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Förord 
Inledningsvis vill vi tacka vår handledare Jeaneth, som genom framstående handledning har 
bistått med såväl råd som inspiration. Vi vill också ge ett stort tack till alla respondenter, utan Er 
essentiella kunskap och medverkan hade denna studie inte kunnat genomföras. Slutligen vill vi 
även tacka våra opponenter som vid seminarietillfällen bistått med konstruktiva synpunkter för 
denna studie. 
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Sammanfattning 
Allt eftersom affärsklimatet skiftar från ett industribaserat klimat till ett kunskaps- och 
informationsbaserat klimat blir även företags intellektuella kapital betydligt viktigare. Då 
intellektuellt kapital inte kan klassificeras som en tillgång i balansräkningen, är det upp till var 
och en att frivilligt redovisa sådan information, till exempel via sin årsredovisning. Genom att 
signalera sitt intellektuella kapital kan den asymmetriska informationen mellan företaget och 
dess omgivning reduceras och företaget kan bli legitimerat av samhället, få lägre kapitalkostnad 
och lättare att få tag på kapital, samt visa sin attraktivitet till potentiella medarbetare. 

Syftet med uppsatsen är att bygga en förståelse för hur börsnoterade företag signalerar sitt 
intellektuella kapital i årsredovisningen och varför de gör det. För att uppnå detta har företagen 
på OMXS30-listans årsredovisningar analyserats med hjälp av en modell för intellektuellt kapital 
vid namn The Intangible Assets Monitor. Vidare har även semistrukturerade intervjuer 
genomförts. 

Analysen av den insamlade empirin visar att börsnoterade företag till stor del redovisar sitt 
intellektuella kapital i form av diskussion, då det är ett väldigt kvalitativt element och är svårt att 
kvantifiera. Redovisningen företagen emellan följer inte heller någon gemensam mall, utan ser 
olika ut från bolag till bolag.  

  



 
 

Abstract 
The business enviroment has changed drasticly, from an industry-based environment to a 
knowledge-and information-based environment, making company's intellectual capital far more 
important. Since intellectual capital cannot be classified as an asset, it is up to each company 
individually, to voluntarily report such information, for example through its annual report. By 
signaling its intellectual capital, the information asymmetry between the company and its 
environment is reduced and the company can be legitimized by society, have lower capital cost 
and easier to get hold of capital, and show themselves more attractive to potential employees. 

The purpose of this paper is to build an understanding of how listed companies signal their 
intellectual capital in the annual report and why they do it. To achieve this purpose, companies 
on the OMXS30 list's annual reports were analyzed using a model for intellectual capital called 
The Intangible Assets Monitor. Furthermore, semi-structured interviews were conducted. 

The analysis of the collected empirical data shows that listed companies largely report for its 
intellectual capital in the form of discussion, as it is a very qualitative element and difficult to 
quantify. Results also show that companies follow no common template, and reporting looks 
different from company to company. 
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Begreppet intellektuellt kapital nämns sällan, varken under universitetsundervisningen eller 
inom arbetslivet. Det finns ett antal olika definitioner och sätt att tolka begreppet, av den 
anledningen avser författarna att inleda studien med vår allmänna definition av intellektuellt 
kapital för att upplysa läsaren inom ämnet. I denna studie har författarna valt att tolka 
intellektuellt kapital enligt Edvinsson och Malones (1997) modell nedan.  

 

Definition av intellektuellt kapital 
Intellektuellt kapital utgörs av strukturkapital, humankapital och relationellt kapital.  

Humankapitalet består av de anställdas individuella förmåga, kunskapen, skickligheten och 
erfarenheten de besitter. Men det består även av huruvida personalen konstant utvecklar sina 
kunskaper och om de bidrar med kreativitet och innovationsförmåga hos företaget. Dessa 
egenskaper kan ej ägas av företaget utan tillhör de anställda och följer med dem när de går hem 
för dagen (Edvinsson och Malone, 1997). 

Strukturkapitalet kan sägas vara det som humankapitalet byggt upp. Enligt Edvinsson och 
Malone (1997) är strukturkapitalet uppbyggt av tre typer av kapital, organisation, innovation och 
process. Inom organisationskapitalet ingår it-system, verksamhetsfilosofi och leverantörs- och 
distributionskanaler. Innovationskapitalet består av patent, affärsmässiga rättigheter, varumärken 
och andra intellektuella tillgångar samt förmågan att omvandla dessa till värde i form av nya 
produkter och tjänster. I processkapitalet ingår de arbetsprocesser och tekniker vilka företaget 
använder för att skapa värde (Edvinsson och Malone, 1997).  

En tredje beståndsdel av intellektuellt kapital är relationellt kapital, eller kundkapital. I de första 
modellerna hos Skandia ingick denna post i strukturkapital, men vissa hävdar att kundkapitalet är 
av så stor vikt att det förtjänar att stå för sig självt. Kundkapitalet består av bland annat företagets 
relationer till kunderna och information om kunder och vad de efterfrågar (Edvinsson och 
Malone, 1997). 
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Första kapitlet behandlar inledningsvis en introduktion till studien, för att sedan höja fram den 
frågan som studien avser att undersöka. Därefter presenteras studiens syfte samt undersyften.  

 

1. Varför intellektuellt kapital är av central betydelse 
 
Den allmänna övertygelsen om redovisning är, enligt Fijałkowska (2008), att den ska uppfylla 
kravet om att skydda allmänhetens intresse. Därför kan det vara bra om utlämnandet av 
informationen är enhetlig, objektiv och kontrollerbar. Genom att minska de subjektiva inslagen 
lämnas mindre utrymme för manipulation eller opportunism. Allt eftersom affärsklimatet skiftar 
och tenderar att gå från ett industribaserat till ett mer kunskaps och tjänstebaserat klimat blir 
också det intellektuella kapitalet (IC) allt viktigare. Samhället har utvecklats från fokus på 
produktion och tillverkning, till fokus på kunskap och information (Schöön, 2007). Med 
anledning av denna utveckling kan det vara bra om redovisningspraxis håller jämna steg med den 
snabba förändringen som sker mot kunskapssamhället och spegla värdet och positionen ett 
företag har i kunskapssamhället, samt kommunicera det på ett rättvisande sätt. Dock kvarstår 
fortfarande vissa tvivel och reservationer om hur man mäter och beskriver IC, och en av de 
viktigaste utmaningarna idag är att inkludera IC i systemet för mätning och redovisning 
(Fijałkowska, 2008). 

Konkurser och förknippade redovisningsbaserade skandaler, som till exempel Enron, Parmalat 
och WorldCom, har tillsammans med världsomfattande finansiella kriser väckt frågor om 
transparens och redovisning av företagsinformation (Lanfranconi och Robertson, 2002). En av de 
viktigaste orsakerna till dessa kriser är, enligt Mitton (2002), bristande kvalité på redovisningen. 
Genom att förbättra kvalitén på redovisningen skulle således dessa skandaler kunna undvikas, 
eller åtminstone skulle effekterna kunna minskas. 

Alla företag måste upprätta en årsredovisning, i enlighet med årsredovisningslagen, ÅRL 1 
kapitlet 1 §. Däribland finns det särskilda obligatoriska delar som företagen måste redovisa, men 
utöver dessa har företagen möjlighet att utforma årsredovisningen efter eget bevåg (Olsson, 
2004). Enligt Mobus (2005) innebär termen obligatorisk redovisning att företag uppfyller de krav 
som fastställts i lagstiftningen, medans frivilliga uppgifter i grund och botten härrör företagets 
vilja att lämna information. Somliga delar av intellektuellt kapital är obligatoriska att redovisa 
enligt svensk lagstiftning, så som exempelvis antalet anställda, medan majoriteten av det 
intellektuella kapitalet består av frivilliga upplysningar. Således är det svårt för externa 
intressenter att bilda sig en korrekt uppfattning om företaget enbart utifrån den information som 
måste redovisas enligt lagen, då en stor del information utelämnas. 

För många tillgångar, men framför allt IC, är det värde som redovisas i balansräkningen inte ens 
nära företagets marknadsvärde. Eftersom att för många företag består en stor del av deras totala 
värde av IC och att balansräkningen vanligtvis inte tar upp värdet av de immateriella tillgångarna 
och det intellektuella kapitalet gör det att företag verkar vara mindre värda än vad de i själva 
verket är (Petty och Guthrie, 1999).  
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För att illustrera detta exemplifierar vi GM, som är ett industribaserat företag, och Microsoft, 
som är ett kunskapsbaserat företag. År 1996 hade GM en omsättning på 168 miljarder dollar och 
tillgångar för 222 miljarder dollar, tack vare detta belönades GM med förstaplatsen på Fortunes 
500 list. Microsoft hade “bara” en omsättning på 9 miljarder dollar, tillgångar värda 10 miljarder 
dollar och hamnade på 172:a plats på samma lista. I början av 1997 var marknadsvärdet på 
Microsoft 120 miljarder dollar medan GM värderades till 50 miljarder dollar. Den stora 
skillnaden i värde kan till stor del tillskrivas det intellektuella kapitalet som Microsoft besitter, 
exempelvis patent och know-how. (Roos, Roos, Dragonetti och Edvinsson 1997). 

Enligt Wayne (2001) finns det tydliga argument för att det generella sambandet mellan kostnad 
och framtida värde inte finns när det gäller immateriella tillgångar, vilket det gör för materiella 
tillgångar i form av priser. På grund av detta möter IC varken Financial Accounting Standards 
Board (FASB) eller International Accounting Standards Committee (IASC) definition för vad en 
tillgång är och kan således inte inkluderas i balansräkningen, utan redovisas istället på frivillig 
basis. 

Olsson (2004) påpekar att om ett företag exkluderar att redovisa stora delar av sitt IC, utelämnar 
företaget även en stor del information om bolagets tillgångar och skulder, vilket i sin tur leder till 
asymmetrisk information, som slutligen kan resultera i svårigheter att bedöma ett företags 
verkliga resultat för diverse intressenter. Den asymmetriska informationen kan även bidra till att 
medarbetare eller andra med insiderinformation kan använda denna information för personlig 
vinnings skull, till exempel genom att skapa övervinster på aktiemarknaden. Detta kan ske 
genom att medarbetarna, till exempel, känner till att företaget skrivit ett avgörande kontrakt för 
att leverera en betydande order, som kommer att ge en ordentlig skjuts i resultatet. Genom att 
utnyttja detta övertag skulle de kunna göra en mer tillförlitlig bedömning av aktiens framtida 
värde än vad marknaden kan göra. Att agera på sådan information är inte lagligt, men likväl 
skulle redovisning av denna typ av IC (relationellt kapital) kunna minska problemet. Även 
företagsledningen kan utnyttja informationsöverläget som de har gentemot aktieägarna för att 
driva sin egen agenda, exempelvis genom att ta beslut baserat på vad som är bäst för sig själv 
och inte ha aktieägarnas bästa i åtanke. Om ett företag redovisar mycket information om sitt IC 
kan det på så sätt uppnå legitimitet från samhället (Guthrie et al. 2006) och kan därmed fortsätta 
sin verksamhet i godan ro (Deegan och Samkin, 2009).  

Företag med stor andel immateriella tillgångar kan exempelvis få svårigheter att locka till sig 
kapital på kapitalmarknaden (Olsson, 2004). Desto mer upplysningar ett företag är villiga att 
lämna gällande sitt IC, desto mindre blir den asymmetriska informationen gentemot företagets 
intressenter och mot samhället. Ett sätt att minska agentproblematiken kan vara att signalera sitt 
företags ypperlighet via årsredovisningen (An, Davey, Eggleton, 2011). Exempelvis kan ett 
företag genom att skicka signaler om sin personals utbildningsnivå via, till exempel, ett diagram i 
årsredovisningen visa på att kompetensen inom företaget är hög. 

Enligt Guthrie et al. (2006) är en väldigt stor del av IC-redovisningen i årsredovisningar i form 
utav text. Detta beror i stor del på att mycket inom IC är svårt att kvantifiera eftersom att IC till 
stor del är ett kvalitativt objekt. Redovisningen av IC är också inkonsekvent och varierar i hög 
grad mellan olika företag (Guthrie et al. 2006). Enligt Guthrie et al. (2006) är mängden IC ett 
företag redovisar beroende av hur stort företaget är och att företag har en tendens att redovisa 
mer IC desto större de är. Det kan enligt Petty och Cuganesan (2005) bero på att de har större 
resurser och således har möjlighet att redovisa mer frivillig information. En annan anledning kan 
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vara att större företag helt enkelt har mer IC att redovisa, de har mer personal, fler intressenter. 
Större företag är också mer synliga och har därför större krav på sig att redovisa mer IC (Petty 
och Cuganesan, 2005). 

Många studier har studerat hur mycket IC företag i diverse länder signalerar via sin 
årsredovisning, Guthrie och Petty, 2000; Olsson, 2004; Petty och Cuganesan, 2005; Guthrie et al. 
2006; Vandemaele et al. 2005, för att nämna några. De allra flesta studierna är utförda på företag 
utanför Sverige. Vandemaele et al. (2005) och Olsson (2004) har förvisso undersökt IC-
redovisningen i Sverige, men insamlingen av datan i studierna kom från årsredovisningar mellan 
1998 och 2002 och är således tämligen utdaterad. Olsson (2004) inriktar sig enbart mot 
detaljhandeln, medan denna studie är något mer diversifierad när det gäller branscher. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån ett företagsperspektiv öka förståelsen för börsnoterade 
företags signalering av intellektuellt kapital i årsredovisningen, samt varför företags redovisning 
av intellektuellt kapital sker som den gör. 

Undersyften 

Nedanstående undersyften kommer att användas som verktyg för att kunna förklara orsakerna 
bakom ett företags IC-redovisning. 

1. Studiens undersyften ämnar identifiera börsnoterade företags signalering av icke finansiella 
resultat via årsredovisningen 

2. Vidare har studien som undersyfte att identifiera faktorer som påverkar redovisning av 
intellektuellt kapital  

3. Slutligen skall en analysmodell utvecklas 
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2. Referensram 
Detta kapitel inleds med ett avsnitt som behandlar bakgrunden till det moderna 
forskningsområdet inom intellektuellt kapital, för att sedan redogöra för modeller om hur 
intellektuellt kapital analyseras i årsredovisningar genom Intangible Assets Monitor. Senare 
delen av referensramen innehåller fyra teorier som tillsammans påpekar vilka fördelar 
redovisning av intellektuellt kapital genererar. Agentteori hjälper oss att förstå redovisningen av 
IC ur ett ägarperspektiv, medan intressent teori behandlar redovisningen ur olika intressenters 
perspektiv. Legitimitetsteori bygger vidare på intressentteori och handlar om redovisning 
gentemot samhället. Slutligen behandlar signalteori vikten av att särskilja sig från 
konkurrenterna och visa sin ypperlighet. Avsikten med detta är att successivt utveckla en 
inledande analysmodell som kan förklara orsakerna bakom ett företags IC-redovisning. 

