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Sammanfattning 
Titel: Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital? 

- En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade 

företag 

Nivå: C-uppsats, Examensarbete inom företagsekonomi 

Författare: Amanda Mazloomian Svalland & Hanna Enqvist Karapashali 

Handledare: Peter Lindberg 

Datum: 2020, januari 

 

Syfte: Syftet är att undersöka omfattningen av den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital i 

årsredovisningar för svenska börsnoterade företag. Utöver syftet tas även fem 

problemformuleringar fram som sedan besvaras i studiens slutsats.  

 

Metod: Denna studie utgår från ett kvantitativt angreppssätt med forskningsdesignen 

innehållsanalys. Ett index med sökord har tagits fram utifrån tidigare forskning som vi sedan sökt 

på i företags årsredovisningar från 2018.  Den population som studerats är svenska börsnoterade 

företag på Nasdaq OMX Stockholm, listade på Mid Cap och Large Cap och som har deras 

årsredovisningar tillgängliga på engelska.  

 

Empiri och slutsats: Utifrån studiens empiri utläses att det externa kapitalet är den kategori inom 

intellektuellt kapital som redovisas mest av de studerade företagen, följt av humankapital och sedan 

internt kapital. Majoriteten av sökorden redovisades endast i den icke-finansiella delen av 

företagens årsredovisningar. Gällande bransch och företags storlek är vår empiri i linje med tidigare 

forsknings teori då kunskapsintensiva samt större företag tenderar att redovisa en större mängd 

intellektuellt kapital.  

 

Uppsatsens bidrag: Studiens praktiska bidrag till företag är att de bör utbilda sig mer inom ämnet 

intellektuellt kapital samt att även mindre företag bör redovisa mer intellektuellt kapital då de skulle 

gynnas av detta. Utifrån vår empiri gör vi antagandet att Sverige fortfarande ligger i framkant 

gällande redovisning av intellektuellt kapital i jämförelse med Kanada år 2003 samt att det 

intellektuella kapitalet inte endast är en akademisk diskussion utan nu även har implementerats hos 

företag.  

 



 

 

Förslag till vidare forskning: Denna studie redogör för omfattningen av den frivilliga 

redovisningen av intellektuellt kapital, men saknar en djupgående analys kring varför företag väljer 

att redovisa det. Därav anser vi att förslag till vidare forskning är att utföra studier som fokuserar på 

just detta.  Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att framställa ett ramverk gällande 

redovisning av intellektuellt kapital då vi anser detta skulle underlätta för företag och även för 

forskare.  

 

Nyckelord: Intellektuellt kapital, frivillig redovisning, kunskapsintensiva företag, icke 

kunskapsintensiva företag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
Title: How much do companies voluntarily disclose regarding intellectual capital? 

- A study intended to explore the extent of the voluntary disclosure regarding intellectual 

capital by Swedish listed companies.   

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Accounting and Finance 

Authors: Amanda Mazloomian Svalland & Hanna Enqvist Karapashali  

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: 2020, January 

 

Aim: The aim is to study the extent of the voluntary disclosure of intellectual capital in annual 

reports for Swedish listed companies. Beyond the aim of the study, five questions are developed 

and answered in the study’s conclusion.  

 

Method: This study is based on a quantitative approach with a research design content analysis. An 

index of search words has been drawn from previous research, which we then searched for in 

company’s annual reports from 2018. The population studied is Swedish listed companies on 

Nasdaq OMX Stockholm, listed on Mid cap and Large Cap, which have their annual reports 

available in English.    

 

Empirical data and conclusion: Based on this study’s empirical data it is read that external capital 

is the category within intellectual capital that is most reported by the companies studied. Followed 

by human capital and then internal capital. The majority of the searched words were reported in the 

non-financial part of the companies annual reports. Regarding industry and company size our 

empirical data strengthens previous research which concludes that knowledge intensive as well as 

larger companies tend to report a larger amount of intellectual capital.      

 

Contribution of the thesis: The study’s practical contributions to companies is that they should 

educate themselves more in the field of intellectual capital and that even smaller companies should 

report more intellectual capital because we see that they would benefit from this. Based on our 

empirical data we can conclude that Sweden is still at the forefront of reporting intellectual capital 

in comparison to Canada 2003 and that intellectual capital is not only an intellectual discussion any 

more, but has now also been implemented in companies.     

 



 

 

Suggestion for further research: This study describes the extent of voluntary reporting of 

intellectual capital but lacks in-depth analysis of why companies tend to report it. Hence, we believe 

that proposals for further research are to carry out studies that focus on just this. Another proposal 

for further research is to develop a framework for reporting intellectual capital, as we believe this 

would facilitates companies and also researchers.  

 

Keywords: Intellectual capital, voluntary disclosure, knowledge intensive companies, non-

knowledge intensive companies.      
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1. Inledning 
I detta kapitel introduceras ämnet intellektuellt kapital samt en genomgång av de olika svårigheter 

som tidigare forskning redogör för gällande redovisningen av intellektuellt kapital. 

  

1.1 Bakgrund 
Intellektuellt kapital är ett begrepp som under 1980-talet växte fram i samband med att 

världsekonomin utvecklades från att vara industriell till att bli kunskapsbaserad (Guthrie, Ricceri & 

Dumay, 2012). Denna utveckling har medfört att företags mest betydande resurser inte längre består 

av enbart materiella tillgångar, utan nu även består till stor del av immateriella tillgångar som 

personal, service, kommunikation samt organisationsstrukturer som är element inom intellektuellt 

kapital. Denna förändring i företags värderingar har medfört svårigheter i redovisningen av 

intellektuellt kapital. Detta då redovisning ur ett historiskt perspektiv traditionellt fokuserat på att ge 

intressenter information gällande företags ekonomiska situation.  
 

1.2 Problemdiskussion 
En definition av intellektuellt kapital som beskrivs i tidig forskning kring ämnet, är att intellektuellt 

kapital är skillnaden mellan ett företags marknadsvärde och bokfört värde (Stewart, 1999). Denna 

definition kritiseras av bland annat Dumay (2012) som menar att detta är ett förenklat sätt att 

konceptualisera intellektuellt kapital då det inte inkluderar kategorier inom intellektuellt kapital. Ur 

ett redovisningsperspektiv kan definitionen anses felaktig då förändring i bokföringsregler, som 

exempelvis avskrivningstiden, kan leda till ett annat värde på intellektuellt kapital. Därmed 

argumenterar Dumay (2012) för att skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde inte 

uteslutande kan tilldelas intellektuellt kapital. Ytterligare svårigheter med definitionen är att 

aktiemarknaden påverkas av yttre faktorer som företag inte kan påverka, vilket medför en 

förändring i företags marknadsvärde. Redan på 1990-talet uppmärksammade Stewart (1999) 

problematiken med att definiera intellektuellt kapital som förhållandet mellan företags 

marknadsvärde och bokfört värde då han menar att vid tillfället när marknadsvärdet understiger 

bokfört värde, tolkas det som att företaget inte har något intellektuellt kapital. 

  

Tidigare svårigheter med definitionen av intellektuellt kapital menar Duff (2018) har utmynnat i en 

enhetlighet bland forskare gällande kategoriseringen av intellektuellt kapital. Denna kategorisering 

innebär att intellektuellt kapital består av tre kategorier; internt kapital, externt kapital och 

humankapital. Då denna kategorisering endast avser att bidra till en förståelse av intellektuellt 

kapital, kvarstår fortfarande svårigheterna gällande mätningen av företags redovisade intellektuella 

kapital.  
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Flertalet element inom intellektuellt kapital är inte erkända av International Financial Reporting 

Standards (IFRS) och exkluderas därmed från företags finansiella rapporter. Duff (2018) belyser att 

den immateriella tillgången patent är erkänd av IFRS och redovisas därmed som en tillgång i 

företags balansräkning, medan andra tillgångar som personals kunskap och företags externa 

relationer, som även de kan anses tillhöra immateriella tillgångar, inte inkluderas i balansräkningen. 

Oavsett erkännande eller inte påvisar Duff (2018) att alla element inom intellektuellt kapital har en 

betydande roll i uppvisandet av företags ekonomiska ställning. Branco, Delgado, Sousa och Sá 

(2011) hävdar att information gällande företags intellektuella kapital inte kan inkluderas i 

finansiella rapporter på grund av identifierings-, igenkännings- och mätningsproblem. Företag står 

därav inför en utmaning i hur information gällande intellektuellt kapital ska inkluderas i 

redovisningen. En möjlig lösning som författarna (2011) föreslår är uppmuntra till frivillig 

redovisning av intellektuellt kapital.  

  

Fastän vikten och intresset av företags intellektuella kapital har ökat så kvarligger fortfarande 

svårigheter och problematik av att mäta det hävdar Maditinos, Chatzoudes, Tsairidis och Theriou 

(2011). Ur ett juridiskt perspektiv uppkommer problematiken då en tillgång endast kan redovisas 

som en tillgång om företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser och 

som i sin tur ger upphov till ett inflöde av framtida ekonomiska fördelar (FAR, 2019). 

Problematiken kring att mäta om resursen kommer att bidra till framtida ekonomiska fördelar 

behandlas av FAR (2019) som påvisar att företag vanligtvis har otillräcklig kontroll över de 

ekonomiska fördelar som kan uppkomma och därav är det svårt att definiera det som en tillgång. 

Detta bidrar till svårigheter gällande redovisningen av intellektuellt kapital. Som Duff (2018) 

belyser uppfyller flertalet av de element intellektuellt kapital består av inte kraven för att få 

redovisas som en tillgång, vilket innebär att största delen av intellektuellt kapital är frivillig 

redovisning.   

I och med svårigheterna med att redovisa företags intellektuella kapital monetärt i resultat- och 

balansräkning så väljer företag istället att frivilligt redovisa denna information i noter, 

förvaltningsberättelser samt hållbarhetsrapporter. Möller, Gamerschlag och Guenther (2011) 

förklarar att denna kvalitativa redovisning är det vanligaste sättet som företag kommunicerar sina 

investeringar i det intellektuella kapitalet. Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) reglerar i viss 

utsträckning hur företag i sina noter, förvaltningsberättelse och hållbarhetsrapporter ska presentera 

vissa aspekter av humankapital. Däribland presenteras medeltalet anställda, könsfördelning samt en 
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rättvisande översikt över utvecklingen av företags verksamhet, ställning och resultat. Möllers et al. 

(2011) påstående om att en kvalitativ redovisning av det intellektuella kapitalet är den vanligaste 

stärker Li och Mangena (2014) och utvecklar även att en kombination av en kvalitativ samt en 

kvantitativ förmedling av företags arbete med intellektuellt kapital bidrar till ett meningsfullt arbete 

som vidare bidrar till ett starkare värde för företags intressenter.  

