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Sammanfattning 

Titel: Finns det ett samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation? 

-   En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag. 

 

Nivå: C-uppsats, examensarbete inom ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Andreas Askenbäck och Sofi Sverin 

 

Handledare: Fredrik Hartwig 

 

Datum: 2019 - juni 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan intellektuellt 

kapital och finansiell prestation. Ett delsyfte är att undersöka om det finns någon skillnad i 

andelen intellektuellt kapital hos företag i kunskapsbaserade branscher jämfört med företag i 

icke kunskapsbaserade branscher.  

 

Metod: Detta är en kvantitativ studie på företag som är börsnoterade på Nasdaq OMX 

Stockholm. Studien genomförs på totalt 307 företag, efter bortfall. Datan samlas in från 

företagens årsredovisningar från 2017 med hjälp av Thomson Reuters Datastream. I studien 

utförs en korrelationsanalys, multipel regressionsanalys och ett oberoende t-test.  

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att det finns ett svagt positivt samband mellan 

intellektuellt kapital och finansiell prestation som är icke signifikant och därför kan bero på 

slumpen. Resultatet visar också att företag i icke kunskapsbaserade branscher besitter en 

större andel intellektuellt kapital än företag i kunskapsbaserade branscher. 

 

Uppsatsens bidrag: Studiens bidrag är att det finns ett svagt positivt samband mellan 

intellektuellt kapital och finansiell prestation som dock inte är signifikant. Vidare är bidraget 

att företag i icke kunskapsbaserade branscher besitter mer intellektuellt kapital än företag i 

kunskapsbaserade branscher.  

 



 

 

Förslag till vidare forskning: Vårt förslag till vidare forskning är att använda en annan 

indelning av kunskapsbaserade och icke kunskapsbaserade branscher. Med tanke på 

svårigheterna att mäta intellektuellt kapital kan också ett annat mått på intellektuellt kapital 

användas i vidare forskning. 

 

Nyckelord: Intellektuellt kapital, immateriella tillgångar, finansiell prestation, 

kunskapsberoende branscher, icke kunskapsberoende branscher. 

  



 

 

Abstract  
Title: Is there a relation between intellectual capital and corporate performance? 

-   A quantitative study on listed companies in Sweden 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

 

Authors: Andreas Askenbäck och Sofi Sverin  

 

Supervisor: Fredrik Hartwig  

 

Date: 2019 - June 

 

Aim: The aim of the study is to investigate whether there is a relation between intellectual 

capital and corporate performance or not. Another aim of the study is to investigate if there is 

any difference in the portion of intellectual capital between companies belonging to 

knowledge based industries and companies belonging to non knowledge based industries. 

 

Method: This is a quantitative study on companies listed on Nasdaq OMX Stockholm. Data 

from 307 companies were used in this study, and the data were collected from the companies 

annual reports from 2017 using Thomson Reuters Datastream. This study applies a correlation 

analysis, multiple regression analysis and an independent t-test.  

 

Result and conclusion: The study shows a weak positive relationship between intellectual 

capital and corporate performance which is not significant which means it could depend on 

coincidences. The result also shows that companies in non knowledge based industries 

possess more intellectual capital than companies in knowledge based industries.  

 

Suggestions for further research: Our suggestion for further research is to use a different 

classification of knowledge based and non knowledge based industries. Due to the difficulties 

of measuring intellectual capital a different measure of intellectual capital can be used in 

further research. 

 



 

 

Contribution of the thesis: The contribution of the study is that there is a weak positive 

relation between intellectual capital and corporate performance which is not significant. 

Furthermore, companies in non knowledge based industries possess more intellectual capital 

than companies in knowledge based industries.  

 

Key Words: Intellectual capital, intangible assets, corporate performance, financial 

performance, knowledge based industries, non knowledge based industries.  
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1. Inledning  
Detta kapitel består av en bakgrund kring studiens ämne som sedan leder till en 

problematisering som tar upp tidigare forskning kring området. Problematiseringen mynnar 

sedan ut till studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Världsekonomin är och har varit under ständig förändring och enligt Osinski, Selig, Matos 

och Roman (2017) är en av de många anledningarna till denna förändring att värdet på de 

immateriella tillgångarna har ökat. En immateriell tillgång är en anläggningstillgång som är 

icke-monetär och saknar fysisk form (K3, BFNAR 2012:1). Dessa kan användas för att öka 

värdet på en affärsenhet skriver Hagos Yallwe och Buscemi (2014). 

 

Det traditionella sättet att styra företag har varit att fokusera på de materiella tillgångarna 

såsom mark, fabriker, maskiner, utrustning och råmaterial för att kunna förbättra prestationen 

(Dženopoljac, Janoševic & Bontis, 2016). Men Osinski et al. (2017) menar att vi nu befinner 

oss i en kunskapsbaserad ekonomi där konkurrensfördelarna istället baseras på företagens 

immateriella tillgångar. Enligt Osinski et al. (2017) beror detta på att i en kunskapsbaserad 

ekonomi är det kunskap och kompetens som krävs för att kunna prestera och stå sig i 

konkurrensen. Just kunskap och kompetens är två indikatorer på intellektuellt kapital (Chef, 

2008) vilket innebär att det i en kunskapsbaserad ekonomi är det intellektuella kapitalet ett 

viktigt verktyg för att avgöra vilken konkurrensposition företaget erhåller (Osinski et al., 

2017). 

 

Intellektuellt kapital infördes som begrepp under 90-talet då bland annat Skandias VD Leif 

Edvinsson var en av de som starkt kopplades ihop med begreppet. Edvinsson argumenterade 

för att den skillnad som existerar mellan ett företags bokförda värde och marknadsvärde 

representeras av intellektuellt kapital (Bonnier Ledarskap, u.å).  

 

1.2 Problematisering 
Företag har länge rapporterat årsredovisningar som visar den ekonomiska ställningen gällande 

dess tillgångar och det finansiella resultat man uppnått under en viss tid skriver Frias-

Aceituno, Rodriguez-Ariza och Garcia-Sanchez (2014). Lhaopadchan (2010) menar att 
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redovisningsstandarder har ändrats mycket under det senaste decenniet, då fokus har ökat 

markant på att rapportera ett rättvist värde på tillgångarna. 

  

Det finns anläggningstillgångar som varken uppfyller kraven för en materiell, immateriell 

eller finansiell tillgång. En typ av tillgång som är immateriell men ändå inte redovisas som en 

immateriell tillgång är intellektuellt kapital. Immateriella tillgångar definieras smalt enligt 

regelverk såsom IAS (International Accounting Standards) och IFRS (International Financial 

Reporting Standards) skriver Brennan och Connell (2000). De menar att de tillgångar som hör 

samman med till exempel human resources och kunskap faller mellan stolarna då de inte 

inkluderas i de definitioner som finns på immateriella tillgångar. Detta gör att intellektuellt 

kapital, som enligt Brennan och Connell (2000) definieras som kunskapsbaserat kapital som 

inkluderar bland annat personalens kunskaper och expertis, faller utom dessa regelverk trots 

att de är av immateriell karaktär. Utifrån de definitioner som finns på immateriella tillgångar 

och intellektuellt kapital kan man säga att intellektuellt kapital är icke redovisade immateriella 

tillgångar i och med att de inte får redovisas som en immateriell tillgång trots att det har 

immateriella drag. Det finns dock ett undantag då intellektuellt kapital faktiskt redovisas som 

en immateriell tillgång. Detta sker vid förvärv av företag där ersättningen för företaget 

överstiger dess bokförda värde på eget kapital. I detta fallet redovisas nämligen detta 

mervärde i balansräkningen som goodwill (Årsredovisningslagen 4 kap 2§, SFS 1995:1554). 

Goodwill är enligt Ahmad, Khoso och Ahmed (2015) en del av det intellektuella kapitalet 

vilket innebär att intellektuellt kapital redovisas som en immateriell tillgång i dessa fall.  

 

I och med att det intellektuella kapitalet är en immateriell resurs menar Kujansivu och 

Lönnqvist (2007) att det är svårt att mäta denna typ av tillgång. Det finns dock flera olika 

metoder som har tagits fram i försök att beräkna intellektuellt kapital, både finansiella och 

icke-finansiella. Som exempel på de finansiella metoder som används för att beräkna 

intellektuellt kapital tar Kujansivu och Lönnqvist (2007) upp bland annat VAIC som mäter 

hur effektivt intellektuellt kapital adderar värde till företaget. Kujansivu och Lönnqvist (2007) 

menar att när man introducerade de finansiella metoderna för att beräkna det intellektuella 

kapitalet så skapades möjligheter för företag och aktieägare att kunna göra jämförelser av det 

intellektuella kapitalet mellan olika företag. Osinski et al. (2017) skriver att ett annat sätt att 

mäta intellektuellt kapital är att jämföra företagets bokförda värde med dess börsvärde. 

Skillnaden som uppstår är företagets intellektuella kapital. 
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En bred definition av intellektuellt kapital är att det är summan av kunskap, information, 

intellektuella egenskaper och erfarenheter hos alla i ett företag som används för att skapa ett 

konkurrenskraftigt övertag och på så sätt skapa ett mervärde hos företaget (Dženopoljac et al., 

2016). Kujansivu och Lönnqvist (2007) ser på intellektuellt kapital på ett liknande sätt och 

skriver att det består av icke-fysiska resurser som är relaterade till de anställdas färdigheter, 

organisationens resurser, sätt att sköta verksamheten och företagens relationer med deras 

aktieägare. Kujansivu och Lönnqvist (2007) hävdar också att dessa faktorer är viktiga för att 

kunna vara konkurrenskraftiga oavsett vilken bransch man befinner sig i. 

 

Olika branscher kan vara olika beroende av det intellektuella kapitalet enligt Firer och 

Williams (2003). Branscher som ses som kunskapsbaserade är mer beroende medan icke 

kunskapsbaserade branscher inte är lika beroende (Firer & Williams, 2003). Med 

kunskapsbaserade branscher menas sådana branscher som kräver stor kunskapsbas till 

exempel banker, elektricitet och IT skriver Firer och Williams (2003). Bontis, Chua Chong 

Keow och Richardson (2000) menar dock att hanterandet av intellektuellt kapital är viktigt 

även i branscher som inte anses vara lika beroende av det, som exempelvis 

tillverkningsbranschen. 

  

Forskning kring intellektuellt kapital har vuxit de senaste decennierna i och med att man insett 

dess betydelse för företagets prestation skriver Meles, Porzio, Sampagnaro och Verdoliva 

(2016). Författarna menar att i och med det så har ämnet studerats utifrån flera håll med olika 

ändamål av många forskare. En forskningsgren har varit att undersöka sambandet mellan 

intellektuellt kapital och finansiell prestation genom empiriska undersökningar. Trots att det 

finns en del studier om just intellektuellt kapital och finansiell prestation så är studierna 

begränsade till vissa specifika branscher och geografiska områden.  

  

Många forskare har studerat sambandet mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation. 

Man har då i stor utsträckning undersökt sambandet mellan effektiviteten av det intellektuella 

kapitalet och den finansiella prestationen. Många forskare har då använt VAIC-modellen för 

att mäta effektiviteten hos det intellektuella kapitalet (Meles et al., 2016; Chen, Cheng & 

Hwang, 2005; Ozkan, Cakan & Kayacan, 2017; Firer & Williams, 2003; Dženopoljac et al., 

2016; Kujansivu & Lönnqvist, 2007), samt använt sig av de oberoende variablerna räntabilitet 

på totalt kapital och räntabilitet på eget kapital som mått på den finansiella prestationen 

(Meles et al., 2016; Chen et al., 2005; Ozkan et al., 2017; Firer & Williams, 2003; 
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Dženopoljac et al., 2016). Resultaten för dessa studier som har undersökt sambandet mellan 

intellektuellt kapital och finansiell prestation har varierat då vissa studier visar ett positivt 

samband (Meles et al., 2016; Riahi-‐‑Belkaoui, 2003; Chen et al., 2005; Bontis et al., 2000; 

Ozkan et al., 2017) medan andra studier inte har funnit något samband (Firer & Williams, 

2003; Dženopoljac et al., 2016; Kujansivu & Lönnqvist, 2007).  

 

VAIC-modellen har fått utstå mycket kritik för hur den används för att mäta det intellektuella 

kapitalet. Bland annat menar Ståhle, Ståhle och Aho (2011) att det är näst intill omöjligt att 

förstå exakt vad VAIC-modellen mäter. Författarna menar också att uppdelningen av de tre 

delkomponenterna i VAIC inte tillför någonting om man jämför med andra mått. I och med 

dessa begränsningar med VAIC så genomförs denna studie med ett annat mått på intellektuellt 

kapital. Detta mått kommer istället för att undersöka effektiviteten på intellektuellt kapital 

undersöka andelen intellektuellt kapital som ett företag besitter.  