 

2.1 Modern IC-forskning  
För att uppnå studiens syfte kan det först och främst vara lämpligt att känna till bakgrunden och 
framväxten av intellektuellt kapital inom forskningen. Enligt Petty och Guthrie (2000) kan 
forskningen kring IC delas in i olika stadier. Det första stadiet pågick från sent 80-tal och in på 
90-talet och hjälpte till att bilda ett ramverk för IC. Stadiet gick i stort ut på att få folk att få upp 
ögonen för IC och att få dem att förstå potential IC kan ha när det gäller att skaffa sig och 
förvalta långvariga konkurrensfördelar. Syftet med det första stadiet var att göra det osynliga i 
företaget synligt genom att få till en diskussion som alla kunde vara delaktiga i. Till stor del 
bestod detta stadiet av beskrivningar av vad som händer i olika företag och många publikationer 
påpekade att “intellektuellt kapital är något betydelsefullt och som borde mätas och rapporteras”, 
utan att relatera de generaliserade inläggen till en organisationell kontext. 

Efter det första stadiet kom, inte helt oväntat, det andra stadiet. Där låg fokus på att mäta, hantera 
och rapportera IC. Det pågick även insatser för att samla in bevis som stödde att IC var något 
värt att satsa resurser på att vidareutveckla (Petty och Guthrie, 2000). Forskare började också 
undersöka idéer som rör påverkan på mikro-nivå föreställningar (företagsnivå) om värdet av 
intellektuellt kapital på kapital- och arbetsmarknaden. Medan det första stadiet fokuserade på 
“varför, vad och var” var det andra stadiet mer inriktat på “hur” och behandlade frågor som 
härrörde mätning och hantering av det intellektuella kapital som redan blivit identifierat och 
finns inom företaget (Petty och Guthrie 2000). Fram till mitten av det första decenniet av 2000-
talet hade mer än 50 olika metoder, vilka antingen hjälpte till att definiera IC som helhet eller att 
definiera olika element som IC består av, skapats (Dumay och Garanina, 2013). 

Guthrie, Ricceri och Dumay (2012) argumenterar för att det tredje stadiet är på stadig framväxt 
och är baserat på kritisk analys och utförandeanalyser av hur IC används i praktiken. Enligt 
Guthrie et al. (2012) föddes det tredje stadiet 2004 i och med en specialupplaga av Journal of 
Intellectual Capital, vilken hette "IC at the crossroads - theory and research". Den stora 
skillnaden mellan detta stadium och de två föregående är att det skrivs fler empiriska artiklar, 
samt att forskarna tagit ett mer kritisk förhållningssätt till IC (Guthrie et al. 2012). Det finns 
således tydliga indikationer på att forskningsområdet för intellektuellt kapital är på stadig 
framväxt, vilket innebär att redovisning av IC kommer med tiden att spela en allt tydligare roll i 
samhället.  
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2.2 The Intangible Assets Monitor 
The Intangible Assets Monitor är en modell för att visa den osynliga sidan av balansräkningen, 
de immateriella tillgångarna (vad som i denna studie kallas för intellektuellt kapital), och 
utvecklades av Karl-Erik Sveiby under 1990-talet. Modellen är framtagen för att ett företag ska 
kunna presentera en “korrekt” bild av sin verksamhet, vilken även inkluderade de immateriella 
tillgångarna. Detta för att underlätta för externa intressenter som till exempel långivare, 
investerare eller kunder. En annan anledning är att företagsledningen ska få en bättre bild över 
verksamheten och kunna se varningssignaler tidigare och kunna styra bort från de problem som 
kan uppstå (Sveiby, 1997).  

På den ena axeln i modellen delas de immateriella tillgångarna, upp i tre delar, Extern struktur, 
intern struktur och kompetens. Kompetens syftar på de anställdas kunnande, det vill säga 
humankapitalet. Extern struktur består av bland annat kund- och leverantörsrelationer, 
varumärken och företagets image. I den interna strukturen kan det ingå till exempel patent och 
datorprogram, men även företagets kultur (Sveiby, 1997). På den andra axeln i matrisen finns tre 
nyckeltalskategorier, indikatorer på tillväxt/förnyelse, indikatorer på effektivitet samt indikatorer 
på stabilitet (Sveiby, 1997). Tanken bakom modellen är att det inte ska finnas mer än en eller två 
indikatorer i varje ruta av matrisen. 

I figur 1 nedan visas några exempel på olika indikatorer (Sveiby, 1997). Till exempel tillhör 
organisk tillväxt den externa strukturen (relationellt kapital) och är en indikator på företagets 
förmåga att växa och förnya sig på egen hand, det vill säga utan att köpa till sig tillväxt. En hög 
organisk tillväxt kan ses som att företaget har potential medan en låg tillväxt kan tyda på att 
något borde göras för att på företaget på rätt köl igen (Sveiby, 1997). Andelen supportanställda 
klassificeras som intern struktur (strukturkapital) och kan ses som en indikator på ett företags 
effektivitet. En förändring i andelen supportanställda indikerar om effektiviteten förbättras eller 
inte. Till exempel kan en ökning vara positivt då det kan ses som att resten av verksamheten har 
blivit effektivare (Sveiby, 1997). Personalomsättning räknas till kompetens (humankapital) och 
kan vara en indikation på ett företags stabilitet. Om personalomsättningen skulle vara väldigt hög 
kan det tolkas som ett tecken på att personalen vantrivs på företaget medan en låg omsättning 
kan ses som att företaget är stabilt. I bilaga 1 återfinns en utförligare beskrivning av den version 
av The Intangible Assets Monitor som kommer tillämpas i denna uppsats. 

I sin studie av australiska företag använder sig Guthrie och Petty (2000) av en version av The 
Intangible Assets Monitor, vilken de har modifierat för att bättre passa in på just australiska 
företag. 
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Figur 1. The Intangible Assets Monitor 

 

Genom att tillämpa The Intangible Assets Monitor kan företagsledningen få en tydlig överblick 
över företagets IC. Modellen fungerar även utmärkt att använda för forskare, vilket Guthrie och 
Petty (2000) påvisat. Med bakgrund mot detta inkluderas The Intangible Assets Monitor, med 
huvuduppgiften att samla in data om företags IC, i nedanstående analysmodell. 

 

2.3 Agentteori 
Eftersom att redovisning av IC till väldigt stor del är frivilligt att utlämna och att dagens 
affärsklimat blir allt mer kunskapsbaserat, ger det upphov till stor informationsasymmetri mellan 
ett företag och dess intressenter (Petty och Cuganesan, 2005). Agentteorin behandlar denna 
informationsklyfta mellan en agent och en principal. Teorin går ut på att den ena parten, oftast 
agenten, sitter på mer information än den andra parten, principalen, det föreligger alltså 
informationsasymmetri. Eftersom att båda parter drivs av ett visst självintresse och är 
opportunistiskt nyttomaximerande, är det en nödvändighet för principalen att kontrollera att 
agenten agerar utifrån principalens intresse och inte sitt eget. Det vanligaste principal-
agentförhållandet är det mellan aktieägare (principal) och företagsledningen (agent) (An, Davey, 
Eggleton, 2011). 

Att företag utlämnar frivilliga uppgifter är vanligt och målsättningen med detta är att minska den 
asymmetriska informationen mellan cheferna och övriga användare av företagsinformation 
(Alvarez, Sanchez, Dominguez, 2008). Genom att redovisa IC på frivillig basis kan ett företag 
minska den asymmetriska informationen och på så sätt även minska kostnaderna som härrör 
agentproblemet (An et al. 2011). Genom att förbättra omfattningen av redovisningen kan man få 
en mer transparent bild av företagets affärer och ett tydligare fokus för att skapa värde till 
aktieägarna (Garcia-Meca, Parra, Larran, Martinez, 2005). Enligt Li, Pike och Haniffa (2008) 
leder fler oberoende styrelseledamöter i styrelsen till mer IC-redovisning och i förlängningen till 
både lägre agentkostnader och mindre asymmetrisk information. Deras undersökning visar också 
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att det finns ett positivt samband mellan antalet medlemmar i ett företags revisionskommitté och 
hur mycket IC som redovisas i årsredovisningen. Samma samband finns även med hur ofta 
kommittén träffas (Li et al 2008).  

De centrala begreppen inom agentteori är att alla individer drivs av ett självintresse, människan 
sätter sina egna behov främst. Det finns också en informationsasymmetri mellan en principal och 
en agent, vilken kan leda till uppkomsten av agentproblem. Genom att använda agentteori i 
nedanstående analysmodell, fås ett effektivt verktyg för att kontrollera och minska dessa 
problem. 

 

2.4 Intressentteori 
Intressentteori behandlar förhållandet mellan en organisation och en mängd olika aktörer i 
samhället. Teorin utökar de traditionella aktieägarteorierna, till exempel agentteori (se ovan), 
vilka endast fokuserar på maximering för aktieägarna. Från intressentperspektivet 
rekommenderas en organisation försöka nå flera mål för ett stort antal intressenter snarare än 
enbart aktieägarnas mål (An et al. 2011). Genom att utöka redovisningen av IC, kan ett företag 
nå ut till fler intressenter än endast aktieägarna.  

Enligt intressentteori förväntas organisationsledningen vidta de åtgärder som anses viktiga av 
intressenterna, samt rapportera om dessa åtgärder tillbaka till intressenterna. Intressentteori 
belyser organisatoriskt ansvar bortom enkla ekonomiska eller finansiella resultat (Guthrie et al. 
2006). Då många intressentgrupper har intresse av mer än endast de finansiella resultaten, skulle 
redovisning av IC bättre kunna tillfredställa deras behov.  

Intressentteori relaterar ofta till termen "ansvarighet" som definieras av Mulgan (1997) som 
ansvaret från en part till en annan i ett förhållande där ena parten anförtror den andre med 
utförandet av vissa arbetsuppgifter. Från ett redovisningsperspektiv avser redovisningsskyldighet 
ansvar för en organisation att lämna information om dess prestanda, finansiell ställning, 
finansiering och investeringar, och efterlevnad för att hjälpa användarna att fatta lämpliga beslut. 
Utifrån den traditionella synen dock, hade organisationen endast haft redovisningsskyldighet 
gentemot sina aktieägare. Från ett intressentperspektiv, har en organisation inte bara ansvar 
gentemot sina aktieägare, men också gentemot andra aktörer (An et al. 2011).  

Det finns två grenar inom intressentteori enligt hur man ska fullgöra redovisningsskyldighet 

till olika intressenter: 

(1) en etisk (moralisk) filial, och 

(2) en positiv (ledande) gren. 

Den etiska grenen påstår att alla intressenter har vissa inneboende rättigheter (t.ex. 
rättvisbehandling) som skall skyddas av organisationen, samt att ledningen ska delta i aktiviteter 
som gynnar alla berörda parter, eller försöker tillfredsställa krav, behov och förväntningar hos 
alla intressenter (Deegan, 2000, Deegan och Samkin, 2009). Inom den etiska grenen av 
intressentteori, är det bra om organisationen ger alla aktörer information om hur dess aktiviteter 
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påverkar dem, även om de kan välja att inte använda informationen eller även om de inte kan ha 
möjlighet att påverka organisationens öde direkt (Deegan och Samkin, 2009).  

Den positiva grenen av intressentteorin försöker förklara och förutsäga hur organisationen 
behandlar krav från olika intressenter. Inom denna gren, behöver en organisation kunna 
identifiera den grupp av intressenter som anses vara särskilt betydande eller mäktiga för fortsatt 
lönsamhet och framgång för företaget (Roberts, 1992; Watts och Zimmerman, 1986). I 
allmänhet, bestämts olika intressenters betydelse eller effekt av vilken grad av beroende 
organisationen har gentemot intressenterna, som exempelvis kontroll över kritiska resurser som 
krävs av organisationen (t.ex. ekonomi, material, arbetskraft), tillgång till inflytelserika medier, 
möjligheten att påverka kundernas attityder till organisationens produkter eller tjänster, eller 
förmåga att lagstifta mot organisationen (Deegan, 2000, Li, 2008, Ullmann, 1985). 

 

2.4.1 Intressentteori och frivilligt IC utlämnande 
Det huvudsakliga konceptet inom intressentteori är att organisationen är en del av det bredare 
sociala system där det är verksamt, och att organisationen ska vara positivt ansvariga för olika 
intressentgrupper med ett strategiskt perspektiv. Redovisning samt informationsgivning anses 
vara ett viktigt sätt för organisationer att fullgöra sin redovisningsskyldighet (An et al. 2011).  

I synnerhet information avseende det intellektuella kapitalet, vilka ses som kritiska resurser för 
företagens framgång, efterfrågas allt mer av olika intressenter de senaste åren (Yi och Davey, 
2010). Därför kan det förväntas att det frivilliga utlämnandet av IC kan minska 
informationsasymmetrin mellan organisationen och dess intressenter, och som en följd förbättra 
relationerna mellan dem. Enligt Deegan och Samkin (2009) och Gray et al. (1996), innebär en 
god relation med olika intressenter också att företaget får stöd och godkännande från dem, 
exempelvis genom lojala kunder, eller att företaget rent av kan distrahera sitt motstånd, vilket är 
fördelaktigt för att en organisation skall överleva och lyckas på ett hållbart sätt i samhället. 

Vissa forskare inom området, såsom Guthrie et al. (2006), Schneider och Samkin (2008), 
Vergauwen och Alem (2005), Whiting och Miller (2008), har använt intressentteori, eller vissa 
begrepp ifrån teorin, för att tolka den praxis som organisationer använder sig av för utlämnande 
av information av intellektuellt kapital. Empiriska bevis i dessa studier tydde dock på att 
organisationer inte uppfyllde de förväntningar hos olika intressenter för frivilligt utlämnande av 
IC information. 

De centrala begreppen inom intressentteori är att det sociala system som ett företag är verksamt 
inom innefattar mer än bara aktieägarna och att ett företag således har ansvarighet mot ytterligare 
intressenter. För att på ett smidigt sätt kunna driva sin verksamhet kan det vara värdefullt att 
hantera dessa intressenter på ett lämpligt sätt. Med bakgrund mot detta inkluderas intressentteori 
i analysmodellen nedan. 

 

2.5 Legitimitetsteori 
Legitimitetsteori kan ses som en teori som utvidgar intressentteori på så sätt att den behandlar 
inte endast företagets direkta intressenter utan även relationen med samhället i stort.   Teorin 
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förespråkar att företaget hela tiden ska säkerställa att dess verksamhet faller inom ramen och 
normerna för samhället de verkar i, för att uppfattas som “legitimt” av de olika intressenterna i 
samhället (Deegan och Samkin 2009; Guthrie et al. 2006). Enligt legitimitetsteori existerar ett 
“socialt kontrakt” mellan ett företag och samhället det verkar inom (Deegan 2006; Deegan och 
Samkin 2009). Enligt detta kontrakt ska ett företag inte bara verka inom ramen för investerarnas 
förväntningar och normer, utan även inom samhällets förväntningar och normer. Samhället 
kommer endast att tillåta företagets fortsatta existens om företaget lever upp till de förväntningar 
och normer som sätts av samhället. 

Enligt Deegan (2006) och Deegan (2000) förändras hela tiden samhällets attityder och företaget 
måste således hela tiden anpassa sig för att uppnå legitimitet. Det kan vara svårt för ett företag att 
leva upp till samhällets förväntningar och normer, och samtidigt uppfylla sina egna behov. Detta 
leder ofta till att det infinner sig ett gap mellan samhällets uppfattningar om hur ett företag ska 
agera och hur det agerar. Detta kallas för ett legitimitetsgap (An et al. 2011). 