Då redovisningen av intellektuellt kapital till störst del är frivillig drivs flertalet diskussioner 

gällande varför företag bör, samt väljer att frivilligt redovisa sådan information. Två ekonomiska 

teorier som Whiting och Miller (2008) menar används flitigt för att förklara detta är intressentteorin 

(Stakeholder theory) samt legitimitetsteorin (Legitimacy theory). Dessa teorier har en gemensam 

utgångspunkt i intressenternas påverkan på företag. Whiting och Miller (2008) förklarar att 

legitimitetsteorin baseras på att företag vill leva upp till omvärldens förväntningar och vidtar 

därmed åtgärder för att deras verksamhet ska anses legitim av intressenter. Intressentteorin förklaras 

sedan som att företags ledningar antas producera sådan information som intressenter förväntar sig 

samt att intressenter har rätt till att ta del av sådan information som kan ha en påverkan på dem. 

Ytterligare en förekommande teori inom ämnet intellektuellt kapital är agentteorin (Agency theory), 

som förekommer framförallt vid diskussion gällande sambandet mellan redovisad mängd och 

företags storlek (García-meca, Parra, Larran & Martínez, 2011).  

 

Ett sätt för intressenter att bedöma företags ekonomiska ställning är att använda sig av 

årsredovisningar hävdar Li och Mangena (2014). Samtidigt hävdar ytterligare en marknadsteori att 

endast det befintliga aktiepriset kan reflektera den ekonomiska ställningen för företag, varav 

intressenter bör finna önskvärd information utifrån detta. Bontis (2003) argumenterar å andra sidan 

att årsredovisningar ändå är en önskvärd informationskälla för intressenter för att bedöma dess 

ekonomiska ställning och detta då den är mer omfattande än ett pris. Vidare menar Bontis (2003) att 

aktiepriset inte är en tillräcklig informationskälla vid bedömningen av företags frivilliga 

redovisning av intellektuellt kapital, detta då den icke-finansiella informationen faller bort. Li och 

Mangena (2014) förklarar att en kombination av text, siffror och diagram gör det möjligt för företag 

att forma sin redovisning av intellektuellt kapital på ett meningsfullt sätt men att det är ett 

försummat studieobjekt i tidigare forskning. Därav argumenterar Li och Mangena (2014) för 

användandet av årsredovisningar vid en omfattande bedömning av företags intellektuella kapital.   

 

En av de vanligare metoderna vid empiriska studier inom intellektuellt kapital är att undersöka 

omfattningen av den redovisade mängden intellektuellt kapital genom en innehållsanalys. Guthrie, 
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Petty, Yongvanich och Ricceri (2004) menar att denna metod är i behov av utveckling då ämnet 

intellektuellt kapital utvecklats. Att undersöka omfattningen av mängden redovisat intellektuellt 

kapital har kritiserats då det innebär svårigheter gällande jämförbarhet och generalisering på grund 

av användningen av inkonsekvent datainsamling. För att uppnå meningsfulla och jämförbara 

resultat menar Guthrie et al. (2004) att det därmed bör finnas en förenlighet i utförandet av 

innehållsanalysen samtidigt som det bör finnas en förståelse för de begränsningar metoden innebär. 

Vår uppfattning är att denna kritik gentemot innehållsanalys är förekommande bland tidigare 

forskning. Genom att utföra vår studie bidrar vi till att denna sorts kritik kan bemötas.  

År 2003 utfördes en studie av Bontis (2003) som avser att se till hur stor omfattning av intellektuellt 

kapital som redovisas i kanadensiska börsnoterade företag. I studien påvisas att intellektuellt kapital 

inte redovisas i lika stor omfattning i Kanada som i skandinaviska företag som enligt Bontis (2003) 

ligger i framkant gällande redovisning av intellektuellt kapital. Därmed uppmanar författaren (2003) 

andra forskare till att utveckla studien genom att genomföra liknande studier men på olika 

geografiska platser i världen. Samtidigt som Bontis (2003) påvisar en skillnad mellan Kanada och 

de skandinaviska länderna så belyser ytterligare forskning av Singha, Carasco, Svensson, Wood och 

Callaghan (2008) likheter mellan Kanada och Sveriges företagskultur i form av ledningsstruktur 

trots den stora skillnaden i population. Då Bontis (2003) utförde sin studie för snart 16 år sedan och 

i sin slutsats påvisar att de skandinaviska länderna låg i framkant finner vi det av värde att se om så 

fortfarande är fallet, därav kommer denna studie studera företag i Sverige. I Sverige är 

årsredovisningar en offentlig handling vilket innebär att företags samtliga intressenter har tillgång 

till dessa. Vi finner därav värde i att utföra studien på svenska börsnoterade företag, detta då vi 

resonerar att företag blir mer benägna att redovisa om deras intellektuella kapital.  

 

Tidigare studier utförda i olika delar i världen påvisar ett samband mellan upplysningar om 

intellektuellt kapital som redovisas med företags storlek (Branco et. al, 2011; Striukova, Unerman 

och Guthrie, 2008; Singh och Kansal, 2011). Gemensamt för dessa studier är att mindre företag 

tenderar att redovisa betydligt mindre intellektuellt kapital i jämförelse med större. Branco et al. 

(2011) förklarar detta samband med ett antal faktorer däribland brist på resurser i form av tid och 

pengar men även att större företag är mer utsatta för granskning från intressenter och därmed 

uppmuntras till att redovisa betydligt mer intellektuellt kapital. Utifrån detta resonemang anser vi 

det vara av störst relevans till studiens syfte att endast studera större börsnoterade företag. Därav 

begränsas studien till att endast inkludera företag inom segmenten Mid Cap och Large Cap då Small 

Cap innefattar relativt små företag. Detta innebär enligt Branco et al. (2011) att mindre företag inte 
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är lika representativa i jämförelse med andra studier i resten av världen, vilket är av betydelse då 

denna studie utförs på svenska börsnoterade företag. Därmed blir jämförbarheten med andra länder 

bättre genom att endast inkludera Mid Cap samt Large Cap.  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka omfattningen av den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital i 

årsredovisningar för svenska börsnoterade företag.  

 

1.4 Problemformulering 

• Hur stor omfattning av respektive kategori inom intellektuellt kapital redovisas frivilligt av 

företag i deras årsredovisningar? 

• Vart redovisas främst det intellektuella kapitalet i årsredovisningarna? 

• Hur ser den frivilliga mängden redovisad intellektuellt kapital ut i Sverige 2018 jämfört med 

Kanada 2003? 

• Påverkas omfattningen av den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital av företags 

bransch samt storlek?  

 

1.5 Avgränsning 
Utifrån argumentationen förd ovan baserad på tidigare forskning har vi valt att studera den frivilliga 

redovisningen av intellektuellt kapital genom att studera företags årsredovisningar. Vi har även 

gjort valet att fördjupa oss i större företag och av den anledningen kommer endast företag listade på 

Mid Cap respektive Large Cap på Nasdaq OMX Stockholm studeras.1 Vi har även valt att inkludera 

företagsstorlek och bransch som faktorer för att få ytterligare perspektiv på hur omfattningen av 

redovisad mängd ser ut, samt vad som kan påverka den. Slutligen har vi valt att utföra denna studie 

med utgångspunkt i Sverige, detta för att kunna kartlägga om landet fortfarande kan anses ligga i 

framkant gällande redovisning av intellektuellt kapital i jämförelse med Kanada 2003.  

 
 

 

 

 

 
 
1 Även fast vi valt att bortse från mindre företag i Small Cap, kommer vi i texten benämna företagen i Large Cap som 
större företag och företagen i Mid Cap som mindre företag. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel förs en genomgång av relevanta teorier, en djup inblick i intellektuellt kapital samt 

de kategorier begreppet består av. Utöver detta avslutas teoriavsnittet med en presentation av det 

valda mått på intellektuellt kapital som denna studie avser att använda för att besvara syftet.  

2.1 Kunskapsbaserad ekonomi  
Då ekonomin skiftat från en industriell ekonomi till att numera klassas som en kunskapsbaserad 

ekonomi skiftade även betydelsen för vilka sorters tillgångar som ansågs bidra med 

konkurrensfördelar och bestående värde för företag (Guthrie et al. 2012). Joia (2000) menar att på 

grund av skiftet till en kunskapsbaserad ekonomi är immateriella tillgångar numera mer 

betydelsefulla för företag då kunskap anses vara en immateriell tillgång, och därmed har även 

intellektuellt kapital fått en betydande roll i den kunskapsbaserade ekonomin. Joia (2000) drar 

slutsatsen att immateriella tillgångar är kärnan i den kunskapsbaserade ekonomin. Dagens 

utformning av företags redovisning gör det svårt att mäta företags intellektuella kapital, detta menar 

Kenney och Zysman (2016) resulterar i att det intellektuella kapitalet är en gömd skatt hos företag i 

dagens samhälle.  

Kunskap är ett intuitivt begrepp och därmed svårdefinierat menar Joia (2000), och för att bidra med 

ökad förståelse gällande begreppet gör studien en uppdelning mellan begreppen data, information 

och kunskap. Data definierar Joia (2000) som en uppsättning fakta om händelser som kan 

registreras inom en organisation. Information definieras sedan som relevant data som kan göra 

skillnad och har ett syfte. Kunskap inom ett företag menar författaren (2000) finns både hos de 

anställda i form av den kunskap de bär med sig hos sig själva, samt den kunskap som finns inom 

företaget som till en viss del kan kopplas det det interna kapitalet. Denna uppdelning samt definition 

av begreppen är accepterad men även till viss del kritiserad. Kenney och Zysman (2016) menar att 

denna kritik tar sin form genom att en del forskare menar att det inte går att mäta kunskap, varav 

företag inte kan äga det, medan andra forskare menar tvärt om.  

2.2 Bransch  

Med ett skifte till en kunskapsbaserad ekonomi medföljde även en förändring inom företag och dess 

struktur vilken i sin tur berodde på förets bransch. I och med detta skifte uppkom det en framväxt av 

kunskapsintensiva branscher samtidigt som de icke-kunskapsintensiva fortfarande bestod (Ousama, 

Fatima och Hafiz-Majdi, 2012). Detta bidrar i sin tur till ett allmänt antagande bland forskare 

gällande vad som frivilligt redovisas och inte, samt vilka faktorer detta kan bero på. Ousama et al. 