  

Merparten av de redan existerande studier som har undersökt intellektuellt kapital och 

finansiell prestation har baserat sina undersökningar på banker eller finanssektorn, vilket 

bland annat Firer och Williams (2003) definierar som kunskapsbaserade branscher. Firer och 

Williams (2003) menar att dessa kunskapsbaserade branscher är starkare beroende av 

intellektuellt kapital. Bontis et al. (2000) skriver dock att även i icke kunskapsbaserade 

branscher är det viktigt med intellektuellt kapital. I och med detta anser vi att det är intressant 

att studera ifall företag i kunskapsbaserade branscher besitter en större andel intellektuellt 

kapital än företag i icke kunskapsbaserade branscher.  

 

Flera av de tidigare studierna som studerat sambandet mellan intellektuellt kapital och 

finansiell prestation (Bontis et al., 2000; Bontis, Ciambotti, Palazzi & Sgro, 2018; Firer & 

Williams, 2003; Meles et al., 2016; Rihai-Belakoui, 2003) har gett förslag att genomföra 

dessa studier i andra länder i och med att de som redan existerar är utförda i bland annat USA 

(Meles et al., 2016; Riahi-Belkaoui, 2003), Malaysia (Bontis et al., 2000), Serbien 

(Dženopoljac et al., 2016), Turkiet (Ozkan et al., 2017) och Finland (Kujansivo & Lönnqvist, 

2007). Singh, Carasco, Svensson, Wood och Callaghans (2005) skriver i sin studie att Sverige 

skiljer sig från andra länder på grund av exempelvis kulturella skillnader. Det faktum att 

Sverige skiljer sig från andra länder kan betyda att en studie på svenska företag kan visa ett 

annat resultat gällande sambandet mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation 

jämfört med liknande studier genomförda i andra länder. Vandemaele, Vergauwen och Smits 
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(2005) skriver att Sverige är ett av de länder där företag besitter mycket intellektuellt kapital 

vilket de baserar på en innehållsanalys av svenska företags årsredovisningar. Detta stödjer 

studien av Singh et al. (2005) då Sverige skiljer sig från andra länder även gällande 

intellektuellt kapital. Med tanke på detta är det intressant att genomföra denna studie ur en 

annan kontext, det vill säga på svenska företag, då resultatet möjligtvis kan skilja sig från 

studier som är gjorda på andra länder.  

 

1.3 Frågeställningar 
Vi kommer att fokusera på följande frågeställningar 

1.   Finns det något samband mellan det intellektuella kapitalet och den finansiella 

prestationen hos svenska börsnoterade företag? 

2.   Skiljer det sig hur mycket intellektuellt kapital företag besitter i kunskapsbaserade 

branscher jämfört med icke kunskapsbaserade branscher?  

 

1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan intellektuellt 

kapital och finansiell prestation. Ett delsyfte är att undersöka om det finns någon skillnad i 

andelen intellektuellt kapital hos företag i kunskapsbaserade branscher jämfört med företag i 

icke kunskapsbaserade branscher.  
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2. Referensram  
Detta kapitel består av en praktisk och en teoretisk referensram. Kapitlet redogör för 

begrepp, teorier och tidigare forskning inom studiens område.  

 

2.1 Praktisk referensram 
Denna praktiska referensram består av en fördjupning kring begreppen finansiell prestation, 

kunskapsbaserad ekonomi, samt intellektuellt kapital. Avsnittet består också av en 

genomgång av olika mått på intellektuellt kapital och hur vi i denna studie väljer att beräkna 

det utifrån den tidigare forskning som finns.  

 

2.1.1 Finansiell prestation 

Det finns olika sätt att mäta ett företags prestation, både med finansiella mått och icke-

finansiella mått skriver Hoque (2005). Några exempel författaren tar upp på icke-finansiella 

perspektiv är marknadsvärde, kundnöjdhet, effektivitet på arbetskraft och långsiktiga 

relationer med leverantörer, medan de finansiella perspektiven snarare handlar om avkastning 

på investering och nettoresultat (Hoque, 2005). I denna studie används endast finansiella 

perspektiv då det är den finansiella prestationen som anses intressant att studera i detta fall.  

 

Räntabilitet på eget kapital (ROE) samt räntabilitet på totalt kapital (ROA) är två av de mest 

populära måtten för att mäta finansiell prestation (De Wet & Du Toit, 2007). Anledningen till 

att ROE är ett sånt populärt mått skriver De Wet och Du Toit (2007) är för att det är en del av 

Du Pont-analysen som visar ett företags lönsamhet på ett överskådligt sätt. Lönsamhet är ett 

viktigt begrepp hos både analytiker och aktieägare vilket gör att ROE är ett populärt mått att 

använda (De Wet & Du Toit, 2007). Räntabilitet på totalt kapital är också en del av Du Pont-

analysen skriver Jewell och Mankin (2011). De skriver att ROA är ett vanligt mått att använda 

sig av för att mäta finansiell prestation men att forskare också ofta använder sig av ROA för 

att kunna förutsäga finansiella händelser. 

 

2.1.2 Den kunskapsbaserade ekonomin 

Redan under 1945 genomfördes studier för att visa kunskapens betydelse i samhället skriver 

Joia (2000). En studie som gjordes 1962 visade att 34,5% av USA´s BNP kom från 

informationssektorn vilket väckte tankarna om att en ny form av ekonomi hade bildats, 
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nämligen en kunskapsbaserad sådan (Joia, 2000). Denna nya kunskapsbaserade ekonomi 

resulterade i att de immateriella tillgångarna blev allt viktigare i och med att man ansåg att 

kunskap är en immateriell tillgång. Det var också dessa immateriella tillgångar, inkluderat 

kunskap, som kom att bli en viktig faktor för framgång i och med den nya ekonomin skriver 

Joia (2000).  

 

Kunskap anses svårt att mäta i och med att det är kopplat till värderingar och erfarenheter som 

antingen finns i huvudet på enskilda personer eller nedskrivna i dokument inom 

organisationer skriver Joia (2000). När den kunskapsbaserade ekonomin fick fotfäste 

skapades en vattendelare skriver Joia (2000). Denna vattendelare handlar om frågan ifall det 

ens är möjligt att mäta kunskap, vissa menar att det inte går medan andra hävdar att det är 

möjligt. Joia (2000) anser att marknaden mäter kunskap hela tiden i och med att aktiepriset för 

kunskapsintensiva företag värderas högre än det bokförda värdet. Joia (2000) menar att denna 

skillnaden i värde är kunskap, vilket innebär att det finns ett sätt att mäta kunskap. 

 

I Joia´s (2000) studie utgår man från att desto mer kunskapsintensivt, eller kunskapsbaserat 

som vi väljer att benämna det i denna uppsatsen, ett företag är desto större andel intellektuellt 

kapital har man i och med att det intellektuella kapitalet består av bland annat kunskap. Joia 

(2000) drar slutsatsen att immateriella tillgångar, vilket inkluderar intellektuellt kapital, är 

kärnan för den kunskapsbaserade ekonomin där kunskap har ersatt mark, arbetskraft och 

kapital som en av de viktigaste delarna för ett företag idag. 

 

Kunskapsbaserade företag är enligt Alvesson (2000) sådana företag där mestadelen av arbetet 

kan kopplas till en personalstyrka som består av välutbildade och kvalificerade anställda. 

Författaren skriver vidare att ett kunskapsbaserat företag producerar varor eller tjänster med 

hjälp av personalens kunskap. Alvesson (2000) betonar att det inte finns objektiva kriterier för 

att fastställa hur kunskapsbaserat ett företag är vilket gör att själva konceptet 

kunskapsbaserade företag är något vagt i och med att alla företag besitter någon form av 

kunskap. Det finns dock vissa typer av företag som ofta besitter mer kunskap än andra vilket 

gör att dem kan kategoriseras som kunskapsbaserade skriver Alvesson (2000). Några exempel 

på dessa typer av företag är juristbyråer, redovisnings- och revisionsbyråer, teknik och IT-

företag, reklambyråer samt företag inom forskning och utveckling (Alvesson, 2000). 
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2.1.3 Intellektuellt kapital 

Enligt Marr, Gray och Neely (2003) har forskningen som rör intellektuellt kapital ökat snabbt 

sedan 90-talet. De menar att den initiala forskningen fokuserade på att uppmärksamma 

förekomsten och värdet av immateriella tillgångar i en organisation och att utveckla en 

definition av intellektuellt kapital utifrån detta. Teece (2000) menar att den nya 

kunskapsbaserade ekonomin satte nya krav på företagens styrelser då de förväntades att 

bygga, skydda, överföra och integrera kunskap vilket gjorde att de var tvungna att behandla 

det intellektuella kapitalet på ett helt nytt sätt.  

 

Kaplan och Norton (2001) skriver att många gärna vill se att man gör de immateriella 

tillgångarna mer synliga för investerare genom att redovisa alla i balansräkningen. Men det är 

många faktorer som gör detta svårt skriver Kaplan och Norton (2001), bland annat då 

värdering av immateriella tillgångar är svårt, inkluderat det intellektuella kapitalet. Kaplan 

och Norton (2001) skriver att kunskap, som enligt Joia (2000) inkluderas i det intellektuella 

kapitalet, har ett positivt samband med finansiella resultat såsom omsättning och vinst. De 

skriver också att detta positiva samband kommer från flera olika steg. Som exempel på dessa 

steg skriver Kaplan och Norton (2001) att det kan börja med att man investerar i att utbilda sin 

personal vilket kan leda till förbättringar i servicekvaliteten. Detta i sin tur kan leda till högre 

kundnöjdhet. Högre kundnöjdhet kan leda till större kundlojalitet, vilket i sin tur resulterar i 

högre vinster och marginaler. Kaplan och Norton (2001) menar att det är komplexiteten i 

dessa olika steg och hur de hör samman som gör det svårt att värdera sådana immateriella 

tillgångar som till exempel kunskap. I detta exempel är det slutliga resultatet, alltså högre 

vinster och marginaler, inte direkt kopplat till förbättringen av personalens förmågor, som var 

första steget, vilket gör det svårt att försöka sätta ett värde på personalens kunskap och 

därmed det intellektuella kapitalet. 

 

Hussi (2004) menar att man i traditionell redovisning inte behandlar intellektuellt kapital på 

ett rättvist sätt. Han menar att det endast redovisas som kostnader istället för tillgångar trots 

att det anses vara en nödvändig investering för att kunna skapa värde i företaget. I vissa fall 

kan det ta lång tid att skapa värde från intellektuellt kapital och i vissa fall går det så fort att 

det inte hinner tas upp i traditionell redovisning (Hussi, 2004). Det anses dock vara viktigt att 
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ta hänsyn till intellektuellt kapital då det är en stor del av ett företags totala värde (Hussi, 

2004).  

 

Skandia är ett av de företagen som började att arbeta mer intensivt med intellektuellt kapital 

(Edvinsson, 1997). Leif Edvinsson, som satt som VD under den tiden företaget arbetade med 

det som mest, skriver att anledningen att han ansåg att man måste börja ha de intellektuella 

tillgångarna i åtanke var på grund av att ekonomin drog sig mot den kunskapsbaserade 

(Edvinsson, 1997). Edvinsson var en av de första att särskilja begreppet intellektuellt kapital 

från immateriella tillgångar och var också en av de första att redovisa detta dolda 

intellektuella kapitalet skriver Brennan och Connell (2000). Edvinsson (1997) skriver att han 

ansåg att det intellektuella kapitalet var minst lika viktigt som det finansiella kapitalet när det 

kom till att kunna ge hållbara och bra resultat i den nya kunskapsbaserade ekonomin. Han 

menar också att det intellektuella kapitalet är ett effektivt instrument som kan användas för att 

hantera och utveckla företaget, samt för att erhålla konkurrensfördelar.  

 

Edvinsson (1997) definierade intellektuellt kapital som skillnaden mellan ett företags 

bokförda värde och dess börsvärde då han noterade att det fanns stora skillnader mellan dessa 

två talen bland företag med stor tillväxt. Han skriver att vissa av dessa företag värderades till 

mellan två till nio gånger högre än dess bokförda värde. Edvinsson (1997) tolkade att denna 

skillnad berodde på det intellektuella kapitalet.  

 

2.1.4 Mått på intellektuellt kapital 

Det finns många olika tillvägagångssätt för att mäta intellektuellt kapital. Det vanligaste 

måttet som används av forskare är Value Added Intellectual Coefficient (VAIC). VAIC mäter 

effektiviteten av intellektuellt kapital, alltså hur mycket resultatet påverkas av en satsad krona 

på intellektuellt kapital (Ståhle, Ståhle & Aho, 2011). Anledningen till att VAIC-modellen 

skapades var för att Ante Pulic, som skapade modellen, ansåg att de tillvägagångssätt som 

fanns för att mäta intellektuellt kapital inte gick att använda i en sådan kunskapsbaserad 

ekonomi som vi befinner oss i idag (Iazzolino & Laise, 2013). 