Att leva upp till samhällets förväntningar och normer är dock inte tillräckligt för att ett företag 
ska få legitimitet. Företaget måste också ta alla nödvändiga åtgärder för att visa att deras 
verksamhet lever upp till samhällets krav (An et al. 2011). De måste alltså signalera sin 
legitimitet till de olika intressentgrupperna för att de ska få information om företagets aktiviteter. 
Detta kan uppnås genom att, till exempel, på frivillig basis redovisa sitt IC i årsredovisningen för 
att visa att man följer de samhälliga förväntningarna, eller för att vinkla bort samhällets fokus 
från de negativa aspekterna av företagets verksamhet (Deegan 2006). 

Enligt Guthrie et al. (2006) är det extra viktigt för de företag med stort intellektuellt kapital att 
förmedla detta eftersom att de inte kan legitimisera sin verksamhet utifrån sina 
anläggningstillgångar, vilka traditionellt sett har setts som symboler för framgång. 

De centrala begreppen inom legitimitetsteori innefattar att ett företag har ansvarighet mot 
samhället. Genom att redovisa IC kan företag uppnå organisationell legitimitet och tillåts således 
att fortsätta verka inom samhället utan större komplikationer. Detta kan ge analysmodellen nedan 
ytterligare en värdefull dimension och därför inkluderas även legitimitetsteori. 

 

2.6 Signalteori 
Signalteori riktar in sig på att förklara hur problem som uppkommer på grund av 
informationsasymmetri går att minska. Genom att parten som sitter på mer information sänder 
signaler, till exempel genom redovisning av IC, till parten med informationsunderskott kan på så 
sätt ett högkvalitativt företag särskilja sig från konkurrenterna, vilket kan leda till att både risken 
för investerare och kostnaden att locka till sig kapital minskar (An et al. 2011). 

Några positiva effekter av att redovisa frivillig information, så som IC, kan vara att kostnaden för 
att anskaffa kapital minskar och tillika den asymmetriska informationen. Detta skulle då leda till 
lägre transaktionskostnader för investerare och leda till högre likviditet för företaget, minskad 
osäkerhet gällande resultat och att man därigenom får minskad adverse selection, det vill säga att 
ett högkvalitativt företaget kan särskilja sig från sina konkurrenter så att intressenterna vet vad de 
har att göra med (Garcia-Meca et al. 2005; Alvarez, Sanchez, Dominguez, 2008). Att inte 
redovisa IC kan i vissa fall tolkas som att man har något att dölja. Mer frivillig redovisning av IC 
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kan också påverka aktiepriset positivt och få det att korrelera bättre med framtida vinster 
(Garcia-Meca et al. 2005). 

Det finns dock inte bara positiva effekter av en mer genomskinlig redovisning. Det kostar pengar 
att ta fram och sprida informationen, och om man avslöjar för mycket om sin verksamhet kan 
man få konkurrensmässiga nackdelar, speciellt på marknader med stenhård konkurrens. När ett 
företag väljer att redovisa IC på frivillig basis kan man anta att de har vägt fördelar mot 
nackdelar och kommit fram till att redovisningen skulle gynna företaget (Garcia-Meca et al. 
2005).  

De centrala begreppen inom signalteori behandlar minskning av informationsasymmetri. Den 
kan minskas genom att ett företag signalerar sin ypperlighet via olika kanaler som till exempel 
årsredovisningen. Signalteori inkluderas i analysmodellen eftersom att företag kan vara hur bra 
som helst på att jobba med vissa frågor, men om man inte berättar det för omvärlden får de aldrig 
reda på detta. 

 

2.7 Analysmodell för redovisning av IC 
 
För att få en genomgripande bild av studien sammanfogas Intangible Assets Modellen samt 
dessa fyra teorier och deras centrala begrepp till en analysmodell inspirerad av ramverket som 
tagits fram av An et al. (2011). Genom att tillämpa nedanstående analysmodell fås ett verktyg 
som kan hjälpa till med att förstå företags redovisning av IC. Relationen mellan de fyra 
ovanstående teorierna, agent-, signal-, legitimitets- och intressentteori kan sammanfattas genom 
nedanstående figur. 
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Figur 2. Relationen mellan teorierna (An et al. 2011) 

 

Genom att inkorporera The Intangible Assets monitor fås ett kraftfullt verktyg för att få fram 
data från årsredovisningar. Datan kan sedan analyseras med hjälp av de fyra teorierna. 

Agentteori hjälper oss förstå informationsklyftan mellan principalen och agenten, vilket är 
upphov till, så kallade, agentkostnader. Dessa kostnader uppkommer på grund av 
informationsasymmetrin som föreligger mellan principalen och agenten. Båda parter drivs av ett 
självintresse och är opportunistiskt nyttomaximerande, således kan det vara bra för principalen 
att genom olika övervakningssystem kontrollera att agenten agerar utifrån principalens intresse. 
Dessa övervakningssystem är med hög sannolikhet inte gratis och detta är vad som kallas för 
agentkostnader. Genom utlämnandet av frivilliga uppgifter, till exempel om företagets IC, kan 
man minska den asymmetriska informationen som föreligger mellan cheferna och de övriga 
brukarna av företagsinformation (Alvarez, Sanchez, Dominguez, 2008).  

Signalteori identifierar i sin tur hur problem som uppkommer på grund av 
informationsasymmetri går att minska. Detta görs genom att den parten som sitter på mer 
information sänder signaler, i detta fall genom att exempelvis redovisa IC i årsredovisningen, till 
en intressent med informationsunderskott, och på så sätt kan ett högkvalitativt företag särskilja 
sig från sina konkurrenter (An et al. 2011). Relationen mellan signalteori och agentteori är att de 
båda utgår från att det råder asymmetrisk information mellan två parter. Förbindelsen mellan 
agentteori och signalteori är att signalteorin beskriver hur ett företag kan minska den 
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asymmetriska informationen som uppstår på grund av agentproblematiken, vilket i detta fall kan 
vara att redovisa information om företagets intellektuella kapital i årsredovisningen.  

Det är här intressentteori kommer att spela roll då den kan användas för att identifiera agenternas 
motiv till att arbeta med redovisning av intellektuellt kapital. Från intressentperspektivet, 
tillskillnad från agentteori som endast fokuserar på finansiell avkastning för aktieägarnas 
räkning, kan det vara bra om en organisation försöker nå flera mål för ett stort antal intressenter 
snarare än enbart aktieägarnas mål (An et al. 2011). Enligt intressentteori förväntas 
organisationsledningen vidta de åtgärder som anses viktiga av intressenterna, samt rapportera om 
dessa åtgärder tillbaka till intressenterna, exempelvis via en årsredovisning. Intressentteori 
belyser organisatoriskt ansvar bortom enkla ekonomiska eller finansiella resultat (Guthrie et al, 
2006). Intressentteori behandlar inte begreppet informationsasymmetri. Genom att integrera både 
agentteori och intressentteori i analysmodellen kan man argumentera för att redovisning av IC 
kan minska den asymmetriska informationen mellan ett företag och dess intressenter och på så 
vis förbättra relationerna mellan dem. 

Legitimitetsteori är en teori som i likhet med intressentteori behandlar ett företags relation med 
samhället. Teorin går i grunden ut på att företaget hela tiden ska säkerställa att dess verksamhet 
faller inom ramen och normerna för de samhället som företaget verkar i för att uppfattas som 
“legitimt” av de olika intressenterna i samhället (Deegan och Samkin 2009; Guthrie et al. 2006). 
Till skillnad från intressentteori, som enbart behandlar företagets direkta intressenter, behandlar 
legitimitetsteorin samhället som en helhet, det vill säga att den även blandar in även de som är 
indirekta intressenter till företaget, till exempel de som bor i samhället och på så vis påverkas av 
företagets verksamhet. 

Ett företag kan inte uppnå legitimitet om ingen har kännedom om dess verksamhet. Således kan 
det vara bra för ett företag att skicka ut signaler om sitt IC eftersom att de på så sätt ökar chansen 
till att erhålla legitimitet från samhället det verkar inom. På grund av detta är det relevant att 
integrera både legitimitetsteori och signalteori i analysmodellen. 

Således är teorierna ovan i allra högsta grad relaterade till varandra och kan tillsammans hjälpa 
till att förklara varför företag redovisar frivillig information om IC. Genom att binda samman 
dessa fyra teorier uppnår man, enligt An et al. 2011, tre viktiga premisser som teorierna kan 
hjälpa ett företag med: 

1. Att reducera informationsasymmetrin mellan företagsledningen och olika intressenter i 
samhället. 

2. Att ventilera sitt ansvar gentemot olika intressenter 

3. Att signalera organisationell legitimitet och sin kompetens (eller sin höga kvalité) till 
samhället. 
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3. Metod 
Metodkapitlet utgörs av en beskrivning över val av forskningsansats och metodsynsätt för vår 
studie. Vidare uppges forskningsstrategi, litteratursökning, val av fallstudie, 
datainsamlingsmetod, samt redogörande av insamlingsmetod för empirin. Vi åskådliggör även 
för sannolika metodproblem och avslutningsvis gör vi en skildring för analys av insamlad data.  

 

3.1 Forskningsansats 
I denna studie kommer en deduktiv forskningsansats tillämpas, då utgångspunkten i studien är 
befintlig teori och litteratur inom området för intellektuellt kapital och redovisning, vidare har en 
teoretisk referensram arbetats fram för redovisning av intellektuellt kapital. Att från redan 
förekommande teorier ansluta dessa till empirin för att utöka ursprunglig teori, som har gjorts i 
denna studie, kan enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) förklaras som ett deduktivt 
angreppssätt. 

 

3.2 Aktörssynsätt, med inslag av analytiskt synsätt 
Eftersom att området kring redovisning av intellektuellt kapital är, likt många andra ämnen inom 
samhällsvetenskap, av subjektiv karaktär, och studiens syfte är att ta reda på hur företag från 
OMXS-30 listan signalerar sitt intellektuella kapital, är aktörssynsättet det mest passande 
synsättet för denna uppsats. Aktörssynsättet förklarar verkligheten utifrån aktörernas 
uppfattningar och tolkningar av verkligheten. Den kunskap som aktören innehar blir 
individberoende genom att verkligheten förklaras utifrån aktörens synvinkel. Verkligheten antas 
vara en social konstruktion där helheter och delar blir flertydiga och omtolkas fortlöpande 
(Arbnor och Bjerke, 1994).  

Det huvudsakliga synsättet kommer att vara aktörssynsättet, men även inslag av det analytiska 
synsättet kommer att förekomma. Det ger sig uttryck genom att vissa kausala samband 
analyseras, till exempel huruvida vilken bransch ett företag verkar inom har betydelse för deras 
IC-redovisning (Arbnor och Bjerke, 1994). 

 

3.3 Litteratursökning 
I denna studie har vi särskilt använt oss av sökmotorerna Lucia samt Primo vid Luleå Tekniska 
universitets bibliotek för att finna vetenskapliga studier samt litteratur inom forskningsområdet 
för intellektuellt kapital. Exempel på sökord som vi använt i litteratursökningen är främst 
intellektuellt kapital, årsredovisning, humankapital, värdering, immateriella tillgångar, dessa ord 
har också översatts till engelska för att finna internationella vetenskapliga studier.  

 

3.4 Fallstudie 
Studien klassificeras som fallstudie eftersom att den inriktas på ett fåtal företag och på så sätt 
förväntas komma in djupare på dessa företag. Genom detta förväntas det komma fram 
information som inte hade gjort det vid till exempel en enkätundersökning, vilken är mer ytlig till 
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sin natur (Denscombe 1998). Att analysera företags årsredovisningar kan förvisso ses som 
tämligen ytligt, men i kombination med intervjuerna förväntas det uppstå synergirelaterade 
effekter vilka kan göra att studiens resultat hamnar på en djupare nivå. Kortfattat kan man säga 
att fallstudien passar bra när man vill svara på hur och varför saker är som de är, vilket är vår 
intention. Syftet med studien är att förstå hur företagen signalerar sitt intellektuella kapital, och 
vidare klargöra varför det sker på ett visst sätt. Fallstudier passar även bra när undersökaren har 
väldigt lite kontroll över händelser. Slutligen passar även fallstudier när man studerar nutida fall 
från verkliga livet (Yin, 2009), IC i sig är ett relativt nytt forskningsområde som fortfarande är 
under utveckling och blir mer och mer framträdande i dagens moderna tjänstesamhälle. En av de 
absolut största fördelarna med en fallstudie är att den ger en möjlighet att förklara varför saker 
sker och hur resultat uppstår och inte bara svarar på vilka resultaten är (Denscombe, 1998).    

 

3.5 Val av fallstudie objekt  
Fallet denna studie avser att undersöka är OMXS30-företagens redovisning av IC. Vi har valt att 
söka empiri och/eller data hos 27 företag på OMXS30-listan. Anledningarna till att endast 27 
företags årsredovisningar analyseras är att både Atlas Copcos A och B- aktie är med på listan, 
Nokia är ett finskt företag och att H&Ms årsredovisning var uppdelad i två separata delar. 
Eftersom att företagen på OMXS30-listan tillhör de mest omsatta på börsen och eftersom det 
finns lagstiftade krav på transparens torde det vara betydligt enklare att få tag på deras 
årsredovisningar, de borde även vara villigare att ställa upp på intervjuer jämfört med om vi valt 
icke publika företag. Detta eftersom att de är publika och således redan är tämligen öppna med 
vad som sker inom företaget, jämfört med icke publika företag. En annan anledning till 
inriktningen mot OMXS30 är att enligt Garcia-Meca et al. (2005) redovisar företag mer IC desto 
större de är. Denscombe (1998) menar vidare att bortsett från syftet är fallstudien beroende av 
noga övervägda val beträffande vilket fall som ska väljas av en mängd tänkbara. 
Sammanfattningsvis är två val av särskild viktig karaktär att ta hänsyn till vad gäller val av 
fallstudie objekt, nummer ett är att fallen ej väljs ut slumpmässigt, för det andra måste urvalet 
vara befogat och utpräglat av metodologin (Denscombe 1998).  

 

3.6 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen sker på följande vis, genom att analysera 27 årsredovisningar, vilka finns 
tillgängliga på respektive företags hemsida, har vi avläst hur det intellektuella kapitalet 
signaleras av företaget i fråga. Vidare sker även djupintervjuer med utvalda företag på OMXS30-
listan. Valet av vilka företag som intervjuas kommer att ske efter ett bekvämlighetsurval, med 
andra ord intervjuas de första företag som är villiga att ställa upp på en intervju. 

 

3.7 Data av kvalitativ natur med kvantitativa inslag 
Ämnet om redovisning av intellektuellt kapital kan, likt resten av de sociala vetenskaperna, ses 
som väldigt subjektivt. I samband med detta och att vi vill ta reda på motiven bakom företags IC-
redovisning utgår denna uppsats ifrån kvalitativ forskning. Det passar studien väl eftersom 
kvalitativ forskning baseras på ord och visuella bilder, till skillnad från den kvantitativa som är 



16 
 

mer inriktad på siffror och andra mätbara fenomen (Denscombe 1998, Bryman och Bell 2003). 
Ett kvalitativt verktyg författarna kommer använda är semi-strukturerade djupintervjuer, det vill 
säga intervjuer med frågor som är något mer allmänt formulerade och öppna, än vad de är vid en 
strukturerad intervju. Studien kommer dock att även innehålla vissa kvantitativa inslag då 
författarna undersöker och analyserar företagens årsredovisningar i syfte att förstå hur 
information om IC signaleras och för att vidare klargöra varför det redovisas som det gör 
(Bryman och Bell 2003).  