(2012) hävdar att beroende på vilken typ av bransch olika företag verkar inom kommer det ha en 
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påverkan på i vilken omfattning intellektuellt kapital företag frivilligt redovisar och menar vidare att 

företag som verkar i samma bransch tenderar att redovisa lika mycket intellektuellt kapital. Denna 

argumentation stärks av flertalet forskare däribland Dominguez (2012) som förklarar att vissa typer 

av branscher kommer att redovisa mer intellektuellt kapital än andra och detta beroende på 

företagets kunskapsintensitet.  

Tidigare studier påvisar att kunskapsintensiva branscher, såsom teknologi och IT, redovisar 

nästintill dubbelt så mycket intellektuellt kapital än resterande branscher, såsom den industriella 

branschen (Bukh, Nielsen, Gormsen & Mouritsen, 2005). Oussama, Eddine, Abdullah, Hamid och 

Houssain (2015) förklarar detta samband med att de kunskapsintensiva branscherna är mer 

beroende av det intellektuella kapitalet för deras värdeskapande än andra branscher. Det är därmed 

underförstått att dessa branscher frivilligt kommer att redovisa mer gällande deras intellektuella 

kapital, vilket i sin tur kan innebära att branschen har en betydande inverkan på nivå av frivillig 

redovisning av intellektuellt kapital.  

2.3 Företags storlek 

Tidigare forskning har gemensamt att företags storlek anses vara en betydande faktor gällande 

frivillig redovisad mängd intellektuellt kapital, då ju större företag är desto mer tenderar de att 

frivilligt redovisa intellektuellt kapital. (Ousama et al., 2012, García-meca et al., 2011, Branco et 

al., 2011). Ousama et al. (2012) redogör för två skäl till varför företags storlek har en denna 

påverkan, dels har större företag mer resurser som innebär att möjligheten att redovisa en större 

mängd frivillig information ökar, och dels tenderar större företag att ha ett bättre internt 

informationssystem än mindre företag vilket även innebär att möjligheterna för att redovisa frivillig 

information ökar. Utöver detta menar García-meca et al. (2011) att större företag krävs på mer 

information av finansiella analytiker, samtidigt som de har lägre kostnader för att producera 

information än mindre företag, vilket är ytterligare skäl till varför större företag tenderar att 

redovisa intellektuellt kapital i en större omfattning än mindre.  

Det finns flertalet sätt att definiera företags storlek, i denna studie kategoriseras företags storlek 

utifrån börsvärde, vilket talar om hur mycket ett företag är värt. Att utgå från företags börsvärde är 

enligt García-meca et al. (2011) ett förekommande sätt inom tidigare forskning. I vår studie har vi 

valt att avgränsa oss till företag listade på Mid Cap samt Large Cap. Det som skiljer Mid Cap 

respektive Large cap åt är storleken på företagen inkluderade i listorna. Företag listade på Mid Cap 

får ha ett börsvärde som ligger mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro, och företag listade på 

Large Cap får ha ett börsvärde över 1 miljard euro (Avanza, 2019) 
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2.4 Intellektuellt kapital 

Intellektuellt kapital är ett begrepp som ur ett historiskt perspektiv varit abstrakt och svårt att 

definiera bland forskare. Stewart (1997) definierar tidigt begreppet som summan av all kunskap hos 

all personal i företag som bidrar till konkurrensfördelar för att sedan leda till ekonomisk tillväxt. 

Denna definition har kommit att förändras av forskare däribland Dumay (2016) som menar att 

konkurrensfördelarna ska bidra till ett mervärde istället för ekonomisk tillväxt. Denna förändring av 

definitionen motiverar Dumay (2016) till att pengar inte alltid kan användas för att mäta det goda 

som arbetet med intellektuellt kapital gör för företag och därmed är mervärde ett bättre mått än 

ekonomisk tillväxt. En problematik som framkommer i denna omdefiniering är att begreppet värde 

betyder mer än bara pengar. Dumay (2016) definierar därmed värde utifrån fyra olika perspektiv; 

monetärt, användbart, socialt samt hållbart värde.  

Otaliga modeller som arbetats fram av forskare för att beskriva de olika kategorier som intellektuellt 

kapital innefattar har utformats på olika sätt. Dessa olikheter förklarar Hamdan (2018) är beroende 

av vilket perspektiv som begreppet intellektuellt kapital angrips från. Den enhetliga uppfattningen 

bland forskare är dock att det intellektuella kapitalet består av tre kategorier. Jardon och Dasilva 

(2017) hävdar att dessa tre kategorier är strukturellt kapital, relationellt kapital samt humankapital, 

medan Duff (2018) istället benämner de som internt kapital, externt kapital och humankapital. 

Innebörden av dessa kategorier skiljer sig dock inte något anmärkningsvärt hävdar Duff (2018), 

utan de syftar till att mäta företags immateriella tillgångar för att förstå och förbättra dess riktlinjer. 

I denna referensram kommer vi utgå från Duffs (2018) kategorier; internt kapital, externt kapital 

samt humankapital.  
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Figur 1Modell gällande kategoriseringen av intellektuellt kapital utifrån Duff (2018) 

2.4.1 Internt kapital 

Det interna kapitalet beskrivs tidigt av Edvinsson och Malone (1997) som allt som lämnas kvar av 

de anställda i företag när dagen är slut. Denna definition har kommit att utvecklats med tiden till att 

nu beskrivas av Duff (2018) som den kunskap som finns inom företag, bland annat interna 

processer, ledningsfilosofier samt organisationskulturer. En fördel med det interna kapitalet i 

jämförelse med de andra kategorierna av intellektuellt kapital beskriver Martín-de-Castro, Delgado-

Verde, López-Sáez och Navas-López (2010) är att kapitalet är ägt och lett internt av företag, vilket i 

sin tur underlättar kontrollen som företag då besitter.  

En uppdelningen av internt kapital bör enligt Brooking (1996) göras mellan de delar av kapitalet 

som är kopplade till innovation och de delar som är kopplade till företags infrastruktur. Behovet av 

att dela in det interna kapitalet har varit en diskussion sedan intellektuellt kapital började studeras 

belyser Martín-de-Castro et al. (2010). Detta innebär att immateriella tillgångar som exempelvis 

patent ska skiljas från exempelvis företagskultur och en av anledningarna till detta menar Martín-

de-Castro et al. (2010) beror på att det underlättar för företag att skapa en tydligare 

företagsstruktur.  

2.4.2 Externt kapital 

Till skillnad från internt kapital innefattar ett företags externa kapital immateriella tillgångar som 

bland annat kan kopplas samman till externa relationer som företag har med kunder, leverantörer 

och deras intressenter (Duff, 2018). Vidare menar Duff (2018) att det externa kapitalet till stor del 

Intellektuellt 
kapital

Internt Kapital Externt 
Kapital Humankapital
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kan kopplas till den perception som externa intressenter har av företag beroende på företags 

insatser, alltifrån reklam till val av leverantör. Vikten av den perception som externa intressenter har 

av företag förklarar Martín-de-Castro et al. (2010) kan kopplas samman till företags tillväxt, vilket 

bör motivera företag till att dela med sig av den information som de externa intressenterna kräver.  

Det externa kapitalet är enligt Martín-de-Castro et al. (2010) inte lika studerat som övriga 

kapital,  detta motiveras av att det externa kapitalet är så pass komplext och heterogent på grund av 

alla typer av immateriella tillgångar som innefattas. Acedo, Barroso och Gala (2006) förklarade 

tidigare å andra sidan att begreppet bör fokuseras på i och med den växande utvecklingen gällande 

företags relationer med omvärlden. 

 

2.4.3 Humankapital 

I motsats till det interna kapitalet kan humankapitalet beskrivas enligt Duff (2018) som det kapital 

medarbetarna tar med sig från företaget när dagen är slut. Humankapital är enligt Martín-de-Castro 

et al. (2010) en tydlig kunskap som medarbetare innehar men även kunskap som medarbetare kan 

generera. Denna kunskap menar Martín-de-Castro et al. (2010) är användbar för företag eftersom 

detta hjälper till att förmedla deras värderingar och attityder gentemot medarbetare. Duff (2018) 

utökar denna definition av humankapital och inkluderar även medarbetares erfarenheter, 

utbildningar och möjligheter som i sin tur kan bidra till mer kunskap i företag.  

Möller et al. (2011) belyser en problematik gällande humankapital och förklarar att den kontroll 

som företag kan ha inom internt- och extern kapital saknas inom humankapital, detta då de 

tillgångar förenade med humankapital inte är företags egendom legalt vilket i sin tur påvisar att 

företag inte har det bestämmande inflytandet. 

2.5 Varför redovisar företag intellektuellt kapital  
Studier som fokuserar på mätningen av intellektuellt kapital kan i slutändan leda till förvirring 

gällande vad som driver företag till att mäta intellektuellt kapital. Marr, Grey och Neeley (2003) 

grundar sin studie på detta argument där de tar fram flertalet anledningar gällande vad som driver 

företag att redovisa intellektuellt kapital baserat på tidigare forskning. En av de anledningarna är att 

mätning av intellektuellt kapital kan vara till hjälp vid utformningen av en företagsstrategi då 

intellektuellt kapital är av strategisk betydelse. Marr et al. (2003) kritiserar Porters (1979) förslag 

vid utformning av en företagsstrategi då de menar att det inte är tillräckligt att endast identifiera 

företags konkurrenskrafter samt möjligheter och hot från branschen. Utöver dessa bör företag även 

identifiera sitt intellektuella kapital för att på så vis identifiera deras egna kompetenser och 
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möjligheter vid utformning av en företagsstrategi. Andrikopoulos (2010) utvecklar Marr et al. 

(2003) diskussion gällande varför företag väljer att mäta och redovisa intellektuellt kapital och 

menar att det även kan innebära en hållbar konkurrensfördel. Författaren (2010) menar att företag 

som utvecklar och investerar i sitt intellektuella kapital får en konkurrensfördel som är svår att 

kopiera, har en lång ekonomisk livstid och bidrar till ökat värde för företag.  

Ytterligare ett argument Marr et al. (2003) för gällande varför företag redovisar intellektuellt kapital 

är att företag inte längre endast kan förlita sig på finansiella mått som traditionell redovisning till 

övervägande del består av. Detta då det anses ålderdomligt och bakåtblickande, samtidigt som det 

uppmuntrar till kortsiktigt tänkande. Att endast förlita sig på finansiella mått ger inte tillräckligt 

med hänsyn till utveckling för immateriella tillgångar som exempelvis de anställdas kompetens och 

kundnöjdhet. Andrikopoulos (2010) förklarar vidare att finansiella drivmedel inte är tillräcklig med 

motivation hos de anställda, utan dessa bör kompletteras med icke-finansiell information som är 

mer informativ gällande anställdas handlingar, vilket kommer leda till högre motivation.  