 

Ståhle et al. (2011) förklarar att VAIC består utav humankapital, strukturellt kapital och 

sysselsatt kapital. Ståhle et al. (2011) menar att de olika kapitalens värde räknas fram med 

hjälp av siffror som hittas i företagens årsredovisningar. Detta leder till att man i exempelvis 
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humankapitalet bortser från kunskapsnivåer, utbildning och motivation i och med att detta inte 

finns redovisat i balansräkningen. Detta göra att VAIC inte mäter det som många faktiskt 

anser att det intellektuella kapitalet faktiskt består av skriver Ståhle et al. (2011). VAIC 

baseras på företagets arbetsproduktivitet och effektiviteten av det kapital som investeras, 

vilket betyder att måttet inte lägger vikt vid den del av det intellektuella kapitalet som består 

av till exempel personalens kunskaper och utbildning (Ståhle et al., 2011).  

 

2.1.5 Kritik mot VAIC 

Det finns inte ett specifikt mått för att mäta intellektuellt kapital vilket gör det svårt att mäta 

skriver Chen, Zhu och Xie (2004). De förklarar att bristen på ett specifikt mått har gjort att det 

har utvecklats ett flertal sätt att mäta intellektuellt kapital på, vilket har bidragit till att det 

finns mått som är skapade utifrån flera olika perspektiv. Dessa olika mått och perspektiv har 

resulterat i att många av de olika sätten att mäta intellektuellt kapital har fått utstå kritik. 

VAIC är en av de modeller som har fått utstå mycket kritik då det inte anses vara ett 

tillräckligt bra mått för att mäta just intellektuellt kapital (Ståhle et al. 2011). Enligt Iazzolino 

och Laise (2013) handlar kritiken mot VAIC framförallt om två olika brister där den första är 

att humankapitalet, som är en delkomponent i VAIC, baseras på personalkostnader vilket inte 

anses vara ett bra mått på humankapital eftersom att detta inte säger något om personalens 

kunskap. Den andra bristen handlar om att man i VAIC beräknar strukturellt kapital som ett 

flöde, eller som en skillnad mellan två flöden, nämligen value added och humankapital 

(Iazzolino & Laise, 2013). Iazzolino och Laise (2013) tycker istället att strukturellt kapital är 

en lagerenhet snarare än ett flöde, vilket gör att uträkningen som används i VAIC blir 

bristfällig. 

 

VAIC är baserad på tre variabler, dessa är humankapital, strukturkapital och sysselsatt kapital 

(Ståhle et al., 2011). Bakhsha, Afrazeh och Esfahanipour (2017) ger kritik mot VAIC och 

menar att denna modellen inte har något med intellektuellt kapital att göra utan mäter 

egentligen bara dessa olika typer av kapital. Författarna skriver att VAIC-modellen sägs vara 

en av de vanligaste metoderna för att mäta andelen intellektuellt kapital men det som VAIC 

egentligen mäter är effektiviteten på intellektuellt kapital. De tre delkomponenterna som 

VAIC baseras på är dessutom svåra att beräkna och som tidigare nämnt bortser man från 

viktiga faktorer av humankapitalet, såsom kunskapsnivåer, utbildning och motivation (Ståhle 
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et al., 2011). Detta gör att måttet enligt Ståhle et al. (2011) blir svagt och mäter inte det 

intellektuella kapitalet som det påstår att göra. 

2.1.6 Vårt mått på intellektuellt kapital  

Eftersom det fortfarande finns en pågående diskussion om hur man ska mäta intellektuellt 

kapital så finns det inte ett givet mått som man bör använda. Bristen på ett givet mått att 

använda för att mäta intellektuellt kapital gör det svårt att bestämma hur vi ska mäta 

begreppet i denna studie i och med att det finns så många möjliga alternativ. Trots att VAIC 

anses vara ett av de vanligaste måtten att använda när man undersöker intellektuellt kapital så 

väljer vi att inte använda VAIC i denna studie. Detta på grund av dess tidigare nämnda kritik 

samt att det finns ett antal tidigare studier som har undersökt sambandet mellan intellektuellt 

kapital och finansiell prestation som anser att man borde genomföra studien med ett annat 

mått på intellektuellt kapital (Joshi, Cahill, Sidhu & Kansal, 2013; Gharoie Ahangar, 2011). I 

denna studie används istället ett mått där man mäter skillnaden mellan ett företags börsvärde 

och dess bokförda värde som enligt bland annat Joia (2000) är ett tillvägagångssätt för att 

beräkna intellektuellt kapital.  

 

Joia (2000) skriver att marknadsvärdet, eller börsvärdet, beräknas som summan av bokfört 

värde på eget kapital och intellektuellt kapital vilket innebär att intellektuellt kapital är 

skillnaden mellan börsvärdet och det bokförda värdet på eget kapital. Detta tillvägagångssätt 

för att beräkna det intellektuella kapitalet används även av Edvinsson (1997) och Maditinos, 

Chatzoudes, Tsairidis och Theriou (2011). Joia (2000) delar sedan in intellektuellt kapital i två 

komponenter, nämligen humankapital och strukturellt kapital. 

 

Intellektuellt kapital = Börsvärde - Bokfört värde på eget kapital 

Intellektuellt kapital = Humankapital + Strukturellt kapital 

 

Vi anser dock att detta mått på intellektuellt kapital är begränsat eftersom det inte tar hänsyn 

till de redovisade immateriella tillgångarna från företagens balansräkning. Därför utvecklar vi 

Joia´s (2000) mått genom att även inkludera de redovisade immateriella tillgångarna. Detta 

gör vi då vid förvärv av ett företag, där ersättningen för företaget överstiger värdet av de 

förvärvade tillgångarna och skulderna, så redovisas detta mervärde som en immateriell 

tillgång, nämligen goodwill (Årsredovisningslagen 4 kap 2§, SFS 1995:1554). Detta innebär 

att vid förvärv synliggörs kompetens i de immateriella tillgångarna då goodwill enligt Ahmad 
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et al. (2015) är en del av intellektuellt kapital. Balansräkningen hos förvärvade företag kan 

alltså innehålla redovisat intellektuellt kapital. För att fånga upp allt intellektuellt kapital, både 

sådant som inte redovisas och sådant som har redovisats använder vi oss därför av följande 

mått:  

 

Intellektuellt kapital= Börsvärde - Bokfört värde på eget kapital + Redovisade immateriella 

tillgångar 

 

Att hantera det absoluta värdet på intellektuellt kapital i en valuta är dock oanvändbart enligt 

Joia (2000). Det är mer intressant att se hur stor del av företagens totala tillgångar som utgörs 

av intellektuellt kapital, vilket beräknas genom att det absoluta värdet på intellektuellt kapital 

divideras med företagets totala tillgångar. 

 

Kvot intellektuellt kapital = Intellektuellt kapital / Totala tillgångar 

 

2.1.7 Antaganden 

För att kunna genomföra studien görs vissa antaganden. Det mått på intellektuellt kapital som 

används för denna studie är skillnaden mellan börsvärde och bokfört värde på eget kapital, 

plus de redovisade immateriella tillgångarna. I verkligheten kan differensen mellan börsvärde 

och bokfört värde på eget kapital utgöras av dolda reserver, som exempelvis mervärde i en 

fastighet. I denna studie gör vi dock antagandet att detta värdet alltid är ett värde på goodwill. 

När vi gör antagandet att det endast är ett värde på goodwill och inte några dolda reserver kan 

vi utgå från att detta värde tillhör intellektuellt kapital. I studien bortser vi också från 

skatteeffekter. 

 

2.2 Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen består av en genomgång av bakgrundsteori till studiens ämne. 

Baserat på tidigare forskning har vi funnit att många forskare anser att intellektuellt kapital 

alltid bör redovisas och inte bara vid förvärv vilket leder oss in på legitimitetsteorin som 

också presenteras i detta avsnitt.  
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2.2.1 Legitimitetsteorin 

Intellektuellt kapital är som vi tidigare nämnt en typ av icke redovisad immateriell tillgång 

(bortsett från vid förvärv). Melloni (2015) skriver att anledningen till att intellektuellt kapital 

inte redovisas är på grund av att det saknas regler och ramverk för hur man ska redovisa 

denna typ av tillgång. Melloni (2015) skriver dock att information om företagets intellektuella 

kapital möjliggör för investerare att kunna analysera företagets värde, vilket också stöds av 

Bismuth och Tojo (2008). Dumay (2016) skriver att efter Skandia började att arbeta mycket 

med intellektuellt kapital under 90-talet följde många företag efter och började att ge ut 

frivillig information om hur man arbetade med intellektuellt kapital. Men Dumay (2016) 

skriver att börsnoterade företag idag istället väljer att lägga fokus på CSR (Corporate Social 

Responsibility) rapportering och hållbarhetsrapportering när det kommer till den frivilliga 

rapporteringen. Detta innebär enligt Dumay (2016) att informationen som tidigare gavs ut 

gällande det intellektuella kapitalet idag har minskat bland börsnoterade företag.  

 
Det faktum att intellektuellt kapital inte redovisas leder oss in på legitimitetsteorin då denna 

teori behandlar bland annat redovisningen av publik information. Teorin har använts för att 

förklara frivillig redovisning av information i företagens årsredovisningar samt 

hållbarhetsredovisningar skriver Deegan (2006). Legitimitetsteorin är relevant i denna studie 

då intellektuellt kapital inte redovisas i årsredovisningen förutom vid förvärv. 

Legitimitetsteorin behandlar de förväntningar som samhället har på organisationer och företag 

vilket också benämns enligt Deegan (2006) som ett socialt kontrakt som företag har gentemot 

samhället som de bör uppfylla. Deegan (2006) skriver att om företag inte uppfyller det sociala 

kontraktet och de krav som ställs av samhället kan det resultera i svårigheter i att överleva på 

marknaden. En brist i kraven innebär att företagets legitimitet blir hotad. En strategi för att 

slippa detta och istället uppnå en högre legitimitet hos samhället är redovisning av 

information. Genom att redovisa olika sorters information, både frivillig och icke frivillig så 

kan företagen visa samhället att de uppfyller det sociala kontraktet och legitimiteten blir inte 

negativt påverkad (Deegan, 2006). Att redovisa intellektuellt kapital bör med stöd i 

legitimitetsteorin därmed innebära en positiv påverkan på ett företags legitimitet.  

 

Just redovisning av information är en strategi som företag ofta använder för att uppnå en 

högre legitimitet hos samhället. Deegan (2006) förklarar legitimitet som en status eller ett 

tillstånd som uppnås när en enhets värdesystem stämmer överens med värdesystemet hos ett 
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större socialt system som denna enheten är en del av. När det uppkommer skiljaktigheter i 

dessa två olika värdesystem så hotas legitimiteten.  

 

2.3 Tidigare forskning   
Det finns många studier som har undersökt sambandet mellan intellektuellt kapital och 

finansiell prestation. Studierna är baserade på olika länder som befinner sig i olika typer av 

ekonomi. Studierna har också studerat olika typer av branscher, både kunskapsbaserade och 

icke kunskapsbaserade. 

 

2.3.1 Sambandet mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation  

Förhållandet mellan intellektuellt kapital, marknadsvärde och finansiell prestation har 

undersökts av Maditinos et al. (2011). Studien grundar sig i hypotesen att företag med mer 

intellektuellt kapital har bättre finansiell prestation samt att mer intellektuellt kapital leder till 

ett högre marknadsvärde. Det som är intressant i denna studie är förhållandet mellan 

intellektuellt kapital och finansiell prestation. Det intellektuella kapitalet beräknades med 

VAIC och finansiell prestation beräknades med variablerna räntabilitet på totalt kapital, 

räntabilitet på eget kapital samt omsättningstillväxt. Studien genomfördes på 96 börsnoterade 

grekiska företag där data samlades in från år 2006–2008. Företagen verkade inom fyra olika 

branscher, nämligen bygg och material, industrivaror och tjänster, mat och dryck samt 

dagligvaror. Dessa fyra olika branscher är enligt Maditinos et al. (2011) kunskapsbaserade 

branscher. Resultatet från undersökningen visade att det inte går att finna något signifikant 

samband mellan intellektuellt kapital och de tre måtten för finansiell prestation, vilket innebär 

att hypotesen författarna ställde inte stöds av studiens resultat. De finner dock ett signifikant 

samband mellan ena komponenten av VAIC, humankapital, och räntabilitet på eget kapital. 

Maditinos et al. (2011) kunde dock ej bevisa att det finns något signifikant samband mellan de 

två begreppen intellektuellt kapital och finansiell prestation som helhet.  

