hallåker som påpekar att företagets historiska avkastning på investeringar i exempelvis 
humankapital ger en uppskattning av dess framtida värde. Westerlund styrker detta 
påstående och menar att personalens värde kan vara svårt att förmedla men dess värde syns 
genom det genererade resultatet. Guimón (2003) påstår även att de privata informations-
kanalerna kan ses som en konkurrensfördel för institutionerna då de kan få information som 
inte konkurrenterna har. Detta bekräftas av Hallåker som medger att i och med att 
analytiker arbetar hela dagarna med att granska bolagen och marknaden har de mer in-
formation än de som vill handla med aktier men som inte har möjlighet att träffa bolagen.  
 
Slutsatser: Att analytiker saknar kunskapen att förstå värdet av ett företags intellektuella 
kapital är förmodligen riktigt. Analytiker har idag genom sina metoder eller arbetssätt inte 
möjligheten att i företagsanalyser ta hänsyn till tillgångar som eventuellt i framtiden kan 
generera värde i ett företag. Det är svårt att veta vilka intellektuella tillgångar som kommer 
att skapa värde och hur stort detta värde kan bli. Detta problem påverkar både företagen och 
analytikerna, om inte än värre för analytiker då de inte har fullständig information. Här 
ligger problemet inte i att företagen på något sätt redovisar opålitlig information, utan detta 
beror troligtvis på att om inte företagen med säkerhet vet vilka intellektuella tillgångar som 
kommer att generera värde, hur ska då analytikerna göra det?  
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5.6 Informationsasymmetri 
 
Som tidigare nämnts i teorikapitlet har PricewaterhouseCoopers (1999) identifierat ett antal 
kommunikationsgap mellan marknaden och företagsledningen. Marknaden är, enligt teorin, 
inte överens med företagsledningens värdering av företagen, delvis på grund av att de 
saknar tillräcklig information för att göra en rättvis bedömning. Vår undersökning visar att 
skillnader finns mellan företagets och analytikernas syn på informationen men vi anser inte 
att gapen är så omfattande som teorin framhåller. Informationsgapet och redovisningsgapet 
ska enligt PricewaterhouseCoopers (1999) vara mycket stora. Vår studie har inte visat 
några tecken på detta. Samtliga analytiker vi talat med anser att de, i stort sett, får den 
information de vill ha från företagen. Westerlund har inte heller upplevt någon direkt efter-
frågan från analytikerna på ytterligare information. Därmed tycks heller inget uppfattnings-
gap existera. När det gäller förståelsegapet kan vi bekräfta att företagsledningen tycker att 
mått om personaltillfredsställelse är viktigare än vad analytiker tycker. Bland annat 
Hornberger påpekar att företagen i allt större utsträckning tar fram sådan information men 
det är inget som används vid analysarbetet.  
 
Slutsatser: Visst finns det skillnader mellan vilken information analytiker vill ha och vilken 
information som tillhandahålls av företagen, men det största problemet är att informationen 
är för svår att tolka och värdera. Med tanke på den försumbara efterfrågan som finns på 
intellektuellt kapital verkar det som att företagen idag redovisar mer än vad som efterfrågas. 
Analytiker bör däremot vara tydligare gentemot företagen om vilken information de önskar 
och anser är viktig. Detsamma gäller andra vägen, det vill säga att företagen, som oftast har 
den största förståelsen för vilket intellektuellt kapital som är värdeskapande, bör vara 
tydligare med vilken information som analytiker och andra intressenter bör fokusera på i 
deras specifika fall. Vad som kan sägas är att det existerar vissa mindre gap men dessa bör 
minska i takt med att erfarenheten och kunskapen om de intellektuella tillgångarnas värde-
skapande ökar. 
 