När det gäller lagstadgad redovisning är det krav på att viss information måste redovisas. Detta är 

inte fallet vid redovisning av intellektuellt kapital. Marr et al. (2003) belyser pressen gällande den 

frivilliga redovisningen av intellektuellt som har ökat allt mer. Då allt fler företag väljer att frivilligt 

redovisa intellektuellt kapital har det visat sig att misslyckanden av detta kan innebära 

konsekvenser. Mindre intressenter missgynnas när företag inte redovisar intellektuellt kapital då de 

inte har samma tillgång till sådan information som inte inkluderas i finansiella rapporter som större 

intressenter har. Misslyckande av redovisning av intellektuellt kapital kan även innebära volatilitet 

och risk för felaktiga värderingar av företaget. Detta leder i sin tur till att investerare och banker 

placerar en högre risknivå, vilket leder till att kapitalkostnaden för företag ökar.  

 
2.6 Företagsekonomiska teorier 

2.6.1 Intressentteorin  

Intressentteorin beskrivs av Jones, Harrison och Felps (2018) som en teori som används för att 

förklara och förstå relationer mellan företag och deras intressenter, samtidigt som den används för 

att förklara påföljder som dessa relationer kan leda till. Kent och Chan (2009) påvisar att 

intressenters krav på viss information leder i sin tur till att företag redovisar frivillig information, 

däribland intellektuellt kapital. Genom detta resonemang hävdar Kent och Chan (2009) att 

intressentteorin och den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital kan kopplas samman på 

grund av sambandet mellan intressenters krav samt dess påföljd.  
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Intressentteorin delas in i en deskriptiv samt normativ del förklarar Deegan och Unerman (2011). 

Den deskriptiva delen fokuserar enligt Guthrie et al. (2004) på företag samt den makt som 

intressenter har över företag. Deegan och Unerman (2011) stöder detta resonemang och hävdar 

vidare att ju viktigare en intressent är för företag desto mer energi kommer företag lägga på att 

skapa en god relation samt uppfylla deras krav på information. Ett annat perspektiv på 

intressentteorin är den normativa delen som enligt Guthrie et al. (2004) argumenterar för att alla 

intressenter har rätten att bli rättvist behandlade och att intressenters makt inte ska påverka detta. En 

problematik gällande den deskriptiva delen av intressentteorin diskuteras av Guthrie et al. (2004) 

som förklarar att den information som redovisas blir vinklad och att den helhet som hade 

presenterats om alla intressenter behandlas lika då saknas. 

2.6.2 Legitimitetsteorin  

Företag strävar efter att tillfredsställa deras intressenter genom att bete sig på ett socialt önskvärt 

sätt vilket enligt Kent och Zunker (2013) är i samklang med legitimitetsteorins utgångspunkt. 

Denna teori är enligt författarna (2013) möjligen den mest använda teorin för att förklara företags 

frivilliga redovisade information. Det sociala önskvärda sättet som företag vill förhålla sig till 

beskrivs även av Dowling och Pfeffer (1975) som de normer och ramverk som samhället byggt upp. 

Genom att leva upp till dessa normer och ramverk menar Dowling och Pfeffer (1975) att legitimitet 

hos företags intressenter uppfylls. Dessa intressenter beskrivs av Hartwig (2018) som bland annat 

konsumenter, leverantörer och kapitalmarknaden vars behov är i ständig förändring. Detta innebär 

att företag måste vara uppmärksamma och anpassa sig i takt med den förändring som sker i 

samhället. Hartwig (2018) beskriver att ett verktyg för företag att bevisa sin legitimitet för sina 

intressenter är att frivilligt upplysa dem via redovisningsrapporter. 

 

Legitimitetsteorin behandlar bland annat det sociala kontrakt som finns mellan företag och det 

samhälle företag verkar inom (Brown & Deegan, 1998). Inom detta kontrakt menar Guthrie et al. 

(2004) att företag ständigt strävar mot att uppfattas som legitima av samhället. Detta innebär att 

företag uppfyller de krav och lever upp till de normer som ställs av samhället. Utifrån 

legitimitetsteorin menar Guthrie et al. (2004) att företag kommer redovisa allt sådant som krävs för 

att anses som legitima gentemot samhället, både den lagstadgade samt frivilliga redovisningen. 

Denna teori kopplas samman med företags redovisning av intellektuellt kapital, detta då denna typ 

av redovisning till störst del framkommer via den frivilliga delen av redovisning. Guthrie et al. 

(2004) beskriver hur företag är mer benägna att frivilligt redovisa intellektuellt kapital om de har ett 

behov av att göra det, alternativt om de inte kan uppfylla kraven för legitimitet genom materiella 
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tillgångar. Detta påstående stöds även av Duff (2018) som vidare påvisar att behovet som finns för 

företag att redovisa intellektuellt kapital grundar sig i deras vilja att bli accepterade av samhället 

och däribland dess intressenter.  

Hur företag väljer att legitimera sig för sina intressenter beror på om de vill förstärka, behålla eller 

reparera deras legitimitet förklarar Kent och Zunker (2013). Att behålla den legitimitet som företag 

redan har hävdar Kent och Zunker (2013) vara den lättaste då legitimiteten i de flesta fall tas för 

givet och kan behållas genom att fortsätta utifrån tidigare strategier. Uppgifterna att förstärka och 

reparera ett företags legitimitet liknar varandra på det sättet att företag kan följa en befintlig 

institutionell rekommendation eller regel. Dock uppmärksammar Suchman (1995) en stor skillnad i 

att förstärka och reparera legitimitet där reparation av företags legitimitet vanligtvis är ett svar på en 

oförutsedd skandal som uppdagats via medier ut till samhället medan när företag vill förstärka sin 

legitimitet kan syfta till att vinna konkurrensfördelar.  

 

2.6.3 Likheter och skillnader mellan intressentteorin och legitimitetsteorin 

Intressentteorin har enligt Guthrie et al. (2004) ett starkt samband med legitimitetsteorin i den 

mening att företag försöker försäkra sig om att de agerar inom ramarna och normerna som finns i 

det samhälle som de verkar inom. Deegan och Unerman (2011) instämmer gällande att ett samband 

mellan teorierna finns och hävdar att användandet av intressentteori och legitimitetsteorin som två 

helt separata teorier är felaktigt. Teorierna behandlar sociala kontrakt som finns mellan företag och 

det samhälle som företag verkar inom och det som skiljer teorierna i stort förklarar Deegan och 

Unerman (2011) är vad dessa kontrakt innefattar. Intressentteorin accepterar att olika intressenter 

har olika syner om hur företag ska verka i samhället och därav kommer det finnas olika typer av 

sociala kontrakt beroende på vilka intressenterna är. Deegan och Unerman (2011) förklarar att 

legitimitetsteorin innefattar, till skillnad från intressentteorin, ett socialt kontrakt som utgår från den 

generella bilden som samhället har av hur företag ska verka.  

2.6.4 Agentteorin 

Agentteorins utgångspunkter grundar sig enligt Fama (1980) i att människan agerar efter sitt egna 

intresse för att maximera sin egna nytta. Inom agentteorin görs en uppdelning mellan ägande och 

kontroll mellan ägare och företagsledning i företag, varav ägare benämns som principaler och 

företagsledning benämns som agenter. Fama (1980) menar vidare att agenter vill maximera sin 

nytta genom att få tillbaka så mycket som möjligt när det bland annat gäller kapital och rykte. 

Principaler vill å andra sidan se att de beslut som tas inom företaget utmynnar i en långsiktig vinst 

och överlevnad på marknaden. En central del inom agentteorin är den informationsasymmetri som 
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existerar mellan agenter och principaler, vilket Fama (1980) menar agenter kan dra nytta av då de 

kan välja att använda informationen utan att ta hänsyn till agenters informationsbehov.  

Ett sätt för företag att minska informationsasymmetrin mellan agenter och principaler är enligt 

Öhman (2004) att använda sig av årsredovisningar för att presentera information. Årsredovisningar 

fungerar som en kommunikationskanal mellan företag och dess intressenter då det är en tillförlitlig 

bedömning om den finansiella informationen anses trovärdig och korrekt. García-meca et al. (2011) 

menar att agentteorin har en påverkan på den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital då 

framför allt större företag som har fler intressenter än mindre företag, kommer redovisa en större 

mängd intellektuellt kapital för att minska informationsasymmetrin. Detta påstående stöds av 

Ferreira, Branco och Moreira (2012) som menar att företag bör frivilligt redovisa gällande 

intellektuellt kapital och att misslyckandet av detta kan innebära påtryckningar från agenter och 

övriga intressenter att bidra med denna information. Därav gynnas företag av att frivilligt redovisa 

intellektuellt kapital då det bidrar till minskad informationsasymmetri.   

 

2.7 Mått på intellektuellt kapital 
Under de senaste tre decennierna har det funnits relevanta innovationer bland metoder gällande 

mätning av intellektuellt kapital. En av dessa menar Iazzolino och Laise (2013) är Value-Added-

Intellectual-Coefficient-modellen (VAIC - modellen), som är avsedd att mäta i vilken utsträckning 

företag producerar mervärde baserat på intellektuellt kapital. VAIC-modellen togs fram av Ante 

Pulic då hans åsikt var att existerande mått för att mäta intellektuellt kapital inte var lämpade för en 

kunskapsbaserad ekonomi (Iazzolina & Laise, 2013). VAIC-modellen består av internt kapital, 

externt kapital samt humankapital och för att få fram mått på dessa kapital förklarar Ståhle, Ståhle 

och Aho (2011) att siffror från företags årsredovisningar används. Detta leder till att element som 

personalens kompetensnivå, motivation och utbildning inte inkluderas inom dessa kapital. Ståhle et 

al. (2011) belyser kritik som VAIC-modellen fått utstå på grund av skillnaden i hur Ante Pulic 

definierar intellektuellt kapital. Istället för att vikten läggs vid den traditionella definitionen på 

intellektuellt kapital läggs den i VAIC-modellen på företags arbetsproduktivitet och effektiviteten 

av det kapital som investeras (Ståhle et al. 2011). 

Ytterligare ett tillvägagångssätt vid mätning av intellektuellt kapital är innehållsanalys. Beattie och 

Thomson (2007) beskriver hur syftet med innehållsanalys är att kvantifiera mängden redovisat 

intellektuellt kapital hos företag. Guthrie et al. (2004) klargör att innehållsanalysen kan ske genom 

analys av den information som presenteras i företags årsredovisningar. Detta är ett tillvägagångssätt 

som har ökat allt mer hos forskare runt om i världen enligt Guthrie et al. (2004). Den kritik som 
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förts mot detta tillvägagångssätt menar Beattie och Thomson (2007) är att det från forskarens sida 

krävs strikt objektivitet gällande vad årsredovisningar eller andra rapporter faktiskt innehåller. Det 

finns ännu inte ett allmänt ramverk gällande redovisning av intellektuellt kapital, något som Beattie 

och Thomson (2007) även menar bidrar till svårigheter gällande resultaten av kvantifieringen av 

redovisning av intellektuellt kapital. 