 

Det finns liknande studier som har funnit positiva samband mellan intellektuellt kapital och 

finansiell prestation. Wei Kiong Ting och Hooi Lean (2009) valde att samla data från företag i 

Malaysia och undersökte endast företag inom finansbranschen, till skillnad från studien ovan 

som inkluderade fyra olika branscher. Författarna samlade data från år 1999–2007, det vill 

säga ett tidsspann på 9 år. Wei Kiong Ting och Hooi Lean (2009) fann ett positivt samband 

mellan intellektuellt kapital och räntabilitet på totalt kapital, vilket var variabeln som 
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användes för att mäta finansiell prestation. Även denna studie har använt VAIC för att mäta 

intellektuellt kapital. 

 

Företag i Indien har också studerats för att se om det finns något samband mellan intellektuellt 

kapital och finansiell prestation. Mondal och Kumar Ghosh (2012) har genomfört en studie på 

65 indiska banker där data samlades från åren 1999-2008, alltså ungefär samma tidsspann 

som studien gjord i Malaysia av Wei Kiong Ting och Hooi Lean (2009). Mondal och Kumar 

Ghosh (2012) har precis som studierna som redovisats ovan använt VAIC för att mäta 

intellektuellt kapital, samt använt sig av räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget 

kapital och kapitalomsättning som mått på den finansiella prestationen. Författarna skriver att 

intellektuellt kapital är en viktig konkurrensfördel för indiska banker men sambanden som de 

finner är varierande. Som en slutsats skriver Mondal och Kumar Ghosh (2012) att de delvis 

har funnit ett samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation. De finner 

nämligen att en av delkomponenterna i VAIC-modellen, humankapital, har ett positivt 

samband med variablerna som användes för att mäta finansiell prestation men de kan däremot 

inte finna något samband mellan VAIC-komponenten strukturkapital och variablerna för 

finansiell prestation. Mondal och Kumar Ghosh (2012) skriver att deras slutsats är att 

intellektuellt kapital mest troligt påverkar den finansiella prestationen i och med att de finner 

ett positivt samband med humankapital men de skriver också att detta samband inte går att 

finna hos alla VAIC-komponenterna.  

 

Det är många studier som visar liknande resultat som Mondal och Kumar Ghosh´s (2012) 

studie. Gharoie Ahangar (2011) har undersökt förhållandet på ett företag i Iran och där fann 

de också varierande resultat. Precis som Mondal och Kumar Ghosh (2012) fann man att 

humankapital, som delkomponent i VAIC, har störst samband med finansiell prestation, 

medan man inte kunde finna något samband med de andra delkomponenterna i VAIC och den 

finansiella prestationen. Gharoie Ahangar (2011) skriver att denna studie kan utvecklas 

genom att använda sig av ett annat sätt att mäta intellektuellt kapital samt att man kan 

använda sig av data från företag i olika branscher. 

 

Joshi et al. (2013) har undersökt företag inom finansbranschen i Australien. De finner samma 

delvist positiva samband som vi tagit upp från studierna ovan (Gharoie Ahangar, 2011; 

Mondal & Kumar Ghosh, 2012). Det vill säga att det är delkomponenten humankapital som 

har ett samband med finansiell prestation medan VAIC som en helhet inte har något 
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signifikant samband med finansiell prestation. Joshi et al. (2013) skriver i sin slutsats att 

intellektuellt kapital har ett komplext förhållande till finansiell prestation för företag inom 

finansbranschen. Detta eftersom att det är delkomponenten humankapital som har ett samband 

med finansiell prestation och inte samtliga komponenterna. Även Joshi et al. (2013) skriver, 

precis som Gharoie Ahangar (2011), att det kan vara en god idé att genomföra liknande 

studier med ett annat mått för intellektuellt kapital, alltså inte VAIC som de själva använder. 

Detta i och med att man endast funnit samband med en av delkomponenterna som VAIC 

består av. Författarna skriver också att det finns mycket kritik till att använda sig av VAIC, 

som också tagits upp i tidigare avsnitt av denna studie, vilket gör det lämpligt att prova ett 

annat mått för intellektuellt kapital.  

2.3.2 Sammanfattning av tidigare forskning 

Nedan följer en sammanfattning av tidigare studier som undersökt sambandet mellan 

intellektuellt kapital och finansiell prestation, både sådana som tagits upp i avsnittet ovan men 

också de som tagits upp i problematiseringsavsnittet (se 1.2 Problematisering). Resultatet 

“delvist positivt samband” innebär för samtliga att man har funnit att VAIC-delkomponenten 

humankapital har ett positivt samband med variablerna för finansiell prestation, men inte de 

resterande två delkomponenterna i VAIC. I tabellen används förkortningar för måtten på 

finansiell prestation, dessa förkortningar förtydligas under tabellen.  

 

Författare Land och år 

 

Mått för 

intellektuell

t kapital 

Mått för 

finansiell 

prestation  

Resultat  

Maditinos, 

Chatzoudes, 

Tsairidis och 

Theriou 

Grekland, 2011 VAIC ROA, ROE, 

GR 

Inget samband  

Wei Kiong Ting 

och Hooi Lean 

Malaysia, 2009 VAIC ROE Positivt samband** 

Mondal och Kumar 

Ghosh 

Indien, 2012 VAIC ROA, ROE, 

ATO  

Delvist positivt 

samband  

Gharoie Ahangar  Iran, 2011 VAIC ROA, EP, GR Delvist positivt 

samband* 
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Joshi, Cahill, Sidhu 

och Kansal 

Australien, 2013 VAIC ROA Delvist positivt 

samband 

Meles, Porzio, 

Sampagnaro och 

Verdoliva 

USA, 2016 VAIC ROAA, 

ROAE 

Positivt samband** 

Chen, Cheng och 

Hwang  

Taiwan, 2005 VAIC M/B, ROA, 

ROE, GR, EP 

Positivt samband* 

Firer och Williams  Sydafrika, 2003  VAIC ROA, ATO, 

MB 

Inget samband  

Dženopoljac, 

Janoševic och 

Bontis 

Serbien, 2016 VAIC ROA, ROE, 

ROIC, ATO 

Delvist positivt 

samband  

Tabell 1. Sammanfattning av tidigare forskning 

* 𝑝 ≤ 0,05        

** 𝑝 ≤ 0,01 

 

ROA = Räntabilitet på totalt kapital   

ROE = Räntabilitet på eget kapital 

ATO = Kapitalomsättning   

EP = Omsättning per anställd 

GR =Omsättningstillväxt      

NVA = Net value added 

ROAA = Räntabilitet på genomsnittliga tillgångar   

ROAE = Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital 

MB = Marknadsvärde/bokfört värde     

ROIC = Räntabilitet på investerat kapital 

 

2.4 Hypoteser 

Baserat på tidigare forskning är det ofta förekommande att det är humankapitalet som har en 

positiv påverkan på finansiell prestation. Bland annat finner Mondal och Kumar Gosh (2012), 

Gharoie, (2011), Joshi et al. (2013) och Dženopoljac et al. (2016) detta samband. I och med 

att denna studie kommer utgå från ett mått på intellektuellt kapital som enligt Joia (2000) 

består av två komponenter, nämligen humankapital och strukturkapital så borde det innebära 
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att vårt mått på intellektuellt kapital har ett positivt samband med den finansiella prestationen 

i och med att måttet består av humankapital. Det finns också flertalet studier som finner 

positiva samband med intellektuellt kapital som en helhet (Wei Kiong Ting & Hooi Lean, 

2009; Meles et al., 2016; Chen et al., 2005), vilket ytterligare stödjer det vi tror finna med 

denna studie. Vi befinner oss också i en kunskapsbaserad ekonomi (Edvinsson, 1997; Joia, 

2000) där de immateriella tillgångarna är viktiga (Joia, 2000). Detta borde innebära att en 

högre andel intellektuellt kapital, vilket är en typ av immateriell tillgång, leder till en bättre 

finansiell prestation. Baserat på den tidigare forskningen formuleras därmed följande hypotes.   

  

H1: Det finns ett positivt samband mellan andelen intellektuellt kapital och finansiell 

prestation. 

 

En av frågeställningarna i denna studie är om företag i kunskapsbaserade branscher besitter en 

större andel intellektuellt kapital än företag i icke kunskapsbaserade branscher. 

Kunskapsbaserade branscher definieras som sådana branscher som besitter en stor 

kunskapsbas (Firer & Williams, 2003). Intellektuellt kapital definieras enligt Brennan och 

Connell (2000) som kunskapsbaserat kapital vilket borde innebära att branscher med stor 

kunskapsbas besitter mycket kunskapsbaserat kapital. Joia (2000) skriver också att börspriset 

för kunskapsintensiva företag ofta är högre än dess bokförda värde, vilket enligt författaren är 

på grund av att de besitter mer kunskap. Denna skillnad representeras av det intellektuella 

kapitalet enligt bland annat Joia (2000) och Edvinsson (1997) och är även en del av det mått 

som vi använder oss av för att beräkna intellektuellt kapital i denna studie. Detta leder oss till 

studiens andra hypotes. 

  

H2. Företag inom kunskapsbaserade branscher besitter en större andel intellektuellt kapital 

jämfört med företag i icke kunskapsbaserade branscher. 
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3. Metod 
Detta kapitel består av en redogörelse för hur denna studie genomförs. Det vetenskapliga 

synsättet som denna studie utgår från presenteras samt dess forskningsdesign och metodval. 

Studiens population och avgränsningar redogörs och likaså de kvalitetskriterier som studien 

arbetar med. 

 

3.1 Vetenskaplig syn 
Det vetenskapliga paradigm som denna studie utgår från är positivismen. Studien utgår från 

det Sohlberg och Sohlberg (2013) benämner som positiva erfarenheter vilket är sådana 

erfarenheter som är baserade på verkligheten och inte innehåller några spekuleringar. Denna 

studies positiva erfarenheter är de existerande teorierna som finns kring ämnet som är 

baserade på verklig kunskap och inte några spekulationer. Att man utgår från verkligheten är i 

stora drag den världsbild man har om man utgår från positivismen skriver Sohlberg och 

Sohlberg (2013) vilket också är i enlighet med de tankar vi har kring världsbilden för denna 

studie. 

 

Studien följer en deduktiv linje, vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär att man drar 

slutsatser från teorier som redan existerar kring de förhållanden som man undersöker. Olsson 

och Sörensen (2011) skriver också att en kvantitativ metod oftast används då man arbetar 

deduktivt, vilket stämmer överens på vår studie då den är av kvantitativ karaktär. Vi ställer 

hypoteser angående förhållandet mellan våra begrepp intellektuellt kapital och finansiell 

prestation vilket upparbetas från den tidigare litteraturen kring begreppen. Detta kallar Olsson 

och Sörensen (2011) för ett hypotetiskt-deduktivt arbete i och med att vi utgår från teorier och 

presenterar en tes som vi tror att denna undersökningen kommer att leda till.  

 

3.2 Metodval 
Den kvantitativa forskningen definieras enligt Bryman och Bell (2013) som en insamling och 

analys av numeriska data för att nå en slutsats. Det är just detta som vi i denna studie gör i och 

med att vi samlar in och analyserar data från årsredovisningar. Datan som samlas in 

analyseras med hjälp av en dataanalys som enligt Bryman och Bell (2013) är en av de 

grundläggande och mest använda metoderna för att analysera kvantitativa data.  
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Denna studie är en deskriptiv undersökning i och med att det redan finns en viss mängd 

kunskap kring ämnet (Olsson & Sörensen, 2011). Ett deskriptivt arbete innebär enligt Olsson 

och Sörensen (2011) att man gör avgränsningar till vissa specifika fenomen inom ett visst 

område och beskriver sedan dessa grundligt i och med att det redan finns kunskap kring ämnet 

i stort. Vårt ämne intellektuellt kapital är väl studerat men i och med att vi har valt att 

fokusera på ett mindre område, nämligen sambandet med finansiell prestation, så tyder detta 

på att det är en deskriptiv undersökning. Olsson och Sörensen (2011) skriver också att 

deskriptiva undersökningar ofta är kvantitativa vilket också stämmer med denna studie. 

 

3.3 Forskningsdesign 

En studies undersökningsdesign utgör enligt Bryman och Bell (2013) ett ramverk för hur man 

använder sig av en viss metod och hur man analyserar den insamlade datan. Valet gällande 

vilken undersökningsdesign man använder visar vilken typ av ställningstagande och vilken 

prioritet man kommer att göra gällande vissa delar i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 

2013). Denna studie följer en tvärsnittsdesign vilket har syftet att finna kvantitativa data med 

koppling till flera variabler för att hitta olika slags samband (Bryman & Bell, 2013). Vår 

studie grundas i att vi undersöker sambandet mellan intellektuellt kapital och finansiell 

prestation med hjälp av flertalet variabler vilket tyder på att det är lämpligt att använda 

tvärsnittsdesign.  