5.7 Slutsatser 
 
Vi anser att svårigheten att värdera intellektuellt kapital är ett centralt problem 
genomgående i uppsatsen. Det är på grund av värderingsproblemen som de flesta inte vill 
lägga in intellektuellt kapital i balansräkningen och det är även därför analytikerna inte tar 
med intellektuellt kapital i analysen. Företagen och analytikerna är överens om att det 
intellektuella kapitalet har stor betydelse för värdeskapandet i företaget men ingen av dem 
kan göra en pålitlig uppskattning av vilket värde dessa tillgångar kommer att tillföra. 
Analytiker vill helst ha mer konkret information i form av siffror som kan sättas in i 
analysen och det är svårt att åstadkomma när det gäller intellektuellt kapital. Det är 
antagligen därför efterfrågan på information på intellektuellt kapital är så liten. I takt med 
att erfarenheten ökar av vilka värden dessa faktorer tillför företagen tror vi att även efter-
frågan på information kommer att öka.  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Syftet med uppsatsen var att beskriva analytikernas syn på företagens redovisning av det 
intellektuella kapitalet, i vilken utsträckning analytiker använder sig av informationen och 
hur den erhålls.  Vi upplever att analytiker får en korrekt och tillräcklig information från 
företagen men problemet ligger i att varken företagen eller analytikerna kan värdera den på 
ett pålitligt sätt. Analytikerna verkar dessutom vara eniga om att den icke-finansiella 
informationen som företagen tillhandahåller i årsredovisningar snarare är marknadsföring 
för företagen än något som analytikerna kan använda i sina analyser. Kanske vänder sig 
företagen till andra intressenter med den icke-finansiellla informationen. Analytikerna 
använder sig i mycket begränsad utsträckning av informationen de erhåller av företagen. 
 
Har då analytiker ett behov av att företagen redovisar sitt intellektuella kapital? Det finns 
inget enkelt svar på denna fråga, som det ser ut idag finns endast ett litet behov. Detta beror 
delvis på svårigheten att veta vilka intellektuella tillgångar som kommer att generera värde 
och hur stort detta värde blir. Delvis beror det på att analytiker idag inte har kunskapen eller 
verktygen att ta tillvara sådan information i sina företagsanalyser. Vad som förbryllar är att 
olika författare påpekar att information om intellektuellt kapital efterfrågas av externa 
intressenter som exempelvis analytiker vilket vi inte anser stämmer. Den information som 
erhålls påpekas dessutom vara bristfällig eftersom den inte omfattas av regleringar men 
detta är inte något som framkommit i vår undersökning. Kanske är det så att analytiker i 
framtiden kommer att utveckla sina kunskaper och analysmodeller så att efterfrågan 
därmed ökar, men detta är något tiden får utvisa. När det gäller vilken information som 
efterfrågas, och hur analytikerna vill erhålla denna, är det främst information om ledningen 
som verkar ha störst betydelse. Vi tror att detta beror på att analytikerna har mer erfarenhet 
på detta område. De har sett vilken inverkan och betydelse en bra ledning kan ha på ett 
företags värde. 
 
De viktigaste informationskällorna för analytiker är årsredovisningar, kvartalsrapporter och 
direktkontakt. Information om det intellektuella kapitalet får analytiker främst genom 
direktkontakten med företagen och dess ledning. Direktkontakten ger analytiker en 
möjlighet att skapa sig en egen bild av företagen och genom dessa företagsbesök analyseras 
texten i årsredovisningen. Anledningen till att analytiker föredrar direktkontakt vid er-
hållandet av information om intellektuellt kapital kan bero på att det är lättare att ta till sig 
information som kan upplevas än att lita på information som tillhandahålls av annan. 
 