2.8 Bontis studie 

Då vår studie till viss del grundar sig i Bontis (2003) studie “Intellectual Capital Disclosure in 

Canadian Corporations” är det av intresse att föra en analys mellan våra och Bontis (2003) resultat. 

Vi finner det därav betydande att redogöra för Bontis (2003) resultat och sökord. Bontis (2003) 

studie inkluderade 10 000 kanadensiska företag, men trots det stora antalet visar resultatet att endast 

sju av 39 sökord redovisades av företagen, dessa är markerade med stjärna i figur 2. Dessa sju ord 

är även de som är mest förekommande i litteraturen samt att de främst förekommer i 

årsredovisningarnas icke-finansiella del menar Bontis (2003). Utifrån dessa resultat menar Bontis 

(2003) att intellektuellt kapital ännu är en akademisk diskussion, men har förhoppningar att begrepp 

inom intellektuellt kapital får mer uppmärksamhet och att företag därmed kommer inkludera fler av 

dessa sökord i sina årsredovisningar.  

 
Figur 2 Bontis (2003) sökord 
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3. Metod 
Detta kapitel består av en redogörelse för hur denna studie genomförs. Det vetenskapliga synsättet, 

forskningsdesign samt metodval som denna studie utgår från presenteras. Studiens population och 

avgränsningar redogörs och även de kvalitetskriterier som studien arbetar med. 

3.1 Ämnesval 
Vid studerande av tidigare forskning framkom det att en viss mängd forskning gjorts gällande den 

frivilliga redovisning av intellektuellt kapital. Det som uppmärksammades var att tidig forskning, 

bland annat Bontis (2003), dragit slutsatser att länder inom skandinavien, däribland Sverige, ligger i 

framkant gällande denna typ av redovisningen i jämförelse med andra länder. Därav växte vårt 

intresse av att studera hur omfattningen av intellektuellt kapital redovisas idag för att på så vis se 

om Sverige fortfarande ligger i framkant eller om denna slutsats har förändrats.  

Då intellektuellt kapital till störst del frivilligt redovisas av företag är det av intresse varför dessa 

företag redovisar detta. Utifrån tidigare forskning framkommer det att företags intressenter har en 

påverkan över vad företag redovisar beroende på intressenternas informationskrav. Utifrån denna 

iakttagelse gjorde vi valet att studera i vilken omfattning börsnoterade företag redovisar 

intellektuellt kapital.  

3.2 Vetenskapligt synsätt 
Det vetenskapliga paradigm som denna studie utgår från är positivismen. Detta paradigm beskriver 

Bryman och Bell (2017) utgår från antagandet att riktig kunskap är det som kan bekräftas av 

sinnena. Vidare ska vetenskapen vara värderingsfri, det ska alltså råda objektivitet. Sohlberg och 

Sohlberg (2011) beskriver att inom positivismen utgår vetenskap från den säkra kunskap som 

uppstår genom erfarenheter, det ska inte råda osäkerhet eller allmänna spekulationer. I denna studie 

nås denna kunskap genom tidigare forskning, modeller samt teorier som är baserad på säker och 

verklig kunskap. Världsbilden inom positivismen har kort sagt sin utgångspunkt i verkligheten 

skriver Sohlberg och Sohlberg (2011), vilket även går i linje med vår vetenskapliga världsbild 

gällande denna studie.    

Angreppssättet i denna studie stämmer överens med ett deduktivt angreppssätt på forskning som 

innebär att slutsatser dras från redan existerande teorier. Detta angreppssätt beskriver Spens och 

Kovács (2005)  startar med ett starkt teoretiskt stöd för att sedan utifrån teorin testa teoretisk 

kunskap genom empiri. Spens och Kovács (2005) belyser även att en kvantitativ metod ofta 

används vid det deduktiva angreppssättet. Då denna studie utgår från redan existerande forskning 
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som sedan går över till empiri, samt att studien är av kvantitativ metod anser vi att det  deduktiv 

angreppssättet stämmer överens med vår studie.   

3.3 Metodval  
Denna studie utgår från en kvantitativ metodisk inriktning i den mening att vikten av kvantitet vid 

insamlandet och analysen av data betonas. Bryman och Bell (2017) definierar den kvantitativa 

forskningen som insamling och analys av numerisk data för att besvara syftet, vilket är denna 

studies utgångspunkt vid insamlandet av årsredovisningar som sker genom en innehållsanalys.  

Intellektuellt kapital är ett redan välstuderat ämnesområde vilket bidrar till att det finns en viss 

mängd kunskap inom det. Detta är enligt Olsson och Sörensen (2011) i linje med en deskriptiv 

aspekt som innebär att vissa avgränsningar gällande specifika fenomen utförs och beskrivs utförligt, 

detta då det redan finns en viss mängd kunskap inom ämnet. Då intellektuellt kapital är ett 

välstuderat område i världen har vi valt att avgränsa studien i form av de specifika fenomenen 

geografisk plats samt företags storlek vilket vi kopplar till en deskriptiv studie. Sohlberg och 

Sohlberg (2011) förklarar att den deskriptiva aspekten till stor del handlar om att beskriva hur 

forskning faktiskt bedrivs samt förändras. Denna studie tar inspiration från Bontis (2003) studie och 

främst studiens metodologi samt verktyg som baseras på innehållsanalyser i företags 

årsredovisningar, detta då vi anser att den typ av utformning har stor trovärdighet. Utöver detta är 

det även av intresse att se till Bontis (2003) praktiska bidrag som förklarar att skandinaviska företag 

år 2003 låg i framkant gällande redovisning av intellektuellt kapital och därmed förklarar vi hur 

forskningen kan ha förändrats, vilket även detta ligger i linje med en deskriptiv studie. Den 

deskriptiva aspekten utformar sig ofta i kvantitativa studier förklarar Olsson och Sörensen (2011), 

vilket även det är i linje med vår studie.  

3.4 Forskningsdesign 
Valet av forskningsdesign i en studie utgör ett ramverk för hur viss metod används samt hur analys 

av insamlad data hanteras. Valet gällande forskningsdesign visar även på ställningstaganden och 

vilka prioriteringar som görs gällande vissa delar i forskningsprocessen. Forskningsdesignen i 

denna studie grundar sig i tvärsnittsdesign som enligt Bryman och Bell (2017) innebär att data 

samlas in från flera fall vid en viss tidpunkt. För att skapa variation i fallen behöver datan 

kvantifieras, vilket görs genom en systematisk och standardiserad metod. Bryman och Bell (2017) 

belyser att tvärsnittsdesign som metod ofta inkluderar fler metodval, varav innehållsanalys är en av 

dessa.  
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Denna studie följer forskningsmetoden innehållsanalys, vilket har syftet att på ett systematiskt och 

replikerbart sätt analysera texter och dokument för att på så sätt kvantifiera innehållet utifrån 

förbestämda kategorier. Tidigare forskning visar på att innehållsanalys är en väl använd 

forskningsmetod vid liknande studier. Guthrie et al. (2004) hävdar att innehållsanalys har använts 

av flertalet forskare inom ämnet intellektuellt kapital. Detta då det anses vara en bra 

forskningsmetod vid jämförandet av flertalet företag samt för att studera trender inom redovisning 

av intellektuellt kapital hos företag.  

Genom att mäta hur ofta ett uttryck eller ord används i företags rapporter fås en uppfattning 

gällande dess vikt. Detta menar Bryman och Bell (2017) är en av fördelarna med innehållsanalys. 

Ytterligare en fördel är att med hjälp av denna forskningsmetod underlättar möjligheterna att spåra 

förändring av förekomsten av valda ord eller begrepp över tid. Innehållsanalys lider även av 

begränsningar belyser Guthrie et al. (2004). Den främsta, som även Bryman och Bell (2017) 

diskuterar, är svårigheten med objektivitet vid kodning. För att trovärdiga slutsatser ska dras av 

innehållsanalys menar Guthrie et al. (2004) att det bör finnas tillförlitlighet för både den insamlade 

datan och den mall som används vid analys. Detta menar Bryman och Bell (2017) är av stor vikt vid 

innehållsanalys av företags årsredovisningar, därav ställs tre krav; autenticitet, trovärdighet och 

representativitet.  

Då vi i vår studie genomför innehållsanalyser på företags årsredovisningar är det av vikt att vi 

uppmärksammar dessa krav för att bidra med större tillförlitlighet samt trovärdighet. Vi anser att vi 

uppfyller kraven autenticitet samt trovärdighet. Detta då vi med säkerhet kan uttala oss om att 

årsredovisningarna faktiskt är årsredovisningar och inga andra sorters rapporter, samt att det inte 

finns grund för att årsredovisningarna är förfalskade eller förvrängda då alla börsnoterade företags 

årsredovisningar granskas av revisorer. Gällande kravet representativitet menar Bryman och Bell 

(2017) att det kan ifrågasättas om det förekommer bortfall, men då vi begränsat populationen till 

företag som har deras årsredovisningar tillgängliga på engelska förekommer inget bortfall och vi 

uppfyller därmed även detta krav.  

3.5 Operationalisering  

Operationalisering är vägen från det valda syftet till det bidrag som studien har. Operationalisering 

innebär utformningen av de mått som presenteras för att mäta begrepp. För att studera omfattningen 

av intellektuellt kapital som redovisas av börsnoterade företag är det av intresse att göra en 

innehållsanalys, detta för att möjliggöra kvantifiering av data. För att genomföra denna 

innehållsanalys tog vi till en början fram ett index bestående av ord som används vid sökandet i 
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företags årsredovisningar. Bryman och Bell (2017) förklarar att en innehållsanalys bör genomföras i 

samband med ett kodningsschema som beskrivs i detalj nedan.  

3.5.1 Index av sökord 

Vid utformningen av vårt index utgick vi från Bontis (2003) val av sökord som framtagits genom 

tidigare forskning och litteratur för att sedan granskas av en panel forskare från “The World 

Congress on Intellectual Capital”. Vi valde att utgå främst från Bontis (2003) framtagna ord då vi 

anser denna metod trovärdig i och med den validitet och generaliserbarhet vi kan återfinna i studien. 