 

Ett problem med tvärsnittsdesign är enligt Bryman och Bell (2013) att det kan vara svårt att 

finna ett orsakssamband när man undersöker samband mellan variabler. Författarna menar att 

det innebär att man inte kan vara säker på att det samband som upptäcks beror på en kausal 

relation eller inte. Det kausala sambandet är också något som vi i denna studie inte kan vara 

säkra på att vi finner. 

 

3.4 Population och bortfall 
Enligt Bryman och Bell (2013) är det i princip omöjligt att genomföra en undersökning på en 

hel population vilket leder till att många studier måste göra ett urval från den totala 

populationen. Etikan, Musa och Alkassim (2016) menar dock att total population sampling 

kan användas när observationerna är relativt få, och att man då genomför undersökningen på 

en hel population inom sin avgränsning. Populationen för denna studie är alla företag som är 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm, även kallad Stockholmsbörsen. I och med att vår 
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population är alla företag på denna börsen så har vi ett så kallat total population sample 

(Etikan et al., 2016).  

 

Vissa avgränsningar görs för att kunna göra studien genomförbar. Studien avgränsar sig till att 

endast undersöka svenska företag som är noterade på Stockholmsbörsen. Detta betyder att 

företag som är onoterade och noterade på andra börser inte inkluderas i undersökningen. Vi 

väljer att undersöka årsredovisningar från det senaste året, det vill säga år 2017. Ingen 

avgränsning kring räkenskapsår har gjorts, så både företag med brutet räkenskapsår samt 

kalenderår har studerats. Data samlas från alla branscher och alla segment (small cap, mid cap 

och large cap). Detta ger oss ett brett och varierat urval. Undersökningen baseras på 307 

företag efter avgränsning och bortfall. Tre företag räknas som bortfall och inkluderas inte då 

de noterats på Stockholmsbörsen under 2017 vilket gör att det finns brister i data.  

 

Vid datainsamlingen rensas materialet manuellt då även företag som är noterade på andra 

börser än Stockholmsbörsen inkluderas i materialet. Detta innebär att den mänskliga faktorn 

kan bidra till att data som ska inkluderas i studien försvinner eller tvärt om, att data från 

företag som är noterade på en annan börs inkluderas i materialet.  

 

3.5 Operationalisering 
Enligt Bryman och Bell (2013) handlar operationalisering om tillvägagångssätten som 

används för att mäta ett begrepp. Levine, Ramsey och Smidt (2001) menar att dessa 

tillvägagångssätt kan vara exempelvis ett test eller mått som används för att mäta begreppen, 

och att de isåfall måste specificeras. För att studera ett samband mellan två variabler behövs 

både beroende och oberoende variabler (Olsson & Sörensen, 2011) vilka för denna studie 

redovisas i följande avsnitt. Den kvantitativa data som används för alla variabler i denna 

studie inhämtas från databasen Thomas Reuters Datastream. Endast koncerndata används. 

 

3.5.1 Beroende variabel 

I och med att vi vill undersöka sambandet mellan intellektuellt kapital och finansiell 

prestation så är finansiell prestation vår beroende variabel. Finansiell prestation är dock ett 

brett begrepp och det finns inte ett särskilt mått för att mäta finansiell prestation. Vi väljer då 

att använda oss av två stycken olika mått för att mäta den finansiella prestationen, nämligen 

räntabilitet på totalt kapital (ROA) och räntabilitet på eget kapital (ROE). Dessa två måtten 
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väljs  baserat på att de används för att beräkna finansiell prestation när sambandet mellan 

intellektuellt kapital och finansiell prestation har studerats tidigare (Chen & Cheng Hwang, 

2005; Dženopoljac et al., 2016; Firer & Williams, 2003; Ozkan et al., 2017.) Måtten beräknas 

på följande sätt: 

 

Räntabilitet på totalt kapital = resultat efter skatt/totalt kapital 

 

Räntabilitet på eget kapital = resultat efter skatt/eget kapital 

 

3.5.2 Undersökningsvariabel (oberoende variabel) 

Den oberoende variabeln, eller undersökningsvariabeln, i denna studie är intellektuellt kapital. 

För att mäta det intellektuella kapitalet beräknas skillnaden mellan företagets börsvärde och 

dess bokförda värde på eget kapital, vilket är ett sätt att beräkna intellektuellt kapital enligt 

bland annat Joia (2000) och Edvinsson (1997). Till detta adderas också företagets redovisade 

immateriella tillgångar.  

 

Intellektuellt kapital = börsvärde - bokfört värde på eget kapital + redovisade immateriella 

tillgångar 

 

Vi använder oss av ett kvotmått på intellektuellt kapital, detta beräknas genom att det 

intellektuella kapitalet divideras med de totala tillgångarna i företaget. 

 

Kvot intellektuellt kapital = intellektuellt kapital / totala tillgångar 

3.5.3 Kontrollvariabler 

Vi använder oss även av två kontrollvariabler i och med att Bernerth och Aguinis (2016) 

skriver att man ska inkludera sådana variabler som misstänks kan ha ett samband med 

antingen de beroende eller oberoende variablerna som ingår i undersökningen. Bernerth och 

Aguinis (2016) skriver att dessa kontrollvariabler ska inkluderas i regressionsmodellen för att 

genom denna kunna se sambanden mellan alla variablerna.  

 

Kontrollvariablerna som används i denna undersökningen är sådana som har använts i tidigare 

studier som har analyserat sambandet mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation. 
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Dessa variabler är storlek och skuldsättningsgrad (Firer & Williams, 2003; Meles et al., 

2016). För att mäta variabeln storlek tittar vi på företagens omsättning i kronor, detta plockas 

från de undersökta företagens resultaträkning. 

 

Skuldsättningsgraden mäts genom att beräkna på följande sätt, med data ur balansräkningen:  

 

Skuldsättningsgrad = totala skulder / eget kapital 

 

3.5.4 Branschvariabel 
 

För att kunna svara på delsyftet om det finns någon skillnad i andelen intellektuellt kapital hos 

företag i kunskapsbaserade branscher jämfört med företag i icke kunskapsbaserade branscher 

använder vi variabeln bransch. Denna variabeln kommer att agera som en indikatorvariabel 

eller en så kallad dummyvariabel. En dummyvariabel är en sådan variabel som inte är 

kvantitativ utan är en förklarande kategorivariabel (Levine et al., 2001). Branschvariabeln 

representerar två olika branschtyper, nämligen kunskapsbaserade branscher och icke 

kunskapsbaserade branscher.  När det kommer till indelningen av kunskapsbaserade och icke 

kunskapsbaserade branscher utgår vi från Firer och Williams (2003) som har genomfört en 

liknande studie som denna. Denna indelningen omvandlar vi till GICS branschindelning i och 

med att det är denna indelningen som Stockholmsbörsen använder (Avanza, 2005). 

 

I denna studie gör vi därmed följande indelning av branscher:  

Kunskapsbaserade branscher Icke kunskapsbaserade branscher 

Kraftförsörjning (el)  Energi 

Finans Material 

IT Industri 

 Sällanköp 

 Dagligvaror  

 Hälsovård 

 Telecom-operatörer 

 Fastigheter  

Tabell 2. Branschindelning 



 

 24 

Genom att använda oss av bransch som en dummyvariabel ger det oss möjligheten att 

undersöka om det finns någon skillnad i andelen av intellektuellt kapital mellan branscher 

som anses mer beroende (kunskapsbaserade branscher) och mindre beroende (icke 

kunskapsbaserade branscher) av intellektuellt kapital. Eftersom bransch är en dummyvariabel 

omvandlas den till siffror för att kunna användas i ett oberoende T-test. Detta görs genom att 

de företag som tillhör en kunskapsbaserad bransch tilldelas siffran 1 och de företag som 

tillhör en icke kunskapsbaserad bransch tilldelas siffran 0. 

 

3.6 Dataanalys 

3.6.1 Korrelationsanalys 

Vi genomför en bivariat analys vilket enligt Bryman och Bell (2013) används för att analysera 

variabler för att visa hur de är relaterade till varandra. En typ av bivariat analys är 

korrelationsanalys som enligt Barmark och Djurfeldt (2015) utförs för att se om de oberoende 

variablerna har någon samvariation. Man genomför en korrelationsanalys för att kunna 

säkerställa att det eventuella samband man finner mellan den beroende och oberoende 

variabeln inte beror på ett samband mellan de oberoende variablerna skriver Kleinbaum, 

Kupper, Nizam och Muller (2008). Vi väljer att även inkludera de beroende variablerna i 

korrelationstestet för att få en snabb indikation på samband mellan de oberoende variablerna 

och de beroende variablerna.Vi använder oss av Spearman´s rho som korrelationstest. Detta 

gör vi för att säkerställa att de samband vi finner i korrelationstestet verkligen finns.  

 

Korrelationstestet utförs med hjälp av dataprogrammet SPSS, där resultatet visar hur de olika 

variablerna samvarierar med varandra. Relationen mellan dessa variabler visas genom en 

koefficient som ligger mellan 0 och 1 (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) 

förklarar att desto närmare koefficienten ligger 1 desto starkare är sambandet och 1 betyder att 

det är ett perfekt samband. Detta betyder också att desto närmare koefficienten ligger 0, desto 

svagare är sambandet och 0 betyder att det inte finns något samband alls. Dessutom kan 

koefficienten vara positiv eller negativ vilket visar riktningen på sambandet (Bryman & Bell, 

2013). Resultatet av detta test är av stor vikt då det kan påverka förklaringsgraden av det 

multipla regressionstest som genomförs (Djurfeldt & Barmark, 2009). Enligt Djurfeldt och 

Barmark (2009) bör man överväga att ändra någon av kontrollvariablerna om de visar för hög 

korrelation med någon utav de andra variablerna. De menar att om korrelationen ligger mellan 

+/-0,7 så är sambandet rimligt och man behöver inte ändra någon variabel.  
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3.6.2 Multipel regressionsanalys 

För att uppnå syftet och se om det finns något samband mellan intellektuellt kapital och 

finansiell prestation genomför vi multipla regressioner där vi analyserar sambandet mellan 

den beroende variabeln finansiell prestation och undersökningsvariabeln intellektuellt kapital. 

Som tidigare nämnts använder vi oss av två stycken kontrollvariabler, nämligen storlek och 

sysselsättningsgrad. 

 

Regressionsanalysen genomförs med hjälp av SPSS. Sex olika regressioner genomförs där 

varje variabel inkluderas i regressionen en efter en. De första tre regressionerna undersöker 

sambanden mellan undersökningsvariabeln räntabilitet på totalt kapital och den oberoende 

variabeln intellektuellt kapital samt kontrollvariablerna storlek och skuldsättningsgrad. De tre 

sista regressionerna inkluderar den andra undersökningsvariabeln räntabilitet på eget kapital 

samt den oberoende variabeln och kontrollvariablerna. 

 

3.6.3 Oberoende T-test 

Svaret på delsyftet, om det finns någon skillnad i andelen intellektuellt kapital hos företag i 

kunskapsbaserade branscher jämfört med företag i icke kunskapsbaserade branscher, finner vi 

genom att genomföra ett oberoende T-test. Testet jämför medelvärden mellan olika grupper 

(Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010), i vårt fall kunskapsberoende branscher och icke 

kunskapsberoende branscher. I det oberoende T-testet signifikanstestas skillnaderna mellan 

medelvärdet (Djurfeldt et al., 2010) vilket gör att vi ser om det finns en signifikant skillnad 

mellan hur stor andel intellektuellt kapital som dessa två olika grupperna besitter.  

 

I det oberoende T-testet undersöks två variabler, kvot intellektuellt kapital och bransch. Kvot 

intellektuellt kapital agerar som testvariabel och bransch som gruppvariabel. 

 

3.7 Kvalitetskriterier 
Bryman och Bell (2013) menar att det framförallt finns tre viktiga kriterier som behövs för att 

bedöma en forskning som rör kvantitativ forskning inom företagsekonomi. Dessa är 

reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Eftersom att denna studie tillhör företagsekonomi 

samt är av kvantitativ karaktär är det dessa tre kriterier som vi beaktar.  
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3.7.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om att resultatet av en undersökning blir samma om det görs igen 

(Bryman & Bell, 2013), vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) har att göra med om en 

mätning av ett mått alltid visar samma resultat eller inte. Bryman och Bell (2013) menar att ett 

resultat av en mätning kan påverkas av slumpmässiga händelser och därför visar olika resultat 

vid olika mätningar, vilket betyder att måttet är icke-konsistent. Om en studie har hög 

reliabilitet betyder det däremot att man kan uppnå samma resultat vid varje mätning oavsett 

hur många gånger den genomförs (Olsson & Sörensen, 2011). Man kan alltså säga att 

reliabiliteten visar hur bra man har mätt det som man avsett att mäta (Olsson & Sörensen, 

2011). Enligt Bryman och Bell (2013) är reliabilitet av hög fokus i en kvantitativ studie, då 

det anses vara viktigt att använda stabila mått. För att uppnå reliabilitet i denna studie så letar 

vi noggrant efter stöd i att använda oss av de mått som används. Detta för att på ett kumulativt 

sätt kunna stödja de mått som studien grundas på.  