 

3.8 Metodproblem 
I enlighet med Saunders, Lewis, och Thornhill (2007) kan eventuella metodproblem korrigeras 
genom att förbättra studiens reliabilitet och validitet. Reliabilitet behandlar 
datainsamlingsmetoderna, och huruvida dessa är metodiska och tillförlitliga. Studiens reliabilitet 
redogör för forskningsprocessens förmåga att åstadkomma exakt identiska resultat. Följaktligen 
innebär reliabilitet att studiens resultat aldrig varierar, resultatet blir alltid det samma. Reliabilitet 
innebär alltså att de metoder och processer som används för att samla in data granskas noga.  

Denscombe (1998) menar på att validiteten i en vetenskaplig studie mäter huruvida insamlad 
forskningsdata avspeglar verkligheten samt är relevant. Validiteten svarar på frågan om studien 
mätte det som studien var avsedd att mäta från allra första början. Övergripande syftar validiteten 
i en vetenskaplig studie på kvalitén hos insamlad data samt en utvärdering av datan, tillskillnad 
från reliabiliteten som behandlar de metoder och processer som använts för att samla in data.  

Studiens datainsamlingsmetod har bland annat grundats på åtta stycken öppna djupintervjuer 
med aktörer från OMXS30 listan. Studiens reliabilitet kan ha påverkats i viss mån då dels 
respondenterna från de olika företagen hade olika positioner, givetvis arbetade respondenterna på 
respektive ekonomiavdelningar, dock under olika titlar. Exempelvis är studiens första respondent 
koncernredovisningschef medan respondent nummer fyra arbetar på avdelningen för investor 
relations. Dels kan reliabiliteten också påverkats en aning av att somliga aktörer valde att 
förbereda sig inför intervjun. Dessutom hade analyserna av årsredovisningarna redan avklarats 
inför vissa intervjuer, vilket i sin tur skulle kunnat påverka intervjun. Följaktligen har insamlad 
data sett olika ut för varje fallstudieobjekt och intervjutillfälle beroende på individernas olika 
positioner i företaget samt individernas olika perspektiv. Aktörernas subjektivitet kan alltså 
påverkat på studiens reliabilitet i viss mån. Däremot finns det starka tvivel mot att studiens 
validitet skulle kunnat påverkas i avsevärd grad då de intervjuade respondenterna anses ha goda 
kunskaper samt väsentlig inblick i ämnesområdet. Respondenternas utbildning och erfarenhet 
anses bevisa materialets verifierbarhet och sanningshalt. Eventuellt kan studiens validitet 
influerats av de åtskilliga definitionerna som finns för begreppet intellektuellt kapital, vilket kan 
anses vara besynnerlig för de intervjuade. 

 

3.9 Tillvägagångssätt för analys av årsredovisningar 
Det finns numer olika modeller för att ta reda på hur företagen redovisar sitt IC i sina 
årsredovisningar, exempelvis IC-rating modellen, The Intangible Assets Monitor och Skandia 
Navigator. Även om dessa olika modeller är snarlika kommer denna studie att tillämpa en något 
modifierad version av Sveibys (1997) Intangible Assets Monitor, Sveibys modell (1997) kommer 
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i sin tur kompletteras med Guthries och Pettys (2000) modifiering av The Intangible Assets 
Monitor. Vid analysen av de enskilda företagens årsredovisningar kommer vi att ta reda på vilka 
av de olika måtten som faktiskt redovisas i årsredovisningen, för att se vilka mått studien utgår 
ifrån och en förklaring av dem, se bilaga (Sveibys Intangible Assets Monitor). Någon hänsyn 
kommer inte tas till hur mycket information som lämnas om respektive mått utan bara huruvida 
de redovisas (1)  eller ej (0). Anledningen till att vi valde just Sveibys modell från (1997) som 
analysverktyg är för att den kan bringa en rättvisande bild för hur företaget redovisar sitt IC och 
framför allt för att den har använts i flertalet tidigare studier. För att säkerställa att modellen 
användes på samma sätt på samtliga årsredovisningar analyserades cirka 10 stycken av båda 
författarna, för att ha båda två skulle ha samma uppfattning om vad som skulle göra när de 
resterande årsredovisningarna delades upp. 

 

3.10 Intervjuguide 
Utifrån studiens syfte har vi främst studerat teorier, med teorierna som utgångspunk har vi även 
avläst och analyserat börsnoterade företags årsredovisningar. Med detta som utgångspunkt har 
intervjufrågorna utformats för var och ett av företagen för att uppnå det tilltänkta syftet. Då 
studien främst har en kvalitativ ansats är intentionen med intervjuerna att utveckla öppna frågor, 
där respondenten har möjlighet att svara obehindrat på frågorna utifrån sitt eget perspektiv. För 
att få ut information som vi skulle få användning för utformarna som: Hur gör ni? Varför gör ni 
så? Hur tänker ni där? Genom detta är förhoppningen att respondenternas svar skall gå att tolkas 
utifrån den framtagna analysmodellen. Vidare är det tänkt att respondenten skall ha möjlighet att 
vara anonym på begäran. Intervjuerna kommer att ske via telefon. 

Innan själva intervjun valde vi att förbereda respondenten med följande information: 
Intellektuellt kapital är ett väldigt subjektivt ämne och det är svårt att få fram ett exakt värde i 
kronor, på exempelvis patent, varumärke och företagsrykte, därför redovisas det inte i vare sig 
balansräkningen eller resultaträkningen utan nämns i årsredovisningen som löpande text, och det 
är hur man resonerar kring detta vi är ute efter. Intellektuellt kapital består av tre kategorier, 
humankapital (de anställdas kunskap och erfarenhet), strukturkapital (infrastruktur, databaser, 
processer) och relationellt kapital (kundrelationer, leverantörsrelationer). De fullständiga 
intervjufrågorna återfinns i bilaga 2. 
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4. Empiri  
Empirikapitlet inleds med de intervjuer som genomförts i studien. Därefter återfinns en 
sammanfattad version av intervjuerna i en tabell, för att på ett enklare sätt kunna få en 
övergripande bild av de olika aktörernas bidrag till empirin. Intervjuerna är uppdelade efter 
varje företag för sig, för att bättre lyfta fram det enskilda svar som respektive aktör anser vara 
essentiellt. Intervjuerna i sin fullständiga form återfinns bland bilagorna. Intervjuerna följs tätt 
därefter av en sammanställning samt redovisning av den insamlade kvantitativa datan. 

4.1 Sammanfattning av intervjuer 
För att samla in data till studien genomfördes bland annat åtta semi-strukturerade intervjuer. 
Resultatet av intervjuerna redovisas nedan. Denna studie utgår i från fingerade namn för att 
uppnå så uppriktiga svar som möjligt. Istället för att benämna respondenterna vid namn eller 
nämna företagets namn, benämns varje enskild respondent efter den turordning de har 
intervjuats. Exempelvis benämns respondent nummer ett som “Ettan” i den första genomförda 
intervjun. Vidare inleds intervjuerna med en bakgrundsbeskrivning av respondenten, närmare 
sagt vilken utbildning och erfarenhet, samt tjänst denne har, för att öka studiens tillförlitlighet 
Intervjuernas upplägg varierar något, då avsikten har varit att genomföra öppna intervjuer, vilket 
har resulterat i att alla olika respondenter har haft varierande inriktningar på sina svar, samt något 
varierande upplägg på varje intervju. 

 

4.1.1 Ettan  
Ettan arbetar som ekonom och är akademiker i grunden, hon har utbildats vid Handelshögskolan, 
och har närmare tjugofem års arbetslivserfarenhet från företaget i fråga, hon var tidigare chef för 
koncernredovisning till för några år sedan, och nu arbetar hon som Manager för Accounting & 
Compliance. 

Ettan arbetar med den legala biten vad gäller redovisning, enligt Ettan kommer IC oftast till 
hands vid företagsförvärv, det vill säga när man vill analysera förvärvspriset samt vad det priset 
egentligen representerar, förutom de tillgångar och skulder som finns i balansräkningen. Ettan 
menar på att man vid förvärv värderar kundlistor, trade-marks, kundrelationer och dylikt, vidare 
påpekar Ettan att patent och utvecklingskostnader vägs in. Vidare anser Ettan att vid förvärv är 
det väldigt viktigt att värdera rätt. IC är inget Ettan tar hänsyn till i tjänsten dagligen för 
värdering inom det egna företaget. Ettan påpekar också på att företaget är börsnoterade och alltså 
finns det redan ett marknadsvärde på bolaget. Ettan menar alltså med andra ord att hennes tjänst 
inte involverar att värdera exempelvis personalens kunnighet, som om att företaget gjort ett 
förvärv av sig själva, dock anser hon att värdering av intellektuellt kapital är viktigt av allra 
högsta grad vid företagsförvärv.  

Ettan nämner också att företaget inte får värdera humankapital överhuvudtaget, utan det blir en 
restpost som ingår i goodwill. Där analyserar företaget kundlistor, kundrelationer och om man 
har några trade-marks, samt om det finns balanserade utvecklingskostnader som ska tas upp, 
samt patent.  

Enligt ettan har man inte haft några diskussioner internt om huruvida företaget skall redovisa mer 
eller mindre IC, samt om vad som det ska redovisas mer av respektive vad som det ska redovisas 
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mindre av. Ettan svarar även att informationen i årsredovisningen vänder sig till intressenter, 
aktieägare, banker, analytiker, leverantörer, det vill säga alla som kan vara intresserade.  

Inför årsbokslut beskriver ettan att man ofta jämför med andra företag samt hur går tillväga. 
Ettan påpekar vidare att redovisning av IC är ett tämligen svårt område att värdera och eftersom 
att man inte får ta upp det i vare sig balansräkningen eller resultaträkningen så har ettan svårt att 
se vad det skulle tillföra att redovisa mer IC. Det finns enligt ettan inte heller några som helst 
regler för detta. Ett exempel enligt ettan är att kostnaderna för att ta fram patent, får man aktivera 
så de finns med i balansräkningen, där kan man alltså läsa av vad de har för värde. Patent och 
balanserade utvecklingskostnader får man alltså ta upp i balansräkningen, men då är det inte 
marknadsvärden utan de kostnader man har för dessa.  

 

4.1.2 Tvåan  
Tvåan är för närvarande chef för ansvarsfullt företagande, totalt har hon arbetat i tio år inom 
företaget, innan dess var hon på en annan division inom samma företag, men då som 
redovisningschef samt controller. 

Tvåan anger att ansvarig projektledare för årsredovisningen är också ansvarig för investerar 
relationerna. Årsredovisningen ägs gemensamt av kommunikation, eller information, 
chefsjuristen samt ekonomidirektören. Sedan har underansvariga för de olika delarna i 
årsredovisningen ansvar att slutföra sina respektive delar årsbokslutet.  

Tvåan har i detta fall har ansvar för de delar som har och göra med hållbarhetsaspekter. Sedan 
finns också internkontrollchefen som skriver avsnittet för intern kontroll. Det finns också 
informationsdirektören som är ansvarig för bolagsstyrningsredovisning, och den ansvarige för 
investerar relationer skriver väldigt mycket av andra delar av årsredovisningen, 
affärsområdestexter, förvaltningsberättelsen och aktien och andra bitar. Med andra ord är det en 
grupp interna kompetenser som bidrar på olika avsnitt. Tvåan anser vidare att redovisning av IC 
inom det egna området är väldigt viktigt, på en skala från ett till tio skulle hon ranka redovisning 
av intellektuellt kapital som en tia. 

Utifrån Tvåans kompetensområde så är hållbarhet integrerat i företagets kärnaffär, så därför är 
det en naturlig del av företagets redovisning. Företagets varumärkeslöfte är att de står för hållbar 
tillförlitlighet. “Företaget har redovisat hållbarhet i över tio år, och nu i år gjordes detta 
integrerat i årsredovisningen som en redovisning och detta är ett steg för att ge företaget en 
riktig och rättvisande bild för ägare och de läsare av årsredovisningen och för att visa att det är 
såhär företaget fungerar, företaget står för hållbar produktivitet och då måste detta också 
redovisas i företagets årsredovisning”.  

Det är enligt Tvåan också alltid en avvägning varje år, men företaget utgår framförallt ifrån 
visionen, uppdraget, samt företagets intressenter, de frågor som har varit under året, och mål som 
verksamheten jobbar med, då vill företaget redovisa dem i årsredovisningen, samt hur man 
arbetar för att uppnå dessa.  
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4.1.3 Trean  
Trean innehar en akademisk utbildning inom ekonomi, och har arbetat på företaget i över tjugo 
år. Bred erfarenhet av redovisningsfrågor, skattefrågor, både legalt och operativt i olika roller.  

Enligt Trean pratas det inte om intellektuellt kapital inom företaget, men att företaget har en hel 
del immateriella tillgångar dels i BR brukar nämnas, och också en del tillgångar som inte syns i 
BR. Dessa immateriella tillgångar är oftast varumärken och produktionsstandarder och 
produktionstekniker som är skyddade.  

Trean fortsätter med att berätta att företaget skriver om immateriella tillgångar i en not. Alla 
immateriella tillgångar som de inte har betalat för, vilket är merparten, syns inte i BR. Företagets 
största tillgångar i IC är i form utav varumärken.  

Vidare påpekar Trean att om företaget till exempel jämför aktievärdet med det bokförda värdet 
så upptäcker man att det finns en jättestor skillnad mellan dem. Det är enligt Trean ett uttryck att 
det finns stora immateriella värden, eller IC och en stor intjäning. Intjäningen som då marknaden 
värderar beror på att företaget i fråga har stora immateriella tillgångar som inte framgår av BR. 

Trean förklarar vidare att denne kommer i kontakt med IC regelbundet. Då handlar de i första 
hand om varumärken för hans del. “Det är en stor fråga i samband med förvärv och avyttringar 
och det handlar om att i samband med förvärv och avyttring verkligen identifiera alla 
immateriella tillgångar, intellectual property och så vidare.” 

 Redovisning av IC är en väldigt viktig fråga enligt Trean, men han förklarar vidare att de flesta 
börsbolag inte pratar så mycket om det, man är dålig på att föra fram detta med det inneboende 
värdet. Han menar vidare att marknaden värderar börsnoterade bolag varje dag på börsen och 
han tror att många av deras analytiker som följer bolaget är medvetna om de stora intellektuella 
värden och immateriella tillgångar som finns, vilka då manifesteras på något sätt i den intjäning 
som företaget har. Trean påpekar att rent matematiskt är det intjäningen som de värderar. Men att 
den intjäningen beror på att företaget har en stark position med starka varumärken på många 
marknader. Trean tycker att redovisning av IC är en jätteviktig fråga och företagsledningen 
tycker att det är en viktig fråga, och han frågar sig varför fokuserar man inte på det då? 