Under den period som Bontis (2003) studie utfördes publicerades en stor mängd forskning inom 

ämnet intellektuellt kapital, varpå vi finner dessa ord användbara än idag. Dock anser vi att vissa av 

orden inte är relevanta i denna studie och därav valde vi att ta bort fyra ord (KM, Expert Networks, 

Corporate University, Economic value added).  

För att uppnå högre validitet för vårt index har vi valt att komplettera Bontis (2003) ord med 

ytterligare ord från en nyare liknande studie utförd av Wang, Sharma och Davey (2016), vilket 

resulterade i att tolv ytterligare ord lades till i vårt index. Utifrån den forskning utförd de senaste 

åren som vi tagit del av anser vi att dessa tolv ord är av betydelse i vår studie för att även bidra med 

ytterligare relevans. Vid framtagandet av vårt index ansåg vi att det fortfarande saknades vissa ord 

som vi anser har betydelse inom forskningen gällande varför företag redovisar intellektuellt kapital 

(Marr et al. 2003). Därav lade vi till ytterligare tre ord till vårt index, dessa är markerade med en 

stjärna. Vi är medvetna om att detta kan komma att påverka jämförelsen med Bontis (2003) studie, 

dock menar vi att fördelarna med detta överväger nackdelarna i och med att en större jämförbarhet 

uppnås.  

Bryman och Bell (2017) förklarar att vid innehållsanalys bör texten kodas utifrån termer sorterade 

på vissa teman och ämnesområden. För att skapa en strukturerad överblick vid utförandet av 

innehållsanalysen samt för underlättande vid utförandet av analysen kunna se vilken del av 

intellektuellt kapital som företag redovisar mest, valde vi att dela in vårt index i de kategorier 

intellektuellt kapital består av, det vill säga internt kapital, extern kapital samt humankapital. Denna 

kategorisering gjorde inte Bontis (2003), vilket vi anser problematiskt då det försvårar processen av 

att belysa skillnaden i begreppen. Av denna anledning ansåg vi det fördelaktigt att göra denna 

kategorisering inom vårt index.    
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Figur 3 Framtagna ord till utförandet av innehållsanalysen 

3.5.2 Insamlande av data samt kodning 

Vid insamlandet av vår data utgår vi från Avanza Banks kategoriseringar gällande Mid Cap och 

Large Cap samt teknik- och industribranschen. Då vi använder oss av företags årsredovisningar från 

2018 har vi tagit del av dessa genom företagens hemsidor för att sedan söka på respektive sökord. 

För att få en strukturerad överblick över insamlad data har vi valt att använda oss av 

tillvägagångssättet kodning, som Bryman och Bell (2017) menar utgör en viktig process vid en 

innehållsanalys. Då vi endast undersöker om företag redovisar de begrepp som återfinns i vårt index 

och inte poängsätta hur pass bra detta redovisas kommer en ovägd bedömning användas (Rimmel, 

2003). Detta innebär att vi söker på våra framtagna ord i företags årsredovisning och sedan 

markerar i en exceltabell om redovisning av dessa ord förekommer eller inte. Då vi inte lägger 

någon värdering i hur ofta dessa ord redovisas används en 0:a om ordet inte redovisas och en 1:a 

ifall ordet redovisas.  

Även fast vi inte lägger värdering i hur ofta orden redovisas vill vi dock få en uppfattning om vart i 

årsredovisningen orden redovisas. Detta då Bontis (2003) resultat visar att av de ord företag 

redovisar i sina årsredovisningar fanns de flesta i den icke-finansiella delen. Då vår studie utgår från 

Bontis (2003) är det av intresse att få en uppfattning om vart orden redovisas i årsredovisningar. Vi 

har valt att dela upp årsredovisningarna i den finansiella delen, bestående av resultaträkning, 

balansräkning samt kassaflödesanalys, samt den icke-finansiella delen som består av 

årsredovisningens verbala delar. I kodningsschemat används bokstaven A för markering av ord som 

förekommer i den finansiella delen, och bokstaven B för markering av ord som förekommer i den 

verbala delen.   
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Kodningsschema 

Ordet redovisas inte 0 

Ordet redovisas 1 

Ordet redovisas i den finansiella delen av årsredovisningen  A 

Ordet redovisas i den icke-finansiella delen av årsredovisningen B 
Figur 4 Kodningsschema 

3.6 Population 

Då en del av vår metod grundar sig i Bontis (2003) tidigare studie var vår population delvis bestämd 

till alla börsnoterade företag i skandinavien. Vi finner dock att vikten av att arbetet ska vara 

hanterbart för den typ av studie som utförs är betydelsefull för att på så vis få en djupgående slutsats 

och diskussion. Bryman och Bell (2017) hävdar även att det är högst sannolikt att det varken 

kommer att finnas tid eller andra resurser för att genomföra studien på hela den population som 

valts och att det därmed kommer att krävas en begränsning i populationen. Studiens population 

begränsas till svenska börsnoterade företag listade på Nasdaq OMX Stockholm. Sedan har vi även 

valt att undersöka börsnoterade företag inom segmenten Mid Cap och Large Cap, detta då tidigare 

forskning (Branco et. al, 2011; Striukova et. al, 2008; Singh och Kansel, 2011) belyser att mindre 

företag tenderar att redovisa mindre intellektuellt kapital vilket vi då inte finner relevant till det 

valda syftet.   

För att få möjlighet till större jämförbarhet samt generalisering till andra studier i olika länder 

begränsas även populationen till företag som publicerar deras årsredovisningar på engelska. Totalt 

på Nasdaq OMX Stockholm finns 237 olika företag listade inom Mid Cap och Large Cap. 

Populationen består sedan av 211 årsredovisningar då 26 stycken inte publicerades på engelska. 

3.7 Kvalitetskriterier 

Inom företagsekonomisk forskning av kvantitativ struktur är det enligt Bryman och Bell (2010) 

framförallt tre kvalitetskriterier som är av vikt. Dessa är reliabilitet, replikerbarhet samt validitet. Då 

denna studie är av kvantitativ karaktär samt tillhör företagsekonomi är det dessa tre kriterier som 

kommer bedömas.  

3.7.1 Reliabilitet  

Reliabilitet behandlar frågan gällande om resultaten från en studie blir samma om studien 
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genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Bryman 

och Bell (2017) menar att detta kvalitetskrav används främst i samband med de mått som framställs 

inom företagsekonomi. Kraven som ställs på dessa mått är att de bör vara konsistenta och 

konsekventa och därmed stabila. Om en studie har låg reliabilitet innebär det därmed att resultaten 

av mätningen kan påverkas av slumpmässiga händelser, varav resultatet kommer se olika ut i olika 

studier. Om en studie istället har hög reliabilitet innebär det att man kan uppnå samma resultat vid 

flera olika mätningar.  För att uppnå reliabilitet i vår studie baserar vi vår innehållsanalys på 

trovärdig tidigare forskning, däribland Bontis (2003), för att finna stöd i utformningen av våra valda 

sökord som utgör grunden i vårt slutgilitiga mått på omfattningen av det frivilliga redovisade 

intellektuella kapitalet.  

3.7.2 Replikerbarhet 

Detta kvalitetskrav beskriver Bryman och Bell (2017) handlar om förmågan att upprepa en studie 

och dess resultat. Orsakerna till detta kan skifta, bland annat kan en studie replikeras om resultaten 

inte anses stämma överens med annan relevant forskning. För att en replikation av en studie ska 

vara möjlig att genomföra menar Bryman och Bell (2017) att tillvägagångssättet bör beskrivas i 

detalj. Det är även av intresse att bedöma reliabiliteten av ett mått, för att detta ska vara möjligt 

ställs samma krav på beskrivning av tillvägagångssätt för att replikerbarhet ska vara möjligt. 

För att uppnå replikerbarhet i vår studie följer vi det nämnt ovan som Bryman och Bell (2017) 

beskriver för att uppnå replikerbarhet. Vi lägger vikt vid redogörelse av metoden för att på så sätt 

skapa förståelse för vårt tillvägagångssätt. Vidare diskuteras för- och nackdelar med vår valda 

metod samt valda tillvägagångssätt. Då vår studie till stor del grundar sig i tidigare forskning 

beskrivs denna valda forskning genomgående för att skapa förtroende och reliabilitet.  

3.7.3 Validitet  

Validitet beskriver Bryman och Bell (2017) som det kvalitetskriterium som är av störst vikt bland 

forskning. Detta kriterium behandlar bedömningen gällande om de slutsatser som genereras från 

undersökningen hänger ihop eller inte. Bryman och Bell (2017) beskriver två slag av validitet som 

vi finner betydande för vår studie och som vi diskuterar nedan; begrepppsvaliditet samt extern 

validitet.  

Begreppsvaliditet står enligt Bryman och Bell (2017) för en strävan att komma fram till mått på 

samhällsvetenskapliga begrepp. Detta begrepp innebär i grunden att ett samband ska finnas på det 

mått som används och begreppet som avses att mäta. Begreppsvaliditet är även relaterad till 

reliabilitet enligt Bryman och Bell (2017). Detta då ett mått som är instabilt inte är reliabelt och 
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därmed kan det inte utgöra ett mått med tillräckligt hög validitet för att mäta begreppet det avser. I 

vår studie avser vi att mäta omfattningen av redovisad mängd intellektuellt kapital, vilket vi kopplar 

till begreppsvaliditet i form av ett mått på redovisad data tas fram. Detta mått grundar sig i tidigare 

forskning vilket vi anser ökar begreppsvaliditeten.  

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

specifika populationen eller inte skriver Bryman och Bell (2017). I detta sammanhang blir det 

därmed av betydelse hur företag väljs ut för att delta i undersökningen, det är alltså av stor vikt att 

skapa ett representativt urval. För att uppnå hög extern validitet är det vår avsikt att skapa ett 

representativt urval. Vi begränsade oss till alla svenska börsnoterade företag och sedan till att endast 

studera företagen listade på Mid Cap respektive Large Cap. Vi valde därmed att avgränsa oss 

storleksmässigt men inte branschmässigt, vilket vi anser bidra till en högre extern validitet.  
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4. Empiri 
Detta kapitel redogör för en sammanställning av insamlad data. Inledningsvis ges en överblick av 

den totala insamlade datan för att sedan bryta ner intellektuellt kapital i dess olika kategorier. Vi 

gör ingen uppdelning av Mid Cap och Large Cap utan ser till vår population i sin helhet. I samtliga 

stapeldiagram som redovisas i empirin kan sökorden utläsas på X-axeln och antal företag som 

redovisat respektive ord utläsas på Y-axeln.  

4.1 Intellektuellt kapital 

Intellektuellt kapital består av kategorierna internt kapital, extern kapital samt humankapital. I 

denna del presenteras en sammanställning av omfattningen intellektuellt kapital i årsredovisningar 

samt vart i årsredovisningarna detta presenteras.  