    

 

 

3.7.2 Replikerbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) handlar replikerbarhet om förmågan att upprepa en 

undersökning och nå samma resultat som den ursprungliga undersökningen. För att en annan 

forskare ska kunna göra en replikation av en undersökning krävs det att det i den ursprungliga 

undersökningen förklaras i detalj hur man gått tillväga för att nå resultatet (Bryman & Bell, 

2013). Även de tillvägagångssätt som används för att avgöra hur reliabelt ett mått på ett 

begrepp är måste beskrivas för att kunna upprepas av någon annan (Bryman & Bell, 2013).  

 

För att uppnå replikerbarhet i vår studie så lägger vi stor vikt vid redogörelse av metoden för 

att andra forskare ska kunna förstå hur vi går tillväga. I och med att vi grundar mycket på 

tidigare studier är vi noga med att beskriva dessa samt eventuella antaganden vi gör utifrån 

tidigare forskning. Vi redogör så noggrant som möjligt hur måtten på begreppen är utformade 

samt hur data analyseras. Vi följer det vi nämnt ovan att Bryman och Bell (2013) skriver att 

man måste göra för att kunna uppnå replikerbarhet.  
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3.7.3 Validitet 

Bryman och Bell (2013) menar att validitet i många avseenden är det viktigaste 

forskningskriteriet då det handlar om att bedöma om de slutsatser som en studie presenterar 

hänger ihop eller inte. Nivån på validitet visar hur väl det specifika mätinstrumentet kan 

genomföra mätningen på just det som ska mätas, alltså att rätt sak mäts (Olsson & Sörensen, 

2011). Det finns olika typer av validitet, dessa är bland annat begreppsvaliditet, intern 

validitet och extern validitet (Bryman & Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 2011).  

 

3.7.3.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditeten handlar om att det ska finnas ett samband mellan måttet och begreppet 

som man avser att mäta, alltså att måttet man använder sig av verkligen ska mäta de 

begreppen som man undersöker (Olsson & Sörensen, 2011). Denna typ av validitet har 

kopplingar till reliabilitet, då ett mått som är instabilt inte är reliabelt. Ett mått som inte är 

reliabelt har därmed inte tillräckligt hög validitet för att kunna användas för att mäta ett 

begrepp skriver Bryman och Bell (2013). Vi väljer att använda oss av mått på finansiell 

prestation och intellektuellt kapital som grundar sig i tidigare forskning för att på så sätt öka 

begreppsvaliditeten. Detta gör att vi kan förlita oss på att dessa måtten är tillförlitliga och 

mäter det som de avser att mäta. 

 

3.7.3.2 Intern validitet - kausalt samband  

Den interna validiteten behandlar det faktum om det finns ett kausalt samband mellan två 

variabler eller inte skriver Bryman och Bell (2013). Alltså betyder det att för att ha intern 

validitet måste man kunna säkerställa att X påverkar Y och inte tvärtom. I vårt fall handlar det 

om att vi måste kunna säkerställa att om vi finner ett samband så är det intellektuellt kapital 

som påverkar den finansiella prestationen och inte tvärtom. För i detta fallet skulle det kunna 

vara så att en högre finansiell prestation innebär att man har mer kapital att investera i 

intellektuellt kapital vilket innebär att det i så fall skulle vara ett samband tvärt emot vad det 

vi ämnar att finna. 

 

Enligt Handy, Cao och Mokhtarian (2005) finns det fyra kriterier som måste uppfyllas för att 

stärka att det finns ett kausalt samband mellan en oberoende och beroende variabel. De 

förklarar att den oberoende variabeln är den orsakande variabeln och den beroende är den 

påverkade variabeln. De fyra kriterierna som behöver uppfyllas är att orsak och påverkan ska 
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vara statistiskt förknippat, orsak ska komma före påverkan i tid, ingen mellanliggande 

variabel kan orsaka sambandet och mekanismen som orsakar påverkan ska vara känd. 

 

Utefter dessa kriterier kan vi inte säkerställa att det rör sig om ett kausalt samband eller inte 

eftersom vi gör undersökningen vid en tidpunkt och utgår från data som kommer från företags 

årsredovisningar. Trots att vi undersöker att det inte finns en mellanliggande variabel som 

orsakar eventuellt samband kan vi inte säkerställa ett kausalt samband. Detta för att vi inte 

kan visa att orsak, alltså andelen intellektuellt kapital ligger före i tiden än påverkan, alltså 

finansiell prestation.  

 

3.7.3.3 Extern validitet 

Den externa validiteten handlar om huruvida en undersökning kan generaliseras utöver den 

undersökta populationen eller inte skriver Bryman och Bell (2013). De skriver att för att man 

ska kunna generalisera en studie är det i kvantitativa undersökningar viktigt att skapa ett 

representativt urval. För att jobba med möjligheten att generalisera och därmed uppfylla hög 

extern validitet så försöker vi att skapa ett sånt representativt urval som möjligt. Vi studerar 

därför alla företagen som är noterade på Stockholmsbörsen och har därmed inte gjort några 

begränsningar till exempel vissa specifika branscher.  

 

3.8 Metodkritik  
Det finns viss kritik för att mäta intellektuellt kapital på det sättet som vi väljer att göra i 

denna studie. Osinski et al. (2017) skriver bland annat att summan av skillnaden mellan 

bokfört värde och börsvärde, plus de redovisade immateriella tillgångarna, är en otillräcklig 

värdering för det intellektuella kapitalet. De skriver att måttet är otillräckligt då börsvärdet 

kan vara felaktigt värderat på börsmarknaden då värdet antingen kan vara för högt eller lågt 

jämfört med det faktiska marknadsvärdet. En annan aspekt är att det bokförda värdet är 

baserat på historiska värden och reflekterar därmed inte det aktuella värdet (Osinski et al., 

2017). Det finns dock flertalet forskare som använder sig av just detta måttet på intellektuellt 

kapital, så oavsett vad vi väljer att använda för mått kommer det mest troligt att finnas både 

kritik och lovord kring det. Det som dock kan anses som en begränsning av detta måttet är att 

skillnaden mellan börsvärde och bokfört värde på eget kapital kan bestå av mer än bara 

goodwill. Denna skillnaden kan nämligen också bero på att det finns dolda reserver i 

företaget, till exempel mervärde i en fastighet eller ett lager. Men i denna studie väljer vi att 
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göra antagandet att det endast är en goodwillpost för att därmed kunna hänföra det till 

intellektuellt kapital.  

 

När det kommer till att använda sig av måttet räntabilitet på eget kapital som ett mått på 

finansiell prestation så finns det också aspekter att ifrågasätta, nämligen att räntabilitet på eget 

kapital beror på, som namnet antyder, det egna kapitalet och är därmed inte ett bra mått på 

prestation. Vi väljer dock att använda oss av räntabilitet på eget kapital tillsammans med 

räntabilitet på totalt kapital som mått på finansiell prestation i och med att detta måttet var ett 

av de vanligaste måtten att använda sig av i andra studier som undersökt sambandet mellan 

samma begrepp som vi gör i denna studie.  

 

I denna studie gör vi en indelning av branscher i kunskapsbaserade och icke 

kunskapsbaserade utifrån Firer och Williams´s (2003) indelning. Denna indelningen är en 

subjektiv bedömning i och med att många företag som ingår i dessa icke kunskapsbaserade 

branscher kan besitta mycket kunskap och även tvärtom, att företag som ingår i 

kunskapsbaserade branscher kanske inte besitter så mycket kunskap.  
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4. Resultat  
Detta kapitel redogör för studiens empiriska resultat. En korrelationsmatris och 

regressionstabell presenteras med data från korrelationstestet och de multipla 

regressionsanalyserna. En tabell med resultatet från det oberoende T-testet presenteras 

också. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens resultat.  

 

4.1 Korrelationstest 
Ett korrelationstest genomförs för att kontrollera om det finns samband mellan de oberoende 

variablerna. Även de beroende variablerna inkluderas i testet för att få en snabb överblick om 

det finns något samband mellan de beroende och oberoende variablerna. Korrelationstestet 

Spearman rho utförs i det statistiska programmet SPSS. Resultatet från testet presenteras i 

tabellen nedan.  

 

 ROA ROE Kvot 

intellektuellt 

kapital  

Storlek Skuldsättningsgrad 

ROA  0,851* 0,214* 0,170* -0,186* 

ROE 0,851*  0,154* 0,265* 0,216* 

Kvot intellektuellt 

kapital 

0,214* 0,154*  -0,01 -0,264* 

Storlek 0,170* 0,265* -0,01  0,364* 

Skuldsättningsgrad -0,186* 0,216* -0,264* 0,364*  

Tabell 3. Korrelationsanalys 

* 𝑝 ≤ 0,05       

** 𝑝 ≤ 0,01 

 

Utifrån Tabell 3 kan vi se att det endast finns en korrelation som överstiger gränsen på 0,7, 

detta är mellan de beroende variablerna räntabilitet på totalt kapital (ROA) och räntabilitet på 

eget kapital (ROE). Eftersom att dessa är de beroende variablerna så finns det inga problem 

med att de har en högre korrelation. Vi kan se att de andra variablerna har en korrelation som 

ligger inom spannet -0,7 och 0,7 vilket innebär att dessa oberoende variabler ska vara 

lämpliga att använda sig av enligt Djurfeldt och Barmark (2009). Den första beroende 

variabeln, ROA, korrelerar med de oberoende variablerna kvot intellektuellt kapital, storlek 
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och har en negativ korrelation med skuldsättningsgrad. Samtliga av dessa korrelationer är 

signifikanta på 95%-nivån. Den andra beroende variabeln, ROE, korrelerar med de oberoende 

variablerna kvot intellektuellt kapital, storlek och skuldsättningsgrad. Även här kan vi se att 

samtliga av dessa korrelationer är signifikanta på 95%-nivån.  

 

Undersökningsvariabeln kvot intellektuellt kapital korrelerar med ROA och ROE, har en 

negativ korrelation med skuldsättningsgrad och ingen korrelation med storlek. 

Kontrollvariabeln storlek korrelerar med skuldsättningsgrad men korrelationen ligger inom 

spannet för att det ska vara en rimlig korrelation mellan två oberoende variabler.  

 

4.2 Multipel regression 

De multipla regressionstesten presenteras nedan i två olika tabeller. Tabell 4 presenterar 

utfallet med räntabilitet på totalt kapital (ROA) som beroende variabel och Tabell 5 

presenterar utfallet med räntabilitet på eget kapital (ROE) som beroende variabel. I respektive 

tabell presenteras resultatet utifrån tre olika modeller. I Modell 1 undersöks sambandet mellan 

den beroende variabeln och undersökningsvariabeln kvot intellektuellt kapital. I Modell 2 

läggs den första kontrollvariabeln till, vilket är storlek och i Modell 3 läggs den andra 

kontrollvariabeln skuldsättningsgrad till. Tabell 5 har samma upplägg då en variabel läggs till 

för varje modell, men här är den beroende variabeln räntabilitet på eget kapital (ROE). 

 

I tabellerna nedan presenteras variablernas B-koefficient, som visar hur mycket en förändring 

av den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. Raden som betecknas med “R2” 

hänvisar till modellens förklaringsgrad som beskriver hur mycket av variationen i den 

beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

  B (Sig) B (Sig) B (Sig) 

Kvot intellektuellt kapital 0,003 (0,538) 0,003 (0,499) 0,003 (0,582) 

Storlek  3,865E-10 (0,371) 4,163E-10 (0,335) 

Skuldsättningsgrad   -0,005 (0,132) 

R2 0,001 0,004 0,011 

Tabell 4. Regressionsanalys ROA    
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I Tabell 4 ser vi att den första modellen visar sambandet mellan den beroende variabeln ROA 

och undersökningsvariabeln kvot intellektuellt kapital. Med hjälp av B-koefficienten kan man 

utläsa att variabeln ROA ökar med 0,3 när kvot intellektuellt kapital ökar med 1. Utifrån 

signifikansnivån kan vi se att detta samband inte är signifikant vilket innebär att den kan bero 

av slumpen. Modellens R2-värdet visar att 0,1% av ökningen av ROA förklaras av kvot 

intellektuellt kapital. 