Trean nämner att när det gäller själva redovisningen av intellektuellt kapital så styrs den i väldigt 
hög grad av de regelverk som finns, till exempel IFRS och ÅRL. Med det menar han givetvis 
bara de förvärvade immateriella tillgångarna och IC. Själva redovisningen av immateriella 
tillgångar är väldigt regelstyrd och Trean säger att de själva inte kan påverka den biten så mycket 
utan det är mera hur företagsledningen presenterar bolaget och verkligen berättar för olika 
intressenter, vare sig det är analytiker eller långivare eller aktieägare, och beskriver de stora 
tillgångar som finns vid sidan av det som syns i en BR. Det är en fråga som ständigt finns på 
dagordningen eftersom att det oftast tas upp på bolagsstämman, det kommer ofta frågor om detta, 
enligt Trean.  

När Trean menar att när det gäller själva redovisningen av IC är det väldigt regelstyrt, då pratar 
han mycket från ett rent finansiellt perspektiv. Vidare tycker han att det är lite synd egentligen att 
man inte har ett avsnitt som handlar mera om deras varumärken eller IC, eftersom det inte finns 
något separat avsnitt som handlar om IC, utan att det nämns i texten på olika håll och kanter. 
Trean påpekar att den i så fall skulle höra hemma i den främre delen av årsredovisningen 



21 
 

eftersom den främre delen är mer en presentation av bolaget och dess styrkor och svagheter och 
sådant. Medan den bakre delen med själva årsredovisningen med BR och RR, och även 
förvaltningsberättelsen, är väldigt styrd av regelverk, och inte går att påverka i någon stor 
omfattning. Det är alltså i den främre delen av årsredovisningen som man kan bestämma sig för 
om man skulle vilja fokusera på något speciellt område som man tycker att man vill att 
investerare och andra intressenter ska läsa. Men Trean tycker ändå att man ska fundera om man 
inte ska försöka belysa IC lite tydligare i en kommande årsredovisning. Han tror också att det är 
så att de är medvetna om att marknaden och intressenter är medvetna att det finns ett jättestort IC 
eller immateriella tillgångar i bolaget som resulterar i en fantastiskt fin intjäning och att det är 
därför bolaget värderas som det gör på börsen. Han säger att man kanske trots allt har nått fram 
med sitt budskap utan att det har beskrivits så jättepedagogiskt i årsredovisningen. 

Trean är av åsikten att det borde finnas ett avsnitt i en kommande årsredovisning där det pratas 
om IC och immateriella tillgångar på en samlad plats. 

  

4.1.4 Fyran 
Fyran är i grunden dataekonom, och har arbetat på företaget sedan 1972, merparten av dennes 
positioner inom företaget har varit redovisningsrelaterade. 

Vidare berättar Fyran att denne skulle alltid redovisningsmässigt vilja göra lite mer, men det 
hinner man inte med på grund av de tidsplanerna som finns. Företaget redovisar vad de måste. 
Fyran anser att redovisning av intellektuellt kapital blir en sexa på en skala från ett till tio, på 
frågan om hur viktigt han anser att redovisning av IC är. Fyran förklarar vidare att man sedan 
skulle kanske själv velat göra lite mer om man hade haft tid. Det företaget redovisar minst är 
humankapital. Där rapporterar företaget egentligen bara det man måste, antal medarbetar och 
löner. Sedan har hela företaget i och för sig en hållbarhetsrapport och där finns lite mer, men det 
handlar mest om sådana saker som sjukfrånvaro och relationer med personal organisationer och 
sådana saker. 

Fyran svarar följande på frågan om det största motivet till att de redovisar information om IC, 
företaget har enligt Fyran en del poster av IC, men det har tillkommit när man enligt IFRS måste 
det, i samband med rörelseförvärv och den typen utav transaktioner och då ska man värdera det 
man köper till verkligt värde. Då tar man med kundrelationer, patent, varumärken o.s.v. Det är 
egentligen bara i det sammanhanget som företaget har tagit upp IC, enligt Fyran. I vissa fall så 
får man, enligt nuvarande regelverk, inte ta upp alltför mycket sådant som är egengenererat, utan 
då får företaget informera om det vid sidan om.  

Fyran förklarar vidare att företaget gör det som förväntas och kanske lite till då möjligen. “Det 
handlar generellt om transparens” förklarar Fyran. Aktieägare skall kunna läsa årsredovisningen 
och annat som företaget skickar ut, och där ifrån förstå vad företaget håller på med, och det är 
alltså detta som Fyran kallar transparens. 

Fyran anser att regelverket har vräkt på nya upplysningskrav på ett område som finansiella 
instrument exempelvis, dock hade denne velat lyfta fram humankapitalet mer istället. 
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4.1.5 Femman  
Femman har studerat ekonomi, samt arbetat på företaget i sju år, däribland som ansvarig för 
Investor Relations. Femman är ansvarig för årsredovisningen i bolaget. Företaget har ett 
projektteam som håller i årsredovisningen. Vidare jobbar ett antal olika ett antal olika delar inom 
företaget, med allt ifrån marknadsföring, till forskning & utveckling, och de alla sektionerna är 
inblandade i framtagandet av årsredovisningen. 

Enligt Femman är redovisning av IC väldigt viktigt för företaget: “Produktionen är viktigt, men 
framför allt är vi ett företag som bygger väldigt mycket på produktutveckling, det är väldigt 
mycket på varumärket och väldigt mycket på design”. Vidare påpekar Femman att detta är saker 
som inte går att sätta en prislapp på och därför inte ingår i balansräkningen. Femman anser heller 
inte att balansräkningen representerar det verkliga värdet på företaget i och med att de har så 
stora tillgångar i form av IC. 

Genom att redovisa sitt IC i årsredovisningen uppnås en rättvisare värdering av företaget, 
eftersom att det finns en väldig snävhet inom redovisningsområdet och även på 
finansmarknaden. Femman påpekar att det som redovisas i balansräkningen är egentligen fasta 
tillgångar och att det finns såpass mycket tillgångar som inte kommer fram via den. De 
analytiker som följer företaget måste också förstå de “mjuka” variablerna för att förstå om det 
finns potential. Som Femman säger: “Det går inte bara att sätta sig ner och säga: ‘Okej, 
företaget har investerat 3 miljarder i en ny fabrik i USA. Det är värdet.’ utan man måste förstå 
vad kan egentligen hela företaget prestera”. Vidare påpekar Femman att den traditionella, 
finansiella redovisningen kanske är viktigt, men i slutändan är det så att marknaden måste göra 
en bedömning om det intellektuella kapitalet är av sådan vikt att det kan generera ett värde för 
företaget i framtiden. 

Femman anser också att det inte får bli för mycket “flum”, utan att det som redovisas går att följa 
upp och bekräftas. Det måste finnas en substans i det, annars är det meningslöst att redovisa det. 
Det är främst till de som bedömer företaget som IC-informationen riktas, det vill säga 
kapitalmarknaden. Femman är övertygad om att man även tittar på vad andra företag redovisar, 
att man jämför standarder. Dock har han själv inte varit inblandad i just det. 

 

4.1.6 Sexan  
Sexan innehar en ekonomutbildning från universitet, och är för tillfället ansvarig för Investor 
Relations inom koncernen sedan fyra år tillbaka. Sexan beskriver sin tjänst som projektansvarig 
för årsredovisningen. De funktionerna som är involverade, förutom IR, är ekonomiavdelningen, 
controlleravdelningen, kommunikationsavdelningen, miljö hälsa säkerhetsfunktionen och 
företagets human resources-funktion. 

Enligt Sexan är redovisning av IC en varumärkesfråga. Eftersom det är ett industriföretag med en 
ålderspyramid som ser ut på ett visst sätt måste de vara en tillräckligt attraktiv arbetsgivare för att 
kunna locka till sig nästa generations ingenjörer och annan arbetskraft. Sexan påpekar att det för 
företaget det inte bara gäller att nå upp till minimikraven för årsredovisningen, utan att man 
måste anstränga sig lite mer än så för att stå ut i mängden och vara en attraktiv arbetsgivare. 
Årsredovisningen är en gammaldags kanal och att man även jobbar med detta även på högskolor 
och universitet, via sociala medier och på andra sätt. 
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Sexan menar att själva redovisningen av IC följer en slags standardmall, men att man är lite mer 
framåt när det gäller miljö och hälsa då det är en relevant del för att vara en relevant 
diskussionspartner och ett företag som man skulle kunna tänka sig att jobba för. Varje år förs 
diskussioner om frågor som rör, för att nämna några exempel, målsättningen för antalet kvinnliga 
medarbetare, hur man formulerar sig kring målsättningar vad det gäller sjukfrånvaro, hur man ser 
på säkerhetsfrågor och hur man ser sig själv som ett attraktivt företag att jobba på. Man tittar 
även på hur andra företag gör. 

Vidare påpekar Sexan att man för första gången i år har integrerat hållbarhetsredovisningen i 
årsredovisningen. Detta är steg för att visa hur viktiga och integrerade dessa frågor är. Tanken är 
att årsredovisningen ska vara ett slags uppslagsverk för olika intressenter som är intresserade av 
hur företaget arbetar med olika frågor, och det kan röra sig om både framtida medarbetare eller 
dagens medarbetare, media, myndigheter, leverantörer och kunder. 

Sexan tycker att det finns myriader av saker som kan beskrivas på ett bättre sätt och att det finns 
vissa saker som man inte alls pratar om, men som skulle vara av intresse. Främst skulle han vilja 
att man var tydligare i hur man jobbar med utveckling av medarbetare och vad man kan erbjuda 
som arbetsgivare. 

 

4.1.7 Sjuan  
Sjuan är utbildad civilekonom i grunden, och har arbetat som Investor Relations Officer i cirka 
ett och ett halvt år, inom själva företaget har sjuan arbetat i totalt tio år. 

 Enligt Sjuan är det viktigt att lyfta fram företagets styrkor, vilket främst är de anställda, deras 
kunskap och kompetens. Vidare påpekar Sjuan att: “Projektverksamhet är ingenting utan 
människorna i projektet”. Genom att redovisa intellektuellt kapital byggs det upp attraktivitet hos 
företaget, det blir lättare att rekrytera, varumärket blir starkare och företagets värderingar 
tydliggörs. Vad man redovisar och vad man inte redovisar är till stor del en kultur-, varumärkes-, 
marknadsförings- och kommunikationsfråga. Sjuan påpekar också att man inte lägger så stor vikt 
på vad “måste” redovisa, utan att man fokuserar och trycker på det man tycker är viktigt. IC-
informationen i årsredovisningen riktar sig bland annat till kunder, anställda, potentiella 
anställda, samarbetspartners och aktieägare. 

 

4.1.8 Åttan 
Åttan innehar en akademisk bakgrund som innefattar ekonomi, dessutom har Åttan själv skrivit 
en uppsats om IC 1996, så han var väl införstådd i vad termen IC betyder. Sedan uppsatsen hade 
han inte hört någon använda uttrycket intellektuellt kapital. Ibland pratades det om balanced 
scorecards, men mest i form av hållbarhetsredovisning, till exempel hur personalen mår och hur 
verksamheten påverkar miljön. Integrated reporting är ett begrepp som blir allt mer populärt, det 
vill säga att man kombinerar hållbarhetsredovisningen med den traditionella årsredovisningen 
och den trenden tror han kommer att fortsätta. Inom respondentens företag finns har man stora 
produktionsanläggningar och deras produkter har en stor inverkan på miljön, på grund utav detta 
försöker man lyfta fram hur man jobbar även med lite “mjukare” nyckeltal och har försökt 
komma in med det i årsredovisningen där det traditionellt bara finns finansiella nyckeltal.  
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Intresset hos, till exempel, investerare kring att titta på dessa frågor har ökat då de vill få en lite 
mer balanserad bild av företaget. Det handlar inte bara om de finansiella nyckeltalen utan man 
börjar titta mer och mer också på energieffektivitet, personalomsättning och frisknärvaro. Åttan 
påpekar också att det är att ha bra siffror på den typen av nyckeltal som skall eftersträvas och att 
det redovisningen drivs på av kunder och läsare som tittar på årsredovisningen. En stor viktig 
grupp är aktieägare, investerare och analytiker, alltså kapitalmarknaden. 

Det största motivet till redovisning av IC är transparens, man vill förse kapitalmarknaden med 
den information som efterfrågas så att de ska få en så korrekt bild som möjligt av verksamheten. 
Ett annat viktigt motiv är man vill attrahera så bra kompetens som möjligt, och att det därför är 
viktigt att visa att man inte bara är ett “klassiskt” industriföretag, utan att man även jobbar aktivt 
med att de anställda ska må bra och utsläppen ska bli så små som möjligt. Åttan påpekar också 
att minskade driftkostnader för kunderna ofta går hand i hand med minskad miljöpåverkan och 
att visa detta är en viktig del av deras kommunikation. 

Genom att frivilligt redovisa IC uppnås en större förståelse och mer rättvisande bild för 
verksamheten. Även potentiella arbetstagare kan få upp ögonen för företaget när de ser att 
mycket av jobbet går ut på forskning och utveckling, samt att få ner utsläppen. 

Åttan anger att man har en dialog med diverse intressenter för att se vilken information de 
efterfrågar. Sedan gör man en intern bedömning om vad man kan redovisa, utifrån bland annat 
ett sekretessperspektiv. Inom företaget väljer man även att redovisa vissa saker som man tror att 
intressenterna kan ha nytta av och att man på så sätt hjälper dem att värdera företaget. 
Informationen som redovisas ska också vara relevant och visa hur företaget utvecklas. 

Enligt Åttan finns det några fina företag i Sverige, till exempel SKF och Atlas Copco, vilka man 
följer och som är duktiga och ligger långt framme när det gäller arbetet med sådana här frågor. 
Man följer även några företag i Finland. 

 

4.2 Sammanfattning av intervjuer i form av en tabell 
Tabellen nedan är en sammanfattning av intervjuerna ovan. I tabellen har de allra viktigaste 
svaren från intervjuerna, vilka skall föra studien vidare mot analys och slutats, sammanfattats. 
Författarna har samlat de allra viktigaste punkterna från intervjuerna och redovisat dessa i 
nedanstående tabell. Några rutor i tabellen är tomma på grund av att en del respondenter inte gav 
något tydligt svar på vissa frågor. 

Intervjusvaren har delats upp i fyra kategorier. Den första kategorin behandlar varför företagen 
väljer att redovisa sitt IC i årsredovisningen, exempelvis angav Femman att företaget har stora 
IC-tillgångar vilka inte syns i balansräkningen. Genom att redovisa dessa IC-tillgångar i 
årsredovisningen kan ett företag visa att företagsvärdet är högre än vad balansräkningen visar. 
Den andra kategorin visar vilka fördelar företagen anser sig få av redovisningen. Till exempel 
angav flertalet företag att redovisning av IC gör dem till attraktivare arbetsgivare, vilket leder till 
att företagen kan få lättare att rekrytera kompetent arbetskraft. Kategori tre beskriver hur 
företagen resonerar kring vad de ska redovisa, exempelvis att företaget vill sticka ut från sina 
konkurrenter. Den fjärde, och sista, kategorin besvarade frågan om huruvida företagen jämför 
och inspireras av andra företag i sin redovisning. 
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Tabell 1. Sammanfattning av intervjuer 

 1. Motiv för 
redovisning 

2. Fördelar 
av 
redovisning 

3. Resonemang 
kring vad man 
ska redovisa 

4. Tittar på 
andra företag? 

Ettan    Ja, inför 
saneringen av 
en 
årsredovisning 

Tvåan Står för t.ex. 
hållbarhet, måste 
därför redovisa det 

Rättvisande 
bild  

Utgår från 
vision, mission, 
uppdrag, 
intressenter, 
vad som varit 
upp under året 

Ja, för att ta 
lärdom 

Sexan Varumärkes- fråga, 
står för något och 
redovisar hur man 
jobbar med det 

Vara en 
attraktiv 
arbetsgivar
e, locka till 
sig nästa 
generations 
arbetskraft 

Följer 
standardmall, 
redovisa mer än 
miniminivån 
för att sticka ut, 
diskussioner 
om hur man 
kan framställas 
som ett 
attraktivt 
företag 

Det görs varje 
år 

Femman Har stora IC- 
tillgångar (mycket 
intangibles) vilket 
inte syns i BR, vill 
uppnå rättvis 
värdering 

Visar 
kompetense
n inom 
företaget 
för 
kapitalmark
naden 

Ingen mening 
att redovisa om 
det inte finns 
någon substans 
bakom det 

Ja, det tror jag. 