4.1.1 Omfattning 

Figur 5 och 6 redogör för hur många av företagen som redovisat samtliga sökord. Vi har valt att 

dela upp sökorden i två diagram för att lättare få en överblick över samtliga sökord, vilket visas i 

diagrammen nedan. Av de 50 sökorden är det tio ord som inte redovisats en enda gång av företagen. 

Sju av sökorden utmärkte sig då de redovisats av över 100 av totalt 211 företag.   

  
Figur 5 Antal företag som redovisat respektive sökord 1-25 
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Figur 6 Antal företag som redovisat respektive sökord 26-50 

För att få ett ytterligare perspektiv har vi valt att beräkna genomsnittligt antal ord varje företag 

redovisat i sin årsredovisning. För intellektuellt kapital i sin helhet redovisar företagen i genomsnitt 

7,5 av de 50 sökord.  

4.1.2 Vart i årsredovisningen?  

Figur 7 redogör för vart i årsredovisningarna det totala intellektuella kapitalet redovisas. Vi kan 

utläsa att endast 3% av våra sökord redovisas i årsredovisningens finansiella del, medan 86% 

redovisas i den icke-finansiella delen av årsredovisningarna. Resterande 11% av sökorden redovisas 

i båda delarna.  
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Figur 7 Vart i årsredovisningen respektive sökord redovisas 

4.1.3 Jämförelse mellan de olika kategorierna av Intellektuellt kapital 

För att få en tydlig bild över fördelningen mellan de olika kategorierna av intellektuellt kapital har 

vi redogjort för fördelningen mellan dessa som visas i figur 8. Den del av intellektuellt kapital som 

redovisas mest är externt kapital som utgör 43%, medan humankapital utgör 37% och internt kapital 

redovisas minst med 20%. En fördjupad inblick i hur respektive kategori redovisar tillhörande 

sökord redogörs för vidare i empirin. 

 
Figur 8 Procentuell fördelning av kategorierna i intellektuellt kapital 
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4.2 Internt Kapital 

Internt kapital beskrivs som allt som lämnas kvar av de anställda i företag när dagen är slut, med 

andra ord den kunskap som finns inom företag, bland annat interna processer, ledningsfilosofier 

samt organisationskulturer. Som visas i figur 8 är internt kapital den kategori som redovisas minst 

med endast 20% av av det totala intellektuella kapitalet.  

4.2.1 Omfattning 

Av totalt 50 sökord utgör 19 av orden kategorin internt kapital som utläses i figur 7. Av dessa 19 

sökord är det tre ord som inte redovisas alls, dessa är competitive intelligence, corporate learning 

och organizational learning. Två av sökorden redovisas av 100 eller fler företag, dessa är patent 

som redovisas av 100 företag och corporate culture som redovisas av 124 företag. Vidare utläser vi 

att sökordet information system är det enda ord som redovisas av över 20 företag, men av under 100 

företag. Resterande 13 sökord redovisas av under 20 företag av totalt 211 företag.   

 
Figur 9 Antal företag som redovisat respektive sökord inom kategorin Internt kapital 

Även för respektive kategori av intellektuellt kapital har vi valt att beräkna hur många av sökorden 

som varje företag i genomsnitt redovisar i sina årsredovisningar. Inom internt kapital är 

genomsnittet endast 1,5 av totalt 19 ord som varje företag redovisar.   

4.2.2 Vart i årsredovisningen?  

Figur 10 redogör för vart i årsredovisningarna det interna kapitalet redovisas. Vi utläser att 

majoriteten av sökorden redovisas i den icke-finansiella delen, medan 15% av de 19 sökord 

redovisas i den finansiella delen och endast 3% i båda delarna.  
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Figur 10 Vart i årsredovisningen sökorden inom kategorin Internt kapital redovisas 

4.3 Externt Kapital 

Externt kapital innefattar ett företags immateriella tillgångar som bland annat kan kopplas samman 

till externa relationer som företag har med exempelvis kunder, leverantörer och deras intressenter. 

Utifrån figur 8 kan vi utläsa att det externa kapitalet är den kategori av intellektuellt kapital som 

förekommer mest i de undersökta företagens årsredovisningar.    

4.3.1 Omfattning 

Av totalt 50 sökord består det externa kapitalet av elva ord som framgår i figur 11. Vi kan utläsa att 

två av dessa ord inte redovisas av något företag, vilka är company reputation samt customer capital. 

Det framkommer även att tre av orden redovisas av fler än 100 företag, dessa är brand, market 

share och shareholder. Ordet shareholder utmärker sig då det redovisas av 206 företag vilket är det 

högsta antalet av alla de 50 sökord som använts i studien. Till skillnad från det interna kapitalet så 

är det endast 4 av sökorden som redovisas av under 20 företag inom det externa kapitalet.  
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Figur 11 Antal företag som redovisat respektive sökord inom kategorin Externt kapital 

Inom det externa kapitalet kan vi utläsa att den genomsnittliga omfattningen är 3,2 av elva ord som 

varje företag redovisar i sina årsredovisningar.  

 

4.3.2 Vart i årsredovisningen?  

Figur 12 redogör för vart i årsredovisningen det externa kapitalet redovisas. Även inom det externa 

kapitalet redovisas majoriteten av sökorden i den icke-finansiella delen av årsredovisningarna. Det 

som utmärker sig inom det externa kapitalet är att inga ord redovisas endast i den finansiella delen 

utan resterande redovisas i båda delarna.   
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Figur 12 Vart i årsredovisningen sökorden inom kategorin Externt kapital redovisas 

4.4 Humankapital 

Ett företags humankapital visar en tydlig kunskap som medarbetare innehar med även den kunskap 

som medarbetare kan generera. Till skillnad från det interna kapitalet är humankapitalet det 

medarbetarna tar med sig hem när dagen är slut. Figur 8 visar att humankapitalet utgör 37% av den 

totala redovisningen av intellektuellt kapital.  

4.4.1 Omfattning  

Av totalt 50 sökord utgör humankapitalet 20 av dessa ord som visas i figur 12. Av dessa 20 ord 

redovisas inte fem av dessa ord, däribland human asset, knowledge asset, intellectual asset, 

intellectual material och intellectual resource. Två av de 20 sökorden redovisas av över 100 

företag, dessa är education och training. Vi kan även utläsa genom figur 12 att hälften av sökorden 

inom humankapital redovisas av mindre än 20 företag.  
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Figur 13 Antal företag som redovisat respektive sökord inom kategorin Humankapital 

Inom humankapitalet kan vi utläsa att den genomsnittliga omfattningen är 2,8 av elva ord som varje 

företag redovisar i sina årsredovisningar.  

4.4.2 Vart i årsredovisningen?  

Figur 14 visar vart i årsredovisningarna sökorden inom humankapital redovisas. Endast 1% av 

sökorden redovisas i både den finansiella och icke-finansiella delen medans resterande 99% 

redovisas i den icke-finansiella delen. Detta innebär att inget av sökorden endast redovisas i den 

finansiella delen.  
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Figur 14 Vart i årsredovisningen sökorden inom kategorin Humankapital redovisas 

4.5 Bransch  

Utifrån vår insamlade data kategoriseras den till de två branscherna teknik samt industri. Att utläsa 

från vår data är att teknikbranschen består av 22 företag och industribranschen består av 54 företag. 

Trots att industribranschen består av mer än dubbelt så många företag jämfört med teknikbranschen 

kan vi utläsa att den i snitt redovisar mindre än teknikbranschen. I genomsnitt redovisar företagen i 

teknikbranschen 8,41 ord medan företagen inom industribranschen i snitt redovisar 7,93 ord.  

4.6 Företags storlek 

Utifrån vår insamlade data kategoriseras även företagen beroende på dess storlek beroende på om 

de ingår i Mid Cap eller Large Cap. Antalet företag som ingår i Mid Cap är 114 stycken medan 

antal företag som ingår i Large Cap är 97. Vi kan utifrån vår insamlade data utläsa att företagen Mid 

Cap i snitt redovisar 7,19 ord medan företagen i Large Cap redovisar i snitt 8 ord. Trots att Large 

Cap består av färre företag än Mid Cap kan vi utläsa att företagen tenderar att frivilligt redovisar 

mer intellektuellt kapital i Large Cap.  
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5. Analys 

Detta kapitel syftar till att analysera mötet mellan empiri och teori samt tidigare forskning. Vi har 

valt att strukturera upp detta kapitel utifrån de teman som återfinns i empirin, det vill säga 

omfattningen av intellektuellt kapital, vart detta redovisas i företagens årsredovisningar samt en 

genomgång av de jämförelserna studien avser att genomföra. Vi har dock i analysen valt att inte 

dela upp texten efter det intellektuella kapitalets respektive kategorier, detta för att bidra till en 

helhetsbild av det intellektuella kapitalet.  

5.1 Omfattningen av intellektuellt kapital 

Utifrån figur 8 som visar den procentuella fördelningen av kategorierna inom intellektuellt kapital 

framgår det att det finns en tydlig skillnad i hur stor del respektive kategori redovisas av det totala 

kapitalet. Det externa kapitalet utgör majoriteten av det totala intellektuella kapitalet, vilket inte är i 

linje med Martín-de-Castro et al. (2010) syn på det externa kapitalet, där det påvisas att det externa 

kapitalet inte är lika studerat som de övriga delarna inom intellektuellt kapital. Detta menar vi bör 

innebära att företag inte har kunskap om det externa kapitalet och därmed inte redovisar detta i 

deras årsredovisningar. Vår empiri visar därmed motsatsen till Martín-de-Castro et al. (2010) 

argument i och med att det externa kapitlet i denna studie utgjorde 43% av det redovisade 

intellektuella kapitalet. Detta anser vi bero på den koppling det externa kapitalet har med företags 

externa relationer samt de krav som därmed ställs på företag utifrån relationernas betydelse. Utifrån 

intressentteorins utgångspunkter har externa relationer olika inflytanden på företag beroende vad för 

typ av relation samt intressent det rör sig om. Kent och Chan (2009) menar på att intressenternas 

krav kan leda till att företag frivilligt redovisar viss information, varav vi utifrån vår empiri menar 

att detta kan vara en betydande faktor till att det externa kapitalet utgör majoriteten av det totala 

intellektuella kapitalet.  