 

I Modell 2 tas även variabeln storlek med i regressionen, vilket ger oss en B-koefficient som 

är 3,856E-10. Denna koefficient motsvarar ett värde på 0,0000000003856 som betyder att den 

beroende variabeln ROA ökar med 0,0000000003856 när företagets storlek, alltså omsättning, 

ökar med 1 kr. Vi kan inte finna att detta samband är signifikant och kan därmed bero av 

slumpen. Utifrån R2-värdet kan 0,4% av ökningen av ROA förklaras av de oberoende 

variablerna i modellen. 

 

I Modell 3 inkluderas variabeln skuldsättningsgrad vilket ger oss en B-koefficient som är -

0,005. Detta betyder att när skuldsättningsgraden ökar med 1 enhet minskar den beroende 

variabeln, ROA, med 0,005. Detta samband är inte signifikant och kan därmed bero av 

slumpen. R2-värdet som visar att 1,1% av ökningen av ROA förklaras av de oberoende 

variablerna. 

 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 B (Sig) B (Sig) B (Sig) 

Kvot intellektuellt kapital 0,027 (0,558) 0,028 (0,535) 0,023 (0,623) 

Storlek   2,172E-09 (0,591) 2,460E-09 (0,542) 

Skuldsättningsgrad   -0,045 (0,121) 

R2 0,001 0,002 0,01 

Tabell 5. Regressionsanalys ROE  

 
Tabell 5 redogör för sambanden mellan den beroende variabeln ROE och samtliga av de 

oberoende variablerna. Modell 1 visar sambandet mellan ROE och kvot intellektuellt kapital 

där B-koefficienten är 0,027 vilket betyder att ROE ökar med 0,027 när kvot intellektuellt 

kapital ökar med 1 enhet. Vi kan inte finna att detta samband är signifikant och kan därför 
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bero av slumpen. R2-värdet för denna modell förklarar att 0,1% av ökningen av ROE 

förklaras av kvot intellektuellt kapital. 

 

Modell 2 i tabell 5 inkluderar kontrollvariabeln storlek i regressionen vilket ger oss en B-

koefficient som är 2,172E-09. Detta betyder att ROE ökar med 0,000000002172 när 

företagets omsättning ökar med 1 kr. Detta samband är inte signifikant och kan därmed bero 

av slumpen. Utifrån R2 värdet kan 0,2 % av ökningen av ROE förklaras av de oberoende 

variablerna. 

 

I Modell 3 tar vi med kontrollvariabeln skuldsättningsgrad. B-koefficienten som presenteras 

är för denna modellen är -0,045 vilket betyder om skuldsättningsgraden ökar med 1 så 

minskar ROE med 0,045. Detta samband är inte signifikant och kan därmed bero av slumpen. 

R2-värdet som presenteras visar att 1% av ökningen i ROE förklaras av de oberoende 

variablerna. 

 

4.3 Oberoende T-test  
Det oberoende T-testet genomförs för att undersöka om det finns någon skillnad mellan 

andelen intellektuellt kapital som företag besitter i kunskapsbaserade branscher jämfört med 

icke kunskapsbaserade branscher. Nedan presenteras en tabell med resultatet från testet som 

inkluderar variablerna kvot intellektuellt kapital och bransch.  

 

 Kunskapsbaserade 

branscher 

Icke 

kunskapsbaserade 

branscher 

Skillnad mellan 

medelvärden  

Signifikans 

Medelvärde  0,971534633350429 1,874149574854570 -

0,902614941504136* 

0,046* 

Tabell 6. Oberoende T-test 

*𝑝 ≤ 0,05         

Tabell 6 visar medelvärdet av andelen intellektuellt kapital i kunskapsberoende och icke 

kunskapsberoende branscher. Det vi kan se är att icke kunskapsbaserade branscher har ett 

högre medelvärde av kvot intellektuellt kapital jämfört med kunskapsberoende branscher. 

Skillnaden mellan medelvärden för de olika branscherna är ungefär -0,903, vilket betyder att 

företag i en icke kunskapsbaserad bransch i snitt har 0,903 högre andel av intellektuellt kapital 
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jämfört med företag i en kunskapsbaserad bransch. Vi finner också att denna skillnad mellan 

medelvärdet är signifikant på 95%-nivå vilket innebär att vi med 95% säkerhet kan säga att 

denna skillnaden inte beror av slumpen.  

 

4.4 Sammanfattning 

Resultaten från korrelationsanalysen visar att de oberoende variablerna är lämpliga att 

använda eftersom att korrelationen för samtliga ligger inom intervallet på -0,7 och 0,7. I den 

multipla regressionsanalysen finner vi att inga av sambanden är signifikanta. Regressionerna 

visar att studiens oberoende variabler tillsammans förklarar den beroende variabeln ROA till 

1,1% och den andra beroende variabeln, ROE, till 1%. 

 

Vi finner att icke kunskapsberoende branscher har ett högre medelvärde av kvot intellektuellt 

kapital jämfört med kunskapsbaserade branscher. Denna skillnaden mellan medelvärden för 

de olika branscherna finner vi är signifikant på 95%-nivå. 
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5. Diskussion 
Detta kapitel redogör för en fördjupning av resultatet där det kopplas till tidigare forskning 

och teorier som har presenterats i tidigare kapitel.  

 

5.1 Intellektuellt kapital och finansiell prestation 
I denna studie finner vi ett svagt positivt samband mellan finansiell prestation och 

intellektuellt kapital, detta sambandet är dock icke signifikant vilket gör att vi inte kan säga 

med säkerhet att sambandet inte beror av slumpen. Bristen på ett signifikant samband kan 

bland annat bero på det mått som vi valt att använda för att mäta intellektuellt kapital. Chen et 

al. (2004) skriver att intellektuellt kapital är svårt att mäta då det saknas specifika 

tillvägagångssätt för att mäta det. Detta har enligt Chen et al. (2004) resulterat i många olika 

mått från flera olika perspektiv. Det kan innebära att det mått som vi skapar ur denna studies 

perspektiv inte är ett passande mått för att mäta det komplexa och svårdefinierade 

intellektuella kapitalet. Om vi hade valt att använda ett annat mått på intellektuellt kapital 

hade det kunnat resultera i att vi hade funnit ett annat resultat eftersom att resultaten från 

denna typ av studier helt beror på hur man väljer att mäta variablerna.  

 

Anledningen till att vi använder oss av ett annat mått på intellektuellt kapital i denna studie är 

på grund av kritiken som riktats mot VAIC, som är det mest förekommande sättet att mäta 

intellektuellt kapital i den tidigare forskningen vi funnit. Kritiken består bland annat av att 

VAIC inte anses mäta personalens kunskap vilket Ståhle et al. (2011) anser att det 

intellektuella kapitalet består av. För att undvika detta väljer vi att använda oss av ett mått 

som inkluderar skillnaden mellan företagets börsvärde och det bokförda värdet på eget 

kapital. Joia (2000) beskriver denna skillnad som just kunskap vilket gör att vi anser att detta 

är ett lämpligt sätt att komma förbi en av bristerna med VAIC. För att göra måttet för 

intellektuellt kapital ännu mer rättvist inkluderas även de redovisade immateriella tillgångarna 

för att fånga upp det intellektuella kapitalet som kan ha redovisats vid förvärv. Detta sättet att 

mäta intellektuellt kapital kan innebära ett mer rättvist värde på intellektuellt kapital än vad 

VAIC hade visat på grund av dess brister kring humankapitalet då det inte anses mäta bland 

annat kunskap (Ståhle et al., 2011).  

 

Sverige skiljer sig från andra länder i världen enligt Singh et al. (2005). Som en följd av detta 

är Sverige vårt studieland då resultatet möjligtvis kan visa ett annat samband mellan 
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intellektuellt kapital och finansiell prestation än de tidigare studierna som genomförts på 

andra länder där resultaten framförallt visat ett delvist positivt samband. Att resultatet för 

denna studie skulle visa ett annat samband än vid tidigare studier stärks också av att 

Vandemaele et al. (2005) skriver att Sverige besitter mycket intellektuellt kapital jämfört med 

andra länder. Detta konstaterande skulle kunna innebära att intellektuellt kapital är av större 

betydelse för företag i Sverige än för företag i länder som inte besitter lika mycket 

intellektuellt kapital. Detta är dock ingenting som vi kan stärka med denna studie, utan för att 

finna bevis för det så krävs att man genomför en studie som fokuserar på just detta. Att det 

intellektuella kapitalet skulle ha en större betydelse för företag i Sverige leder också till tankar 

kring att vi skulle finna ett starkare samband mellan intellektuellt kapital och finansiell 

prestation i denna studie. Vi kan dock inte finna något signifikant samband mellan 

intellektuellt kapital och finansiell prestation vilket inte stödjer att sambandet skulle vara 

starkare vid en undersökning av svenska företag. Det stödjer inte heller att studien skulle visa 

ett annorlunda resultat på grund av att Sverige skiljer sig från andra länder utan det visar 

snarare att vid en undersökning som denna så skiljer sig inte Sverige från andra länder. 

 

Vår studie skiljer sig något jämfört med många andra studier som har undersökt sambandet 

mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation. Dessa studier har valt att genomföra sina 

undersökningar på data insamlade från flera år, alltså att man undersöker sambandet på lång 

sikt (Maditinos et al., 2011; Wei Kiong Ting & Hooi Lean, 2009; Mondal & Kumar Ghosh, 

2012) medan vi använder data från endast ett år. Detta kan innebära att vår studie visar att 

intellektuellt kapital inte har ett starkt samband med den finansiella prestationen på kort sikt 

utan att det krävs en längre tidsperiod för att man ska kunna finna att det intellektuella 

kapitalet har ett starkare signifikant samband med finansiell prestation. 

 

Enligt Kaplan och Norton (2001) ska det finnas ett positivt samband mellan kunskap och 

finansiella resultat men att detta positiva samband utvecklas från olika steg. Till exempel 

skriver Kaplan och Norton (2001) att första steget kan vara att man utvecklar personalen 

vilket leder till bättre servicekvalitet. Bättre servicekvalitet kan i sin tur leda till högre 

kundnöjdhet, högre kundnöjdhet leder till större kundlojalitet och större kundlojalitet leder till 

högre vinster och marginaler. I vårt fall kan det då tänka sig vara så att vi befinner oss på 

vägen mot en högre finansiell prestation men att vi inte är där ännu med tanke på att vi endast 

undersöker ett år och inte en längre tidsperiod. Ett längre tidsspann hade kanske visat ett 
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annorlunda resultat då man i sådana fall hade hunnit ta fler steg närmare den högre finansiella 

prestationen.  

 

När det kommer till vår första hypotes, att det finns ett positivt samband mellan andelen 

intellektuellt kapital och finansiell prestation, så kan vi se att det finns ett svagt samband 

mellan dessa två begrepp men i och med att vi inte kan finna ett signifikant samband så kan vi 

inte vara säkra på att sambandet faktiskt existerar eller om det beror av slumpen. Detta gör att 

vi inte kan finna bevis för vår första hypotes. Det som dock stödjer att det samband vi funnit 

faktiskt skulle kunna vara ett riktigt samband är att bland annat Kaplan och Norton (2001) 

skriver att i den ekonomi vi nu befinner oss i så är intellektuellt kapital en stor 

konkurrensfördel. Detta är även något som stöds av Osinski et al. (2017), Dženopoljac et al. 

(2016) och Edvinsson (1997). Med tanke på detta bör det därmed finnas ett samband mellan 

det intellektuella kapitalet och den finansiella prestationen vilket kan innebära att det 

sambandet vi funnit mellan de två begreppen faktiskt existerar. Anledningen till att vi i denna 

studie inte finner ett signifikant samband kan vara på grund av faktorer så som den kortsiktiga 

aspekten eller måttet på intellektuellt kapital. 

 

Bristen av signifikant samband ser vi inte som att man inte bör arbeta med intellektuellt 

kapital. Vi anser att nyttjandet av organisationers kunskaper och erfarenheter bara borde leda 

till något positivt vilket också stöds av Edvinsson (1997) som skriver att det intellektuella 

kapitalet kan användas som ett verktyg för att utveckla företaget.   

 

Just bristen på ett signifikant samband är ingenting unikt med denna studie i och med att 

många tidigare studier också har haft svårt att finna något signifikant samband (Maditinos et 

al., 2011; Mondal & Kumar Ghosh, 2012; Joshi et al., 2013; Firer & Williams, 2003; 

Dženopoljac et al., 2016). Som vi tidigare har diskuterat kan detta bero på att begreppet 

intellektuellt kapital är svårt att mäta och att måttet man använder sig av därmed kan bidra till 

svårigheter att finna signifikanta samband. Men det kan också bero på den kontext man väljer 

att undersöka. Det som är unikt med denna studie är att vi använder oss av ett nytt mått på 

intellektuellt kapital som inte har använts i någon tidigare studie som studerat sambandet 

mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation. Vi väljer också att studera detta 

sambandet ur en ny kontext, nämligen Sverige. I och med att både måttet och kontexten är 

annorlunda i denna studie jämfört med de artiklar vi funnit kan det innebära att måttet vi 

väljer att utveckla i denna studie kan vara mer lämpligt att använda när det kommer till denna 
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typ av studier men att det är den nya kontexten Sverige som gör att vi inte finner något 

signifikant samband. Detta är dock ingenting vi kan styrka med hjälp av denna studie.  