Åttan Transparens 
gentemot 
kapitalmarknaden, 
ge en korrekt bild, 
visa att man tar 

Förståelse 
från 
kapitalmark
naden, blir 
en attraktiv 

Dialog med 
intressenter, 
hjälpa till att 
värdera vad 
som kan vara 

Ja, finns många 
fina bolag i 
Sverige t.ex. 
Atlas Copco 
och SKF, följer 
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ansvar för t.ex. 
miljön, efterfrågas 
av intressenter  

arbetsgivar
e 

intressant/relev
ant, bedöma om 
infon är känslig 
ur ett 
konkurrens- 
perspektiv, 
funderar på vad 
man kan 
förbättra till 
nästa år 

även några i 
Finland 

Sjuan Lyfta fram styrkor, 
främst anställda, 
deras kunskap och 
erfarenhet 

Bygger 
attraktivitet
, lättare att 
rekrytera, 
stärker 
varumärket, 
tydliggör 
värderingar 

Är mycket en 
kulturfråga, 
spelar mindre 
roll vad man 
“måste” 
redovisa, 
trycker på det 
som de anser 
vara viktigt 

Ja 

Trean Visa att produkterna 
är av bra kvalité och 
säkra 

 Behålla 
sekretess kring 
produktions- 
processer 

Inte i någon 
stor 
utsträckning, 
“stjäl” lite 
idéer, men 
ingen bench- 
marking inom 
IC 

Fyran Transparens Goodwill-
skapande 

Kulturfråga, så 
bra rapporter 
som möjligt på 
så kort tid som 
möjligt, hinner 
inte resonera 

Ibland för 
inspiration, ej 
strukturerat 

 

4.3 Sammanställning av studiens datainsamling 
Vid data insamlingsprocessen fann vi, likt Guthrie och Petty (2000), att intellektuellt kapital 
främst redovisades i form av text och diskussion i de inledande delarna i årsredovisningen. 
Emellanåt fann vi information om intellektuellt kapital i noterna, dock ytterst sällan. Det fanns 
emellertid ett fåtal mått som till stor del redovisades i form av siffror och diagram. Organisk 
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tillväxt, personalomsättning och genomsnittsålder på personal, är exempel på mått som 
redovisades mestadels via tabeller och diagram i företagens årsredovisningar.  

Enligt studiens data, som sammanställts enligt tabell 2 nedan, kan man utläsa att vissa mått var 
populärare än andra att redovisa, och att vissa mått inte redovisades av något företag 
överhuvudtaget. Exempel på hur tabell 2 nedan avläses är, om man förslagsvis tittar på det första 
måttet, antal år yrket, som är en indikator på antalet år som företagets medarbetare varit aktiva 
inom yrket i fråga, redovisades inte av något av företagen överhuvudtaget. Siffrorna i tabellen 
påvisar att även om samtliga företag har redovisat intellektuellt kapital så är omfattningen av 
rapporteringen kraftigt varierande från företag till företag. 

Det mått som redovisades allra flitigast var Styrprocesser, måttet redovisades av hela 26 av 27 
företag. Styrprocesser rapporterades av alla företag utom Tele2, som hänvisade till ett externt 
dokument. Att det var just Tele2 som inte redovisade måttet är ingen jätteskräll, då de endast 
redovisat fyra mått och därmed ligger på delad tredje plats när det gäller minst antal mått 
redovisade. 

SCA och Atlas Copco var de företag som redovisade flest mått, tolv stycken. Inte heller detta var 
speciellt uppseendeväckande, då SCA är kända som ett företag som är världsledande inom 
hållbarhet, vilket är närbesläktat med IC. Åttan nämnde också att det finns ett antal mycket 
skickliga företag i Sverige, av vilka de inspireras, bland annat Atlas Copco. 

Som nämnts tidigare var vissa mått vanligare att redovisa än andra. Dock kunde vi inte se något 
direkt mönster, det vill säga att vi inte kunde se några samband mellan om ett företag redovisade 
ett visst mått så var chansen stor att de även redovisat ett annat specifikt mått. Till exempel 
skilde det sig en del mellan vilka mått som Atlas Copco och SCA redovisade, trots att de 
redovisade lika många mått. Atlas Copco redovisade två mått som SCA inte redovisade och vice 
versa. SKF och SEB redovisade också samma antal mått, nio stycken. Där hade man fyra mått 
som den ena redovisade men inte den andra, och vice versa. Även Swedbank redovisade nio 
mått. De hade ett mått som inte redovisades av något av de föregående två företagen. Swedbank 
redovisade fyra mått som inte SKF redovisade och två jämfört med SEB. En möjlighet som 
skulle kunna förklara detta är att både Swedbank och SEB är banker och således är mer lika 
varandra än SKF, som är ett industriföretag. Detta kan vara en mycket god hypotes då 
Handelsbanken, som också redovisade nio mått, enbart skilde sig på ett mått jämfört med var och 
en av Swedbank och SEB. Det är svårt att dra några riktiga paralleller med Nordea eftersom att 
de bara redovisade sju mått, men totalt sett var det fem mått som alla fyra bankerna redovisade. 

 

Tabell 2. IC-mått och antal företag som redovisar dem 

 Mått enligt Intangible Assets Modellen Antal företag som redovisar måttet 

Human Antal år i yrket 0 

 Utbildningsnivå 7 
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 Personalutbildning 19 

 Antal inkomstbringande medarbetare 2 

 Mervärde per anställd 6 

 Mervärde per inkomstbringare 0 

 Genomsnittsålder 13 

 Tjänstgörningstid 0 

 Personalomsättning 15 

Struktur Investeringar i internstruktur 15 

 Investeringar i data system 13 

 Andel support staff 5 

 Sales/supportperson 1 

 Styrprocesser 26 

 Organisationsålder 19 

 Stödpersonal omsättning 1 

 Andel nyanställda 3 

 Patent tid 2 

 Antal patent 12 

Relationellt Profitability/customer 0 
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 Organic growth 11 

 Kundnöjdhet 7 

 Försäljning/kund 3 

 Andel stora kunder 14 

 Åldersstruktur, kunder 0 

 Försäljning stamkunder 3 

 Återkommande beställningar 0 

 

Frekvensen av rapportering efter kategori det vill säga, human, struktur och relationellt kapital, 
undersöktes också för att avgöra om det finns ett särskilt fokus på en särskild kategori av 
kapitalet. Figur 3 nedan påvisar fördelningen av intellektuellt kapital per kategori. Sammantaget 
redovisade de 27 företagen 197 mått. Av dessa tillhörde 22 % av måtten relationellt kapital, 32 % 
humankapital och 46 % strukturkapital, vilket medför att företagen generellt är mer intresserade 
av att redovisa vad som händer inom företaget, internt, snarare än att utelämna information om 
relationer till kunder samt hur stora dessa kunder är.  

 

 

Figur 3. Fördelning av IC per kategori 
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5. Analys 
I detta avslutande kapitel i studien avses att analysera insamlad data och empiri. Vi utgår från 
den analysmodell som introducerats, för att sedermera dra slutledningar om hur det avsedda 
fenomenet är förenat samt gör en inverkan på den studerade verkligheten.  

 
 
Resultaten från denna studie påvisar att företagens intellektuella kapital främst redovisades i 
form av diskussion i de inledande delarna av årsredovisningen. Det kanske allra viktigaste 
resultatet från denna studie indikerar på att komponenterna i det intellektuella kapitalet inte 
redovisades enligt någon systematiserad överenskommen och etablerad ram, om kapitalet ens 
redovisades överhuvudtaget. Guthrie och Petty (2000) fann ett liknande resultat när Australiska 
företags årsredovisningar analyserades. Enligt studiens resultat består den absolut största delen 
av OMXS30-företagens IC-redovisning av strukturkapital och den minsta delen av relationellt 
kapital. Detta skiljer sig markant från Guthrie och Petty (2000) och Guthrie et al. (2006), där det 
relationella kapitalet var det som redovisades i störst omfattning. Detta styrker påståendet om att 
det inte finns något etablerat mönster eller ramverk för hur redovisning av IC sker. 

 

Figur 4. Fördelning av intellektuellt kapital per kategori: Från vänster: Vår studie, Guthrie och 
Petty (2000), Guthrie et al. (2006) Australien, respektive Hong Kong 

Diagrammen ovan visar fördelningen av intellektuellt kapital per kategori, från vänster denna 
studie, Guthrie och Petty (2000) för Australiska företag, Guthrie et al. (2006) för Australiska 
företag samt Guthrie et al. (2006) för företag i Hong Kong. Figur 4 konstaterar att det inte 
existerar några generella samband mellan vår studie och resterande studier för hur företagen 
redovisar sitt intellektuella kapital, då studierna som diagrammen baserats på sträcker sig över 
flertalet länder samt över en längre tid.  

 

5.1 Signalteori 
Eftersom att information om IC är frivillig att lämna ut, går det att utgå från att redovisningen 
syftar till att visa på företagets ypperlighet och på så sätt hjälpa till att minska den asymmetriska 
informationen mellan ett företag och dess intressenter. De flesta företag som medverkade i 
studien angav att den främsta anledningen till att de redovisade sitt IC var för att visa hur 
företaget arbetar med vissa frågor och hur de uppnår sina mål, samt lever upp till sina 
kärnvärderingar. Därav är signalteori den teori som är mest central när det gäller att analysera 
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företags redovisning, således är också signalteori av central betydelse i den omarbetade 
analysmodellen nedan. 

“Effektivare produktion ger i regel också positiva miljöeffekter och lägre kostnader. Ett exempel 
på detta är att koncernen under de senaste åren genomfört cirka 1 700 småskaliga 
energieffektiviseringar som resulterat i både minskade koldioxidutsläpp och årliga besparingar 
på cirka 700 MSEK.” (SCA 2011, s. 8) 

Det framkom tydligt vid intervjutillfällena att företag i denna studie ansåg att frivillig 
redovisning av IC var ett bra sätt att signalera sin attraktivitet som arbetsgivare, för att på så sätt 
locka till sig arbetskraft som ämnar identifiera sig med effektivitet och miljömedvetenhet. 
Genom ovanstående citat vill SCA signalera sin excellens genom att beskriva hur företaget 
implementerat många energieffektiviseringar, som sparar pengar och minskar påverkan på 
miljön. Detta visar också på att ett industriföretag inte bara är ett industriföretag, utan att de 
försöker minska sin påverkan på omgivningen i så stor grad som möjligt. Om de lyckas med 
detta kan SCA få ytterligare legitimitet från omgivningen och från potentiella arbetstagare 
(Guthrie et al. 2006). 

När ett företag signalerar att man är ett högkvalitativt företag som är en attraktiv arbetsplats, 
minskar den asymmetriska informationen gentemot de potentiella arbetstagarna och det blir 
lättare för företaget att attrahera högkvalitativ arbetskraft (An et al. 2011). Desto mer av sitt IC 
ett företag väljer att redovisa, desto mindre blir risken för att arbetstagarna ska tro att de har 
något att dölja (Garcia-Meca et al. 2005). Liknande paralleller går även att dra, utifrån 
intressentteori, till andra intressentgrupper, nuvarande anställda, aktieägare, och så vidare. 

 

5.2 Intressentteori 
Personalomsättning är ett mått som kan tolkas på flera sätt baserat på intressentteori. Till 
exempel kan en låg omsättning av personalen skicka signaler till potentiella arbetstagare om att 
personalen på företaget trivs och att det således är ett bra ställe att arbeta på, och vice versa. En 
låg personalomsättning kan även vara en positiv signal till företagets kunder om att företaget är 
stabilt, då nöjda arbetare ofta presterar bättre än missnöjda. 

“En god kunskap om företaget där man arbetar och förståelse för hur den egna arbetsinsatsen 
hänger ihop med och bidrar till de övergripande målen är avgörande för motivation och 
engagemang. Ett led i att åstadkomma detta är att alla medarbetare går igenom det 
webbaserade interaktiva utbildningsprogrammet ”Entrance to ASSA ABLOY”.” (ASSA 
ABLOY 2011, s. 52) 

“Väktarna erbjuds fortlöpande utbildning genom onlinekurser och programmet Excellence in 
Service, som syftar till att främja och upprätthålla en hög och enhetlig kvalitet på tjänsterna.” 
(Securitas 2011, s. 14) 

Personalutbildning ett mått som kan visa på hur väl personalen kan utföra sina uppgifter. Precis 
som ASSA ABLOY skriver i sin årsredovisning (2011) är det bra för personalen att förstå vad 
deras arbetsinsats bidrar med. Att utbilda personalen om företagets verksamhet kan leda till att 
personalen känner sig “viktiga” och mer delaktiga och känner en stolthet och ett engagemang, 
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vilket gör att de presterar bättre. Från ett kundperspektiv kan det vara viktigt att signalera hur 
företaget jobbar med att fortbilda sin personal. Om en kund känner att personalen är kunnig kan 
det vara positivt för företagets orderingång. Bättre personal kan leda till bättre kvalitet på 
produkterna/tjänsterna och det kan i sin tur leda till större intäkter. 

Utifrån intressentperspektivet kan det vara bra för en organisation att försöka nå flertalet mål för 
ett stort antal intressenter snarare än att endast fokusera på aktieägarnas mål (An et. al, 2011). 
Enligt intressentteorin förväntas organisationsledningen vidta åtgärder som anses vara särskilt 
viktiga av sina intressenter, för att sedan rapportera tillbaka om dessa till intressenterna. Enligt 
Sexan redovisade företaget frivillig information för att nå ut till både dagens medarbetare, och 
framtida medarbetare, samt myndigheter och media. I enlighet med Guthrie et al. (2006) belyser 
intressentteori organisatoriskt ansvar bortom enkla ekonomiska eller finansiella resultat. Enligt 
Sexan skall årsredovisningen fungera som en uppslagsbok, inte bara för de som är intresserade 
av hur det har gått för företaget ekonomiskt, utan även för de som är intresserade av hur företaget 
arbetar med frågorna angående IC, det kan röra sig om både framtida medarbetare eller dagens 
medarbetare, media, myndigheter, leverantörer, kunder, så det är en rätt bred grupp egentligen 
som årsredovisningen riktar sig mot. 