Vi har sett stora förändringar i företagen den senaste tiden. Samhällsutvecklingen har gjort 
att det intellektuella kapitalet har fått en allt större betydelse i företagen. Detta har lett till 
att ett behov av att förändra redovisningsreglerna har uppstått då företagen idag har svårt att 
förmedla sitt verkliga värde. Den osäkra värderingen av det intellektuella kapitalet gör dock 
denna process komplicerad men med tiden tror vi att erfarenheten kommer att öka och 
värderingsproblemen att avta. Vi tror att det intellektuella kapitalet är ett område som 
kommer att utvecklas inom den närmaste framtiden. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Med tanke på att det kan finnas skillnader mellan intressenterna, kan det finnas någon 
annan grupp som har ett större behov av information om intellektuellt kapital. Vår under-
sökning avgränsades till säljsidans analytiker som bevakade företag i bankbranschen. 
Förslag till fortsatt forskning i ämnet är att undersöka om köpsidans analytiker efterfrågar 
information om intellektuellt kapital i större utsträckning än säljsidans analytiker gör. 
Skillnader kan även existera mellan branscher, det skulle till exempel vara intressant att 
undersöka IT-företag eller någon konsultverksamhet. 
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Bilaga 1 Intervjuguide analytiker 
• Ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter. 
 
• Vilken typ av företag analyserar Ni? 

 
• Hur mycket av Er tid lägger Ni på varje företag? 

 
• Vilka informationskällor brukar Ni använda vid en företagsanalys? 

 
• Använder Ni er av information om intellektuellt kapital vid värdering av företag?  

 
• Vilka informationskällor brukar Ni använda när det gäller det intellektuella 

kapitalet? 
 
• Hur värderar Ni det intellektuella kapitalet?  

 
• Ser Ni några problem eller begränsningar när det gäller att använda information om 

intellektuellt kapital vid er bedömning? 
 

• Vilken typ av information är viktig? Varför är just den viktig?  
 

• Vilken information brukar företag lämna om sitt intellektuella kapital? 
 

• Hur lämnar företag denna information? Ex: noter i årsredovisningen, Rapporter, 
Muntligt 

 
• Hur vill Ni att företagen ska presentera denna information, vilken 

informationskanal?  
 

• Anser Ni att fler immateriella tillgångar, exempelvis kompetensutveckling, internt 
upparbetad goodwill, varumärken osv, bör kunna aktiveras i balansräkningen? 
Varför, varför inte? 

 
• Hur stor del av företagets värde uppskattar Ni består av intellektuellt kapital? 
 
• En del anser att informationen är svår att använda om man inte får information om 

företagets värdeskapandeprocess.( Hur det redovisade intellektuella kapitalet ska 
leda till ökat värde.) Vad anser Ni om detta? Är det vanligt att företag redovisar sin 
värdeskapandeprocess? 

 
• Hur pålitlig anser Ni att denna information som lämnas av företagen är? 
 
• Anser Ni att det behövs vägledning på detta område?  

 
• Anser Ni att Ni får den information ni vill ha från SEB angående deras intellektuella 

kapital? 
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• Jämför hur informationen om intellektuellt kapital ser ut hos SEB med två andra 

företag som Ni analyserar i samma bransch, exempelvis ett företag som är sämre på 
att redovisa och ett som är bättre, och i så fall vad är det som gör att de är sämre 
respektive bättre. 
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Bilaga 2 Intervjuguide till ansvarig för Investor Relations  
 

• Beskriv dina arbetsuppgifter. 
 
• Genom vilka informationskanaler lämnar Ni information om ert intellektuella 

kapital? 
 

• Vilken del av det intellektuella kapitalet anser Ni påverkar ert företags värde mest? 
 

• Hur stor del av företagets värde uppskattar Ni består av intellektuellt kapital? 
 
• Redovisar Ni ert intellektuella kapital i relation till värdeskapandeprocessen och er 

strategi? 
 
• Vilken information om det intellektuella kapitalet efterfrågas av analytikerna? 

 
• Skiljer sig efterfrågan mellan olika analytiker? 

 
• Anser Ni att Ni tillgodoser denna efterfrågan? 
 
• Anser Ni att det är svårt att värdera det intellektuella kapitalet? Vilka 

värderingsproblem har Ni stött på vid redovisningen av intellektuellt kapital? 
 
• Anser Ni att den information Ni delar med er av är selektiv, tar Ni även upp 

information som kan ge en negativ bild av företaget? 
 

• Anser Ni att det behövs vägledning på detta område? 
 