 

5.2 Kunskapsbaserade branscher 
Joia (2000) skriver att desto mer kunskapsintensivt ett företag är, desto större andel 

intellektuellt kapital har man. Detta är i stort sett identiskt med vår andra hypotes som går ut 

på att företag inom kunskapsbaserade branscher besitter en större andel intellektuellt kapital 

jämfört med företag i icke kunskapsbaserade branscher. Detta finner vi dock inte stämmer då 

vår studie visar ett signifikant resultat på att företag i icke kunskapsbaserade branscher 

besitter en större andel intellektuellt kapital. Detta innebär att vår andra hypotes inte stämmer 

och då vi funnit ett signifikant resultat kan vi också säga med 95% säkerhet att det inte beror 

av slumpen att företag i icke kunskapsbaserade branscher besitter en större andel intellektuellt 

kapital än företag i kunskapsbaserade branscher. 

 

Som vi nämnt tidigare i denna studie är indelningen av branscher subjektiv vilket innebär att 

det kan finnas företag som inte passar in i denna indelningen. Till exempel kan det finnas 

företag som har delats in i icke kunskapsbaserade branscher som besitter en stor kunskapsbas. 

Indelningen av branscher är baserad på Firer och Williams (2003) studie som anser att de 

branscher som är kunskapsbaserade är kraftförsörjning (el), finans och IT. Alvesson (2000) 

menar dock att det inte finns några objektiva kriterier för att fastställa hur kunskapsberoende 

ett företag är och därmed inte heller hur kunskapsberoende en bransch är. Detta kan betyda att 

den indelning som Firer och Williams (2003) gjort är begränsad och att indelningen kanske 

borde se ut på ett annat sätt.  

 

Firer och Williams (2003) studie är 16 år gammal vilket kan betyda att branschindelningen 

som de använder sig av inte är aktuell för dagens företag. Om vi tar detaljhandeln som 

exempel, som enligt Firer och Williams (2003) inte är en kunskapsbaserad bransch, så finns 

det idag många företag som är i framkant gällande innovationer. Amazon är ett företag inom 

detaljhandeln som räknas som ett av världens ledande företag och rankades som världens mest 

innovativa företag 2017 (Fast Company, 2017). Amazon arbetar mycket med innovationer 

och skriver själva att anledningen till varför företaget lyckats med sina innovationer är på 

grund av dess kompetenta personal (Amazon, u.å). Alvesson (2000) skriver att 

kunskapsbaserat företag är ett sådant där arbetet kan kopplas till en välutbildad och kompetent 

personalstyrka vilket då stämmer in på Amazon. Detta är ett exempel på hur det kan finnas en 
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enorm kunskapsbas inom detaljhandeln trots att den räknas som en icke kunskapsbaserad 

bransch enligt Firer och Williams (2003) vilket kan tyda på att andelen kunskap i de olika 

branscherna kan ha förändrats det senaste decenniet. En annan indelning i kunskapsbaserade 

och icke kunskapsbaserade branscher hade med andra ord kunnat ge ett annat resultat.  

 

5.3 Bör man redovisa intellektuellt kapital? 

Kaplan och Norton (2001) skriver att många anser att de immateriella tillgångarna ska vara 

mer synliga i balansräkningen då de anses ha en direkt påverkan på omsättning och vinst. För 

att alla immateriella tillgångar ska bli synliga i balansräkningen måste de börja redovisas, 

inklusive det intellektuella kapitalet. Tanken med att redovisa intellektuellt kapital tycker vi är 

god, men det verkar som att svårigheterna med det är större. Mycket forskning betonar hur 

svårt det är att mäta intellektuellt kapital. Bland annat Chen et al. (2004) skriver att bristen på 

ett specifikt mått gör det svårt att mäta begreppet. Denna svårighet att mäta intellektuellt 

kapital bidrar också till svårigheterna att redovisa det vilket gör att vi anser att för att man ska 

kunna redovisa intellektuellt kapital krävs det att man utvecklar ett tillräckligt bra mått för att 

mäta det.  

 

Om vi skulle se till fördelarna med att redovisa intellektuellt kapital så tänker vi att detta hade 

kunnat bidra till att företagets redovisade värde är mer korrekt återspeglat än vad det är idag 

när det intellektuella kapitalet inte redovisas. Som vi tagit upp tidigare så redovisas 

intellektuellt kapital endast när ett företag förvärvas då man vid detta tillfälle får redovisa det 

värde som uppstår när ersättningen är större än företagets bokförda värde på eget kapital som 

goodwill. Men om företaget inte förvärvas förblir detta värde icke redovisat vilket gör att en 

värdering av ett företag utifrån dess balansräkning inte inkluderar en viktig aspekt, nämligen 

företagets kunskapsbas, som intellektuellt kapital bland annat består av. Enligt Kaplan och 

Norton (2001) vill investerare att alla immateriella tillgångar, inklusive intellektuellt kapital, 

ska vara mera synliga i balansräkningen. Genom att möjliggöra detta tänker vi att investerare 

skulle kunna uppskatta en mer korrekt värdering av företaget bara genom att studera 

balansräkningen. Detta är också något som styrks av Melloni (2015) då hen skriver att 

information om företagets intellektuella kapital möjliggör för investerare att på ett bättre sätt 

kunna analysera företagets värde.  

 

Att redovisa intellektuellt kapital hade också bidragit positivt till företagets legitimitet. Detta i 

och med att Deegan (2006) skriver att ett företag uppnår en större legitimitet genom att 
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uppfylla det sociala kontraktet som finns mellan företaget och samhället. Detta kontraktet 

skriver Deegan (2006) att man uppfyller genom att delge samhället med information om 

företaget. Att redovisa intellektuellt kapital hade därmed inneburit att samhället hade fått ta 

del av ytterligare information om företaget vilket hade lett till att samhället anser att företaget 

är mer legitimt. Legitimitet är viktigt för ett företag då det enligt Deegan (2006) är svårt att 

överleva på marknaden om man inte anses vara legitima. Om man då skulle komma på ett bra 

sätt att mäta intellektuellt kapital så att man möjliggör för redovisningen av det så hade det 

därmed kunnat bidra positivt för företaget.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel görs en redogörelse för studiens sammanfattande slutsatser. Vidare 

presenteras studiens bidrag och avslutningsvis redovisas förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Slutsatser  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan intellektuellt 

kapital och finansiell prestation. Detta samband har studerats av många och resultaten har 

varit varierande. Många forskare har dock haft svårt att finna ett samband mellan intellektuellt 

kapital och finansiell prestation (Maditinos et al., 2011; Mondal & Kumar Ghosh, 2012; 

Gharoie Ahangar, 2011; Joshi et al., 2013; Firer & Williams, 2003; Dženopoljac et al., 2016). 

Likt dessa studier visar även denna studie svårigheter kring att bevisa detta samband och vi 

kan inte säga att det finns ett signifikant samband mellan intellektuellt kapital och finansiell 

prestation.  

 

Delsyftet för denna studie är att undersöka om det finns någon skillnad i andelen intellektuellt 

kapital hos företag i kunskapsbaserade branscher jämfört med företag i icke kunskapsbaserade 

branscher. Detta är vad vi kan finna ett relativt outforskat område vilket innebär att vi inte har 

funnit några tidigare studier som har undersökt skillnaden i andelen intellektuellt kapital 

mellan dessa olika typer av branscher. Det finns dock teorier om att företag i 

kunskapsbaserade branscher besitter mer intellektuellt kapital (Joia, 2000). I motsats till denna 

teori finner vi i denna studie en signifikant skillnad i andelen intellektuellt kapital som visar 

att det är icke kunskapsbaserade branscher som besitter en större andel intellektuellt kapital 

jämfört med kunskapsbaserade branscher.  

 

6.2 Studiens bidrag  

I detta avsnitt redogörs studiens praktiska och teoretiska bidrag. 

 

6.2.1 Studiens praktiska bidrag 

Vi kan inte finna ett signifikant samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation 

i denna studie. Detta ger ett praktiskt bidrag som kan visa företagsledningar att man inte 

behöver fokusera för mycket på det intellektuella kapitalet när det kommer till att öka den 
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finansiella prestationen. Bristen på ett signifikant samband mellan begreppen kan istället visa 

att det kan vara bättre att arbeta med andra faktorer för att öka den finansiella prestationen 

istället för just intellektuellt kapital.  

 

6.2.2 Studiens teoretiska bidrag 

Denna studie avser att fylla det forskningsgap som rör intellektuellt kapital och finansiell 

prestation hos företag i ett land som Sverige, där sambandet mellan dessa två begreppen inte 

har undersökts tidigare. Att Sverige skiljer sig från andra länder (Singh et al., 2005) öppnar 

också upp för möjligheter till andra resultat än vad som tidigare funnits. Trots detta kan vi 

konstatera att denna studie ger ett teoretiskt bidrag genom att styrka den tidigare forskning 

som finns gällande sambandet mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation och visar 

därmed att Sverige inte skiljer sig från andra länder i detta avseende. Resultatet för denna 

studie visar att det finns ett svagt positivt samband mellan intellektuellt kapital och finansiell 

prestation, dock är detta samband inte signifikant. De tidigare studier vi funnit har visat 

antingen positivt samband eller inget samband alls (se Tabell 1). De olika studierna visar 

också både signifikanta och icke signifikanta samband. Vi inte har funnit någon studie som 

har funnit ett negativt samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation och det 

faktum att vi inte heller fann något sådant samband gör att denna studie stödjer den tidigare 

forskning som finns kring ämnet. 

 

I vår studie använder vi oss av ett annat mått på intellektuellt kapital jämfört med andra 

studier då dessa har använt sig av VAIC. Precis som denna studie har flertalet av dessa 

tidigare studier inte heller funnit signifikanta samband vilket tyder på att bristen på 

signifikanta samband inte är något unikt med denna studie och detta mått. I och med att 

användandet av VAIC också har lett till icke signifikanta samband kan det alltså innebära att 

vi med denna studie kan ge ett teoretiskt bidrag i form av ett annat mått på intellektuellt 

kapital än vad som tidigare har använts i studier som undersöker sambandet mellan 

intellektuellt kapital och finansiell prestation.  

 

Det finns studier som berör ämnet intellektuellt kapital som menar att kunskapsberoende 

branscher är mer beroende av intellektuellt kapital jämfört med icke kunskapsberoende 

branscher (Firer & Williams, 2003). Resultatet för denna studie visar dock att företag i icke 

kunskapsbaserade branscher besitter en större andel intellektuellt kapital än företag i 
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kunskapsberoende branscher. Denna studie ger därmed ett teoretiskt bidrag som går emot  

studier som hävdar att icke kunskapsberoende branscher besitter mindre intellektuellt kapital 

jämfört med kunskapsberoende branscher.  

 

6.3 Vidare forskning 

Arbetet med denna studie har lett till att vi observerat områden som skulle kunna utvecklas 

och utforskas vidare. Ett förslag till vidare forskning är att använda en annan indelning av 

kunskapsbaserade och icke kunskapsbaserade branscher och undersöka om man skulle finna 

liknande skillnad i andelen intellektuellt kapital mellan branscherna som vi funnit i denna 

studie eller om det skiljer sig. Detta med tanke på det vi har nämnt om att indelningen av 

dessa branscher är subjektiv. Ett annat förslag är att undersöka sambandet mellan intellektuellt 

kapital och finansiell prestation med samma mått som vi har använt oss av fast genomföra 

undersökningen ur ett långsiktigt perspektiv genom att samla in data från flera år. Eftersom att 

många andra studier har gjort detta fast använt sig av VAIC som mått på intellektuellt kapital 

(Maditinos et al., 2011; Wei Kiong Ting & Hooi Lean, 2009; Mondal & Kumar Ghosh, 2012) 

så vore det av intresse att se om man skulle finna ett resultat som skiljer sig från tidigare 

forskning om man använder det mått som använts i denna studie samt studerar en längre 

period.  

 

Eftersom måttet vi använder inte tidigare använts för att studera sambandet mellan 

intellektuellt kapital och finansiell prestation skulle det vara intressant att göra en studie med 

samma mått i en kontext där det funnits ett positivt, men icke signifikant, samband sedan 

tidigare. Detta för att se om vårt mått ger ett annat resultat än vad som tidigare funnits. Ett 

annat förslag är att studera samma kontext som i denna studie men istället använda det 

populäraste måttet på intellektuellt kapital, VAIC, för att se om det skiljer sig från resultatet 

som presenteras i denna studie. 
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