 

5.3 Legitimitetsteori 
Något som tydligt kommer fram i resultaten från denna studie är att det är viktigt för företagen 
att skicka signaler som visar att man verkligen eftersträvar att leva upp till sina kärnvärderingar, 
för att citera en av våra respondenter: “Vårt varumärkeslöfte är att vi står för hållbar 
tillförlitlighet”. I detta fall tenderar det vara viktigt för företag att redovisa hållbarhet för att 
ytterligare förstärka värdet på sitt varumärke, som av många av våra respondenter ses som en av 
de mest värdefulla delarna av intellektuellt kapital. Enligt Sexan kan IC-redovisning även vara 
ett bra sätt att spräcka den stereotypa bilden om att ett industriföretag mestadels är upphov till 
föroreningar och visa att man verkar för att minska utsläppen genom att minska energiåtgången 
hos kunderna. Allt detta kan hjälpa ett företag att ses som legitima av samhället. Genom att 
skicka signaler om detta kan ett företag legitimera sig gentemot samhället (Guthrie et al. 2006). 
Det är viktigt för företag att uppnå samhällets legitimitet eftersom att det enligt Deegan (2006) är 
en nödvändighet för att ett företag ska tillåtas fortsätta sin verksamhet. 

Att signalera företagets interna utbildningar, samt ålders- och könsfördelningen inom företaget, 
sträcker sig längre än att endast nå ut till företagets direkta intressenter. När ett företag signalerar 
att medarbetarna utbildas inom laglig affärspraxis, som Alfa Laval gör, eller som när 
AstraZeneca redovisar att de utbildar sina medarbetare inom etik, är detta sätt för att uppnå 
legitimitet för att kunna vidare fortsätta sin verksamhet (Guthrie et al. 2006). Teorin går ut på att 
företaget säkerställer att dess verksamhet faller inom ramen och normerna för det samhälle som 
företaget är verksamt inom (Deegan 2006), interna utbildningar är ett exempel på hur detta kan 
uppnås. I dagens samhälle är jämställdhetsfrågor hetare än någonsin. Med detta i åtanke kan det 
vara en god idé för företag att redovisa könsfördelningen bland de anställda, eller hur företaget 
jobbar för att det ska vara en bra balans mellan män och kvinnor. Nedanstående citat är exempel 
på hur företag redovisar detta i sina respektive årsredovisningar. 

“Alfa Laval har tagit fram ett internt utbildningsprogram för att ge säljare och inköpare kunskap 
om laglig affärspraxis.” (Alfa Laval 2011, s. 61) 
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“I våra etiska regler och våra globala policies och riktlinjer anges obligatoriska minimikrav för 
ansvarsfullt beteende för alla medarbetare. Dessutom utbildas varje år alla medarbetare i 
kraven i våra etiska regler” (AstraZeneca 2011, s. 129) 

“Vi eftersträvar en jämn fördelning mellan kvinnor och män med olika erfarenheter och 
bakgrund. Genom att värdesätta olikheter bland medarbetarna skapas en miljö där var och en 
ges möjlighet att utnyttja sin fulla potential samtidigt som den ökade dynamiken också stärker 
möjligheterna för kreativa och nyskapande diskussioner internt.” (Swedbank 2011, s. 47) 

“Oavsett bakgrund är medarbetarna enskilda individer med egna särdrag, egna styrkor och ett 
eget sätt att uttrycka sig. Ingen diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder 
får förekomma i Handelsbanken. Handelsbanken ska vara ett jämställt företag där kvinnor och 
män ska ha samma möjligheter till yrkesmässig utveckling i banken.” (Svenska Handelsbanken 
2011, s. 46) 

“SEB är övertygat om att mångfald och jämställdhet berikar affärsverksamheten och ökar 
förmågan att möta olika kunders förväntningar. Det bidrar också till att stärka SEB som en 
attraktiv arbetsgivare. På SEB skall lika möjligheter och rättigheter erbjudas alla medarbetare, 
oavsett kön, etniskt ursprung, ålder, sexuell läggning eller religiös tro. SEB arbetar aktivt för att 
identifiera, utveckla och uppmuntra kvinnor att ta ledande positioner. Mångfald beaktas också 
när de anställda antas till chefsutbildningar. Under 2011 var 57 procent av de anställda och 43 
procent av cheferna kvinnor.” (SEB 2011, s. 11) 

Enligt flertalet av de respondenter som intervjuades till denna studie uppgavs det att företaget 
inspireras av andra företags årsredovisningar, vilket författarna också kunde avläsa under 
datainsamlingsprocessen. Genom att inspireras av hur andra företag redovisar sitt IC, kan ett 
företag legitimera sig genom dem. Resultatet av denna studie tyder på att företag inte vill ligga 
efter sina konkurrenter när det gäller utlämnande av IC-information. De tenderar således att 
jämföra sin egen redovisning med andra företags redovisning. Detta kan ses som ett tydligt 
exempel på hur företag försöker legitimera sig själv genom andra. De ovanstående citaten från 
SEB:s, respektive Svenska Handelsbankens årsredovisningar är påtagligt lika varandra och kan 
vara ett tecken på att företag, speciellt inom samma bransch, inspireras av varandras redovisning. 

5.4 Agentteori 
Ett motiv till att frivilligt redovisa sitt IC är för att balansräkningen inte ger en rättvisande bild 
över företagets egentliga värde. Som Femman sade: “Det som redovisningen tar upp är 
egentligen tangibles, fasta tillgångar. Och vi har såpass många tillgångar som inte kommer fram 
på det sättet”. Femman fortsätter sedan: “I och med att vi är ett företag som har mer IC än andra 
företag”. Detta är en signal för att göra företaget mer transparent för nuvarande och potentiella 
aktieägare och visa på att det finns potential att skapa ett stort värde i framtiden (Garcia-Meca et 
al. 2005), precis som när Telia i sin årsredovisning berättar att de ska investera 8 miljarder 
kronor i fiberteknologi (investeringar i internstruktur) det närmaste året för att möta den växande 
efterfrågan (Telias årsredovisning 2011, s. 4). Det kan också ses som en signal för att legitimera 
sig gentemot samhället för ett företag som har ett stort intellektuellt kapital och inte kan 
legitimera sig via sina materiella tillgångar (Guthrie et al. 2006). 
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“SCA:s tio största kunder svarade 2011 för 13 procent av SCA:s försäljning. Den enskilt största 
kunden svarade för 2 procent av försäljningen.” (SCA 2011, s. 59) 

“Lundin Petroleums strategi för organisk tillväxt omfattar identifiering av viktiga kärnområden 
och därefter etablering av ett team av professionella tekniska medarbetare med erfarenhet i 
dessa områden, som använder senaste teknik för att prospektera efter olja och gas.” (Lundin 
Petroleum 2011, s. 8) 

För att minska osäkerheten för aktieägarna kan ett företag redovisa hur mycket av försäljningen 
som sker till de största kunderna. Om ett företag är beroende av ett fåtal stora kunder kan dess 
position ses som svag (Sveiby 1997). Citatet ovan visar att SCA inte är beroende av någon 
enskild kund och således har en stark position. SCA:s aktieägare behöver alltså inte oroa sig för 
att om en kund går omkull, så kommer även SCA att gå omkull. Att ett företag som har en hög 
organisk tillväxt kan tyda på att företagets affärsidé tas emot på ett bra sätt av marknaden 
(Sveiby 1997). Om ett företag lyckas behålla en hög organisk tillväxt tyder det på en bra 
affärsmodell med kunniga medarbetare och det kan leda till en minskad risk för aktieägarna. 
Detta kan, utöver agentteori, även ses utifrån intressentteori. Utifrån ett intressentperspektiv kan 
även medarbetare ha glädje av att veta om deras jobb är säkert för att kunna fokusera all sin 
energi på att utföra sitt arbete. Leverantörers oro för huruvida fakturor riskerar att förfalla kan 
minskas eller ökas beroende på detta. 

 

5.5 Omarbetad analysmodell 
Med anledning av studiens resultat har en ny analysmodell arbetats fram, vilken är mer lämplig 
för att kunna uppnå studiens syfte, det vill säga att öka förståelsen för börsnoterade företags 
signalering av intellektuellt kapital i årsredovisningen, samt varför företags redovisning av 
intellektuellt kapital sker som den gör. I den ursprungliga modellen (An et. al, 2011) gavs alla 
fyra teorier lika stort utrymme, medan i den omarbetade modellen ses signalteori som den 
centrala teorin. Detta beror på att uppsatsen i stor grad utgår från årsredovisningar och hur IC 
signaleras genom dessa, således är signalteori det centrala begreppet i uppsatsen och placeras 
därför i centrum av modellen. The Intangible Assets Monitor har lagts till då den ger analytiker 
ett verktyg för att kunna identifiera ett företags IC och fungerar som en mall för ett företag för 
hur de kan redovisa sitt IC. Originalmodellen hade inget explicit sätt för hur IC kan identifieras, 
vilket den omarbetade modellen har. 

De frivilliga delarna av årsredovisningen är till stor del till för att minska den asymmetriska 
informationen mellan ett företag och dess omgivning. Agentteori hjälper till med att förklara hur 
redovisningen kan minska det opportunistiska förhållandet mellan aktieägarna och 
företagsledningen. Sedan följer intressentteori som efter agentteorin, förklarar hur företaget har 
nytta av att inrikta sin redovisning till en större grupp intressenter än enbart aktieägarna (An et 
al. 2011). Intressentteori och agentteori kan ses som motpoler till varandra, men eftersom att 
intressentteori inte behandlar begreppet asymmetrisk information kan dessa teorier även ses som 
ett slags komplement till varandra. Legitimitetsteori bygger vidare på intressentteori och utvidgar 
den till att inte bara innefatta företagets intressenter, utan även samhället som företaget verkar 
inom. Genom att signalera hur företaget jobbar med IC till sina intressenter, oavsett om det 
handlar om ägare, potentiella medarbetare, myndigheter eller andra intressentgrupper, ökar 
transparensen samtidigt som den asymmetriska informationen gentemot dessa intressenter kan 
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minskas och legitimitet uppnås. Om ett företag tar hänsyn till samtliga delar av den omarbetade 
modellen får de en karta för hur deras signalering av IC kan utformas på ett förtjänstfullt sätt. 

 

 

 

 
Figur 5. Omarbetad modell för redovisning av IC 
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 
Detta kapitel innefattar slutsatser relaterade till studiens syften. Därefter följer en avslutande 
diskussion. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

Syftet med denna studie är att utifrån ett företagsperspektiv öka förståelsen för börsnoterade 
företags signalering av intellektuellt kapital i årsredovisningen, samt varför företags redovisning 
av intellektuellt kapital sker som den gör. 

 

6.1 Slutsatser 
Studiens resultat tyder på att det inte finns någon gemensam mall eller praxis på hur IC redovisas 
i företags årsredovisningar, helt i enlighet med Guthrie och Petty (2001). Vad företagen väljer att 
redovisa beror till stor del på företagskulturen, då de inte anser sig ha tid att ha utförliga 
diskussioner om vad de frivilliga delarna av redovisningen ska innehålla. Utifrån detta kan vi dra 
slutledningen om att det inte varken finns tillräckligt med resurser eller tid för att företagen ska 
kunna utveckla sin redovisning av IC, även om de ansvariga skulle vilja. Detta eftersom att 
redovisning av IC är ett relativt nytt område och således inte särskilt prioriterat ännu.  

Empirin visar på att företag strävar efter att redovisningen skall göras mer transparent för 
kapitalmarknaden och andra intressenter, samt för att den ska skapa ytterligare värde för 
aktieägare (Garcia-Meca et al. 2005). Företag har dock en tendens att redovisa betydligt mindre 
relationellt kapital jämfört med strukturellt och humankapital. Detta kan enligt Garcia-Meca et 
al. (2005) bero på att företagen vägt fördelarna med redovisningen mot nackdelarna och kommit 
fram till att relationellt kapital är mer känsligt att lämna ut, ur ett konkurrensperspektiv. 
Resultatet från denna studie indikerar dock att aktieägarna inte är en särskilt prioriterad 
intressentgrupp när det gäller utformingen av IC-redovisning, utan att fokus verkar ligga på att 
locka till sig arbetskraft. 

Enligt den insamlade empirin är den enskilt vanligaste faktorn bakom ett företags redovisning av 
IC att de vill locka till sig kompetent arbetskraft. Således går det att anta att företagen har 
identifierat att denna grupp av intressenter är särskilt betydande för företags fortsatta framgång 
(Roberts, 1992; Watts och Zimmerman, 1986). Studiens resultat tyder också på att företag som 
anger att det står för något, till exempel hållbar utveckling, gärna vill signalera hur de uppnår 
detta. Genom att signalera hur de arbetar med hållbar utveckling i sina årsredovisningar visar de 
att det inte bara är tomma ord. På så sätt uppnår de legitimitet från samhället och tillåts fortsätta 
sin verksamhet obehindrat (Deegan, 2006). Således använder företag redovisningen som ett slags 
instrument för att nå ut till intressenter. Ett företag som ses som legitimt kommer tack vare detta 
även att ha lättare att locka till sig attraktiv arbetskraft på grund av att den potentiella 
arbetskraften kan identifiera sig med företaget och känna att de vill vara en del av 
företagskulturen. Om båda parter strävar efter samma mål kan synergieffekter uppnås. Eftersom 
att en av de viktigaste anledningarna att redovisa IC för företag var för att just locka till sig 
arbetskraft, kan effekten av IC-redovisning ökas om den inriktas både till samhället i stort och till 
potentiella arbetstagare, vilket studiens resultat visar. 

Med utgångspunkt i studiens resultat har en omarbetad analysmodell som binder samman 
studiens teoretiska referensram med studiens resultat tagits fram. Denna omarbetade modell kan 
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tillämpas antingen internt av företag eller externt av analytiker för att förstå varför redovisning 
av IC sker som det gör. 

 

6.2 Avslutande diskussion 
Trots en allmän medvetenhet om vikten av intellektuellt kapital och den roll kapitalet förutsätter 
hos de respondenter vi har intervjuat, verkar få företag antagit en aktiv hållning i att försöka mäta 
och externt redovisa denna typ av information. Respondenterna ansåg dock, i de flesta fall, att 
redovisning av intellektuellt kapital är extremt viktigt, och när de skulle ranka IC på en skala från 
ett till tio blev medianen av respondenternas svar en tia på denna skala. Trots denna ökade 
medvetenhet brister de stora företagen vad det gäller redovisning av IC, detta kan dels bero på att 
forskningsområdet för intellektuellt kapital är relativt nytt och modernt, och dels på att enligt 
respondenterna och insamlad data, inte finns varken direkta regelverk eller ramverk för hur 
denna redovisning kan ske. En annan anledning till att IC-redovisning har kommit att spela en så 
liten roll kan vara att många företag valt att fokusera på det närbesläktade området CSR, som 
också inkluderar en vidare bild av redovisning av mjuka faktorer i redovisningen och att CSR 
även innefattar miljöaspekter. Olika begrepp och modeord uppkommer i olika perioder och det 
gör också att företag anpassar sig dessa och även anpassar sin disclosure av information till olika 
intressenter i relation till detta. CSR och IC går ihop många sätt då de båda tar hänsyn till mjuka 
faktorer. Den stora skillnaden, och möjligtvis anledningen till varför CSR verkar populärare, är 
att CSR även tar miljöaspekter i åtanke i redovisningen. Vilket innebär att företag kan uppnå 
legitimitet genom att signalera till en ännu bredare grupp av intressenter. Genom detta kan en 
längre livstid för företaget uppnås. 

Efter att analyserat befintlig empiri och insamlad data kan det konstateras att det helt klart är 
fördelaktigare att frivilligt redovisa information om IC, än att inte göra så (Lev 2001). Företagen 
gynnas av att ytterligare utöka redovisningen av IC snarare än att minska den, då utökad 
redovisning av IC leder till minskad asymmetrisk information mellan ett företag och dess 
omgivning. Vilket i sin tur kan leda till att det blir enklare och billigare att anskaffa kapital, samt 
lättare att rekrytera kunnig personal. 

Genom att redovisa IC ökar transparensen och problemen som förknippas med 
redovisningsbaserade skandaler kan minska. Kanske vore det naivt att tro att skandaler som 
Enron skulle kunna undvikas genom redovisning av IC, men det är åtminstone ett steg i rätt 
riktning. Den allmänna övertygelsen är att redovisning ska uppfylla kravet att skydda 
allmänhetens intresse. Därför ska redovisningen vara enhetlig, objektiv och kontrollerbar. De 
subjektiva inslagen borde minskas så att det inte finns utrymme för manipulation eller 
opportunism. Samtidigt, om redovisningspraxis vill hålla jämna steg med den snabba 
förändringen i samhället och om det är redovisningens syfte att spegla verkligt och rättvist värde 
i företag och att kommunicera det på rätt sätt, så finns ändå vissa tvivel och reservationer om hur 
man mäter och beskriver IC. En av de svåraste utmaningarna för redovisning är att omfatta IC i 
systemet för mätning och utlämnandet av information (Fijałkowska 2008). 

Denna studie har främst bidragit till att förstå anledningarna bakom företags disclosure av IC. 
Resultatet indikerar på att en av de främsta anledningarna till redovisningen är att locka 
arbetskraft som identifierar sig med företagets kärnvärderingar och mål. Redovisningen 
signalerar att det inte bara är tomma ord, utan den beskriver även hur arbetet går till för att uppnå 
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dessa mål och värderingar. Om ett företag redovisar sitt arbete med miljöfrågor så kan potentiella 
medarbetare få upp ögonen för företaget. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vi föreslår att vår analysmodell testas med ytterligare operationaliseringar och en större mängd 
årsredovisningar som analyseras ihopkopplade till fler intervjuer direkt relaterade till vart och ett 
av fallen. Denna studie begränsar sig till endast 27 börsnoterade företag, därför skulle en studie 
med ett betydligt större urval kunna ge starkare samband mellan, till exempel, företags storlek 
eller branschen företagen är verksamma inom och hur de redovisar sitt IC. 

Generellt sett tillämpas inte begreppet intellektuellt kapital ute i affärslivet. Genom att utveckla 
ett ramverk för redovisning av IC, vilket är både lättförståeligt och inte särskilt tidskrävande, 
skulle få företagen att se vilka stora fördelar som kan uppnås genom att jobba med IC. Inte bara 
via själva årsredovisningen, utan även för de som arbetar med IC internt. Alternativt skulle en 
jämförelse kunna göras mellan IC, CSR och Integrated Reporting (vilket ett företag i studien 
sysslade med), där fördelar och nackdelar med varje område listades. Sedan kunde dessa 
områden sammanfogas till ett mer komplett ramverk. 
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Bilaga 1. The Intangible Assets Monitor  
 
Kompetens (Humankapital) 

Tillväxt/förnyelse 

1. Antal år i yrket 

Det antal år som företagets medarbetare varit aktiva inom yrket i fråga, inte enbart inom det 
nuvarande företaget. Detta kan mätas antingen som en helhet eller som ett snitt. Genom att 
jämföra denna siffra genom åren kan företaget få en indikation på hur mycket snittkompetensen 
vuxit. 

2. Utbildningsnivå 

Medarbetarnas utbildningsnivå påverkar bedömningen av kvalitén på deras kompetens, och 
därmed företagets förmåga att uppnå framtida framgångar. Det är intressant att upprätthålla en 
historisk dokumentation av denna information, både internt och för jämförelser med andra 
företag inom samma bransch. Formell utbildning är intressant då studenter på akademisk nivå lär 
sig att behandla stora mängder information.  

3. Personalutbildning  

Personalens kompetens är av stor vikt för att ett företag ska vara framgångsrikt. Därför är det 
viktigt att hålla utbildningar för att bidra till kompetensutveckling. Ett sätt att mäta detta är 
genom antal utbildningsdagar. 

Effektivitet 

4. Andelen inkomstbringande medarbetare 

En viktig indikator på effektiviteten är andelen inkomstbringade medarbetare i företaget. Detta 
nyckeltal kan erhållas genom att dividera antalet inkomstbringande medarbetare med det totala 
antalet anställda. Detta mäter hur viktiga dessa inkomstbringande medarbetare är för företaget. 
Detta är användbart för att kunna göra jämförelser mellan företag i samma bransch, förutsatt att 
antalet inkomstbringande medarbetare beräknas på samma sätt för alla jämförda företagen. 
Andelen inkomstbringande medarbetare varierar från en typ av verksamhet till en annan och kan 
därför endast användas för jämförelser inom samma verksamhetsområde. 

Med inkomstbringande medarbetare menas någon som är direkt involverad i kundarbetet, det vill 
säga personer som planerar, producerar, bearbetar eller presenterar de produkter eller lösningar 
vilka kunden i frågar efterfrågat. Begreppet innefattar inte medarbetare i företagets 
stödfunktioner, som till exempel ekonomiavdelningen, administrationen eller receptionen. 

5. Mervärde per anställd 

Genom att mäta mervärde per anställd får företaget ett mått att för att jämföra sigsjälvt över tiden 
och även med konkurrenter. När man gör detta får man en uppfattning om hur företagets förmåga 
att producera och inbringa intäkter utvecklas. 
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6. Value added per professional 

Mervärde per anställd är ett bra mått på effektiviteten i de flesta företag. I kunskapsföretag kan 
mervärde per inkomstbringande anses vara det "klaraste" måttet på förmågan att producera 
ekonomiskt värde. Det är de inkomstbringande medarbetarna, per definition, som kommer med i 
alla intäkter. Dessa intäkter måste då täcka alla kostnader för att hålla en professionell inom 
området (resor, kontor, sekreterare, ledning och administrativ personal) och han själv, 
naturligtvis också ett betingat marknadspris i form av lön, pension och övriga ersättningar . 

Mervärde per inkomstbringande person visar på betydelsen av de inkomstbringande 
medarbetarna i företaget.  

Stabilitet 

7. Genomsnittsålder 

Äldre medarbetare kan anses vara mer stabila än yngre eftersom att de har en tendens att inte 
lämna företaget. Ett företag med hög genomsnittsålder kan ses som stabilt och fyllt med klokhet, 
dock tillför de yngre medarbetarna mer drivkraft och därför är en blandning av unga och gamla 
att föredra. Om inte företagsledningen är alert har genomsnittsåldern en tendens att öka och om 
detta sker under en längre tid kan det ses som ett varningstecken.  

8. Tjänstgöringstid 

Tjänstgöringstiden definieras som antalet år medarbetarna jobbat inom samma företag och ger en 
indikation på företagets stabilitet när det kommer till kompetens. 

9. Personalomsättning 

Personalomsättning är ett bra mått eftersom att det är lätt att beräkna och att jämföra med 
konkurrenter. En låg omsättning (under 5 %) kan tolkas som att företaget är stabilt men kanske 
inte så dynamiskt. En hög omsättning (över 20 %) kan tolkas som att medarbetarna är missnöjda. 
Detta mäts oftast som antalet som slutar under ett år dividerat med totalt antal anställda i början 
av året. 

Intern struktur (Strukturkapital) 

Tillväxt/förnyelse 

10. Investeringar i intern struktur 

Investeringar i dotterbolag, nya metoder och nya system redovisas oftast som kostnader. Dessa 
investeringar är indikatorer på att företaget bygger upp sin interna struktur och bör bevakas och 
redovisas på årlig basis. 

11. Investeringar i informations- och databehandlingssystem 

Investeringar i denna sorts system influerar den interna strukturen. Ett företag med mer 
avancerade (bättre) system kan lösa kundernas problem på ett mer effektivt sätt, vilket leder till 
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att företaget får en bättre tillväxtpotential. Denna kategori räknas även som uppfylld om ett 
företag redovisar vad de använder sig av för IT-system, även om inga investeringar gjorts under 
året i fråga. 

Effektivitet 

12. Proportion of support staff  

Andelen stödpersonal av det totala antalet sysselsatta visar effektiviteten hos den interna 
strukturen. En förändring i andelen indikerar om effektiviteten förbättras eller inte. Inversen av 
detta förhållande är andelen yrkesverksamma. 

Med stödpersonal menas exempelvis personal på ekonomiavdelningen.  

13. Sales per support person  

Omsättningen per anställd kan användas som en indikator på hur stor volym organisationens 
interna struktur kan hantera. En förändring i andelen indikerar om effektiviteten förbättras eller 
inte. 

14. Styrprocesser 

Ett företag med bra styrprocesser är effektivare än ett utan. Baserat på detta kan man tänka sig att 
företag som väljer att redovisa om sina styrprocesser har effektivare styrprocesser än ett företag 
som inte gör det. 

Stabilitet 

15. Organisationens ålder 

En äldre organisation är generellt stabilare än en yngre. En gammal organisation är generellt mer 
stabil jämfört med en ny. Tecken såsom "Est. 1887" används ofta av återförsäljare för att 
indikera för utlänningar att butiken går att lita på. Ålders faktorn i ett företag är lätt att jämföra 
med konkurrenternas. 

 16. Stödpersonalsomsättning (administrativ personal) 

Stödpersonalen är viktig för att organisationen ska fungera bra. En låg omsättning bland 
stödpersonalen indikerar på att organisationen är livskraftig. 

17. Andel nyanställda 

En nyanställd definieras som någon som varit anställd i mindre än två år. Nyanställda 
medarbetare än mindre stabila än de som varit anställda längre eftersom att de inte känner till de 
effektivaste arbetssätten. En hög andel nyanställda tyder således på en organisation som inte är 
varken jättestabil eller effektiv.  

18. Patenttid  

Ett företag med lång tid kvar på sitt patentskydd kan anses vara stabilare än ett vars patent är på 
väg att löpa ut. 
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19. Patent 

Om ett företag har fleratlet egenutvecklade patent samt skyddade tekniker tyder det på ett 
ytterligare mått för stabiliteten inom företaget. Räknas som uppfyllt om de nämner minst ett av 
sina patent. 

Extern Struktur (Relationellt kapital) 

Tillväxt/förnyelse 

20. Profitability per customer  

 Om alla kunder var vad företaget definierar som lönsamma kunder och de också har hjälpt till 
att utveckla kompetens, förbättra image och skapa nya uppdrag, så skulle företaget uppfattas som 
mycket framgångsrikt. Men det är de naturligtvis inte. Information om förändringar i 
kundstruktur kan ge mycket värdefullt bidrag för en bedömning av bolagets möjligheter att 
utveckla . 

21. Organic growth 

Organisk tillväxt, det vill säga ökad fakturering, med intäkter från förvärv borträknat, är ett mått 
på hur väl din affärsidé tas emot av marknaden. Observera att inköpt tillväxt, dvs. tillväxt 
hänförlig till ökande fakturering till följd av företagsförvärv, inte nödvändigtvis är ett tecken på 
framgång. Emellertid växer ett kunskapsföretag genom att köpa företag i andra branscher, så det 
kan vara tecken på att dess ursprungliga affärsidé inte längre genererar tillräcklig tillväxt. 

Effektivitet 

22. Kundnöjdhet 

Att mäta kundnöjdheten är ett bra sätt för företag att undersöka huruvida de är på rätt väg eller 
om de måste göra förändringar. Det är även ett mått som man kan använda för att jämföra över 
sitt företag och över tiden beräkna trender. 

23. Försäljning per kund 

Försäljning per kund definieras som total försäljning dividerat med det totala antalet kunder. Att 
sälja mer till samma kund är oftast enklare och billigare än att hitta en ny kund. Vidare berättar 
detta förhållande hur effektiv företagets befintliga nätverk av kunder är. Ett försök att bredda 
försäljningen per kund bör därför bli mer lönsamt (till exempel, se avsnittet om våra kunder, 
Extern struktur). 

Stability 

24. Andelen stora kunder 

Andelen stora kunder ger information om hur beroende företaget är av ett fåtal större kunder. Om 
beroendet är stort är företagets position svag. Några mått för att mäta detta är andel av 
försäljningen till de fem största kunderna eller antalet kunder som står för 50 % av totala 
försäljningen. 
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25. Åldersstruktur 

Åldersstruktur kan också ge intressant information. Desto längre tid kunderna har varit med dig, 
desto bättre är dina relationer kommer förmodligen att vara, och därmed borde det vara lättare att 
behålla dem som kunder. Åldersstrukturen oftast bara förändras långsamt. 

26. Försäljning till stamkunder 

Hur mycket av försäljningen kommer från personer som varit kunder i mer än, till exempel, 5 år? 
Detta är en indikation på hur hängivna kunderna är och därför även ett tecken på stabilitet. 
Naturligtvis kommer ett nyligen startat företag ha en väldigt låg kvot. 

27. Frekvens av återkommande beställningar 

Frekvens av återkommande beställningar är ett annat mått på kundnöjdhet. En hög frekvens tyder 
på nöjda kunder och att kvalitén på företagets produkter håller hög nivå. Gamla kunder är också, 
i regel, mer lönsamma än nya och därför kan detta mått även indikera på hög lönsamhet för 
företaget. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Intellektuellt kapital är ett väldigt subjektivt ämne och det är svårt att få fram ett exakt värde i 
kronor, på exempelvis patent, varumärke och företagsrykte, därför redovisas det inte i vare sig 
balansräkningen eller resultaträkningen utan nämns i årsredovisningen som löpande text, och det 
är hur man resonerar kring detta vi är ute efter. I denna uppsats har vi valt att dela upp 
Intellektuellt kapital i tre kategorier, humankapital (de anställdas kunskap och erfarenhet), 
strukturkapital (infrastruktur, databaser, processer) och relationellt kapital (kundrelationer, 
leverantörsrelationer).  

Intervjufrågor: 

1. Berätta om dig själv, vilken utbildning har du? 

2. Vilken befattning har du? Hur länge har du haft just den positionen? 

3. Hur gör ni när ni sätter ihop årsredovisningen? Vad är din roll i kedjan och vilka funktioner 
är inblandade? 

4. Hur viktigt anser ni att redovisning av IC är för ett företag, på en skala från 1-10?  

5. Vad, skulle du säga, är det största motivet till att ni redovisar så mycket IC-information, trots 
att det är frivilligt? Vad vill ni åstadkomma genom att redovisa ert IC? Vad vill ni kommunicera 
med de frivilliga delarna av er årsredovisning? 

6. Vad får ni för fördelar av att redovisa frivillig info som t.ex. IC? 

7. Hur resonerar ni kring vad man ska redovisa och vad man inte ska redovisa? 

8. Till vem inriktar sig IC-informationen i årsredovisningen?  

9. Tittar ni på vad andra företag redovisar? 

10. Finns det något du skulle vilja att ni redovisade mer av?  

11. Finns det något du skulle vilja att man redovisade mindre av?  

 

 