Den kategori som redovisas minst av intellektuellt kapital är det interna kapitalet. Denna kategori 

menar Martín-de-Castro et al. (2010) är den kategori som företag besitter mest kontroll över då 

kapitalet är ägt och lett av företagen. Detta menar vi innebär att det interna kapitalet är den kategori 

företagen besitter mest kunskap över och har därmed mest möjlighet att utförligt redovisa i deras 

årsredovisningar. Företagens vilja att redovisa intellektuellt kapital motiveras enligt Andrikopoulos 

(2010) av att det innebär en hållbar konkurrensfördel och därmed bör företag investera i sitt 

intellektuella kapital för att sedan redovisa det. Vår analys av den låga andel som det interna 

kapitalet utgör av det totala intellektuell kapitalet i denna studie grundar sig i Duffs (2018) 

definition av internt kapital. Vi menar att den kunskap som finns inom företag i form av interna 

processer och organisationsstrukturer kan för företag anses som känslig information som de inte vill 
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dela med sig av då det inte nödvändigtvis innebär en konkurrensfördel. Därmed anser vi att det är 

förståeligt att det interna kapitalet redovisas minst av de tre kategorierna inom intellektuellt kapital. 

Marr et al. (2003) diskuterar dock vikten av att företag identifierar sitt intellektuella kapital för att 

på så vis identifiera deras kompetenser. Utifrån vår insamlade data har vi inte möjlighet att utläsa 

varför företagen inte redovisar det interna kapitalet, men vi menar att en möjlighet är att företagen 

ändå har identifierat deras interna kapital men valt att inte redovisa detta, möjligen på grund av att 

det utgör känslig information.  

5.1.2 Sökord 

För att mäta omfattningen av företags redovisad mängd intellektuellt kapital valde vi att använda 

oss av 35 av Bontis (2003) 39 sökord, de tre sökord vi valde bort ansåg vi inte bidra med ökad 

relevans utifrån tidigare forskning då vi inte anser orden vara aktuella för vår studie. För att öka 

studiens jämförbarhet och generaliserbarhet kompletterades Bontis (2003) sökord med ytterligare 

14 sökord, även detta baserat på tidigare forskning. Av dessa 50 sökord är det tio ord som inte 

redovisas av något av företagen. En möjlig anledning till detta anser vi vara att det råder okunskap 

hos företagen gällande vissa av orden som är på en akademisk nivå, exempelvis orden intellectual 

resource och knowledge asset. Intellektuellt kapital är historiskt ett begrepp som är abstrakt och 

svårt att definiera vilket återspeglas i vår empiri då dessa tio sökord är utspridda över de tre 

kategorierna av intellektuellt kapital, vilket utifrån vårt argument innebär att det till viss del råder 

okunskap inom alla tre kategorier.  

Ett annat perspektiv på anledningen till varför vissa av dessa tio ord inte redovisas kan grunda sig i 

intressenterna informationsbehov. Vi menar därmed att dessa ord inte är betydande för 

intressenterna vilket vi finner stöd för hos Kent och Chan (2009) som hävdar att företag inte 

redovisar det som det inte finns intresse för hos intressenter. Vidare drar vi utifrån detta resonemang 

en parallell till legitimitetsteorin då vi menar att bristen på informationsbehovet kan grunda sig i att 

dessa ord och begrepp inte är inom de normer och ramverk som företag bör leva upp till enligt 

samhället. Därmed kan företagen utifrån Dowling och Pfeffers (1975) resonemang anses legitima 

hos sina intressenter, om de verkar i samklang med dessa normer och ramverk, något som vi menar 

är betydande för företagen att sträva mot.    

Utöver de tio ord som inte redovisas en enda gång är det fyra ord som endast redovisas av ett 

företag. Detta anser vi är viktigt att ha i åtanke vid analys av vår empiri då vi menar att detta kan 

leda till en missvisande bild över helheten och därmed minska generaliserbarheten. Å andra sidan är 

det sju av de 50 sökord som redovisas av över 100 företag. Detta kan visa på stor kunskap gällande 
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dessa ord, däribland brand, patent samt market share. Denna kunskap menar vi nås då dessa ord 

inte är på samma akademiska nivå utan mer förekommande inom det vardagliga språket. Flertalet 

av orden som redovisas av över 100 företag, är ord som enligt vår insamlade data redovisas både i 

den finansiella delen och den icke-finansiella delen av årsredovisningen. Detta skiljer sig mot 

majoriteten av resterande ord som till största delen endast förekommer i den icke-finansiella delen. 

Detta visar på att det traditionella upplägget av årsredovisningar fortfarande av naturliga skäl har en 

stor påverkan på den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital.  Därmed instämmer vi med 

Marr et al. (2003) resonemang gällande att företag inte längre kan förlita sig på endast den 

finansiella delen av årsredovisningar för att förmedla sin redovisning gällande intellektuellt kapital 

utan använder sig även av den icke-finansiella delen för att säkerställa att deras frivilliga 

redovisning av intellektuellt kapital förmedlas. 

Något vi uppmärksammat under vår kodning var att en del betydande ord som intellectual capital 

och dess underkategorier inte redovisas av en markant andel av de studerade företagen. Orden 

intellectual capital, internal capital och structural capital redovisas av tio företag, och ordet 

relational capital redovisas endast av fyra företag. Detta menar vi tyder på brist i kunskap gällande 

dessa grundläggande ord inom ämnet intellektuellt kapital, vilket även kan antyda på en okunskap 

gällande den faktiska betydelsen och innebörden i orden. Däremot redovisades orden external 

capital samt human capital av 19 respektive 36 företag vilket är fler än de andra, men i relation till 

det totala antalet företag som studien undersöker är det fortfarande en relativt liten andel. Vi menar 

att en anledning till att just dessa ord redovisas av fler företag kan bero på sambandet mellan orden 

external capital och human capital samt orden som ingår i dessa kategorier när vi ser till den totala 

redovisningen av intellektuellt kapital.  

Det sökord som utmärkte sig i vår empiri var shareholder som redovisas av 206 av totalt 211 

företag. Shareholders, som i bilaga 1 definieras som ett företags intressent, menar vi därmed har en 

stor betydelse hos företag då de frivilligt väljer att redovisa detta. Vi kopplar även detta till 

intressentteorin där Kent och Chan (2009) beskriver hur intressenterna har en stor inverkan på 

företag. Vidare menar vi att en anledning till att så pass många företag väljer att redovisa gällande 

sina intressenter är då de vill påvisa sig vara legitima gentemot samhället och dess normer. Kent 

och Zunker (2013) menar att genom att företagen redovisar efter dessa normer och ramverk 

tillfredsställs intressenternas behov och företagens sociala kontrakt uppfylls vilket är i linje med 

legitimitetsteorin.   
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5.2 Vart redovisas intellektuellt kapital 

Utifrån figur 7 framgår det att majoriteten av det totala intellektuella kapitalet redovisas i den icke-

finansiella delen av årsredovisningarna. Detta är gemensamt för samtliga kategorier när de studeras 

separat. Vår empiri är därmed i linje med tidigare forskning då det framgår att intellektuellt kapital 

främst redovisas i den icke-finansiella delen av årsredovisningen (Möller et al., 2011). Dock menar 

Li och Mangena (2014) att förmedlingen av företags arbete med intellektuellt kapital bidrar till ett 

starkare värde för företags intressenter om det intellektuella kapitalet redovisas i både den 

finansiella och icke-finansiella delen av årsredovisningarna. Vi menar att de sju ord som redovisas 

av över 100 företag representerar därmed de ord som företagen anser ha störst betydelse för sig 

själva samt för deras intressenter och att detta därmed är ytterligare en anledning till varför just 

dessa ord är de som redovisas av flest företag. Dock anser vi att de 11% som redovisas i båda 

delarna av årsredovisningarna bör ha varit en större andel för att vara i linje med den argumentation 

Li och Mangena (2014) för. Anledningen vi ser till att redovisningen i båda delarna är 

underrepresenterad är då årsredovisningarnas finansiella del inte till fullo stöder redovisning av 

intellektuellt kapital. Denna argumentation grundar sig i Marr et al. (2003) som menar att 

redovisning av intellektuellt kapital i den finansiella delen försvåras då det intellektuella kapitalet 

inte ges utrymme för. Vår uppfattning är att det finns svårigheter med att ändra upplägget av den 

finansiella delen i en årsredovisning för att bli mer inkluderande av det intellektuella kapitalet. 

Detta visar sig genom Möller et al. (2011) påstående gällande att företag istället frivilligt väljer att 

redovisa det intellektuella kapitalet i den icke-finansiella delen av årsredovisningar.  

Den immateriella tillgången patent förklarar Duff (2018) måste redovisas i företags balansräkning 

då denna immateriella tillgång är erkänd av IFRS. Övriga tillgångar såsom personalens kunskap och 

företags externa relationer kan anses tillhöra immateriella tillgångar men då de inte är erkända av 

IFRS hör de inte hemma i balansräkningen, det innebär därmed svårigheter att inkludera dessa i 

finansiella rapporter menar Branco et al. (2011). Den enda erkända immateriella tillgången bland de 

sökord som använts är patent som därmed redovisas av flest företag i endast den finansiella delen. 

Dock utifrån vår empiri utläses att icke-erkända immateriella tillgångar som exempelvis brand, 

education och training är ord som redovisas av flest företag, vilket vi anser tyder på att företagen 

anser att dessa sökord har en betydande roll i deras årsredovisningar. Denna tolkning 

överensstämmer med Duffs (2018) ställningstagande i att även icke-erkända immateriella tillgångar 

har en betydande roll i uppvisandet av företags ekonomiska ställning. De svårigheter och 

utmaningar gällande inkludering av icke-erkända immateriella tillgångar som Branco et al. (2011) 
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diskuterar anser vi utifrån vår empiri inte finnas. Vi ser en stor inkludering av flertalet icke-erkända 

immateriella tillgångar, vilket vi menar visar på den betydande roll dessa besitter inom företagen.   

5.3 Bransch  
Utifrån vår empiri kan vi utläsa att företag inom teknikbranschen redovisar i snitt mer än företag 

som verkar inom industribranschen, detta trots att industribranschen består av mer än dubbelt så 

många företag. Valet att utgå från dessa branscher baseras på deras skillnader då teknikbranschen är 

mer kunskapsintensiv än industribranschen. Bukh et al. (2005) kommer i deras studie fram till att 

teknikbranschen redovisar dubbelt så mycket gällande intellektuellt kapital än branscher som inte är 

lika kunskapsintensiva. Vi kan dock inte se detta samband utifrån vår empiri, men å andra sidan 

hade skillnad möjligtvis  fått ett annat utfall om antal företag i respektive bransch var lika många. 

Den skillnad som uppstår i vår empirin menar vi kan ha en förklaring i det resonemang Oussama et 

al. (2015) för gällande att kunskapsintensiva branscher är mer beroende av deras intellektuell 

kapital än andra branscher. Precis som Oussama et al. (2015) menar vi därmed att det inte är 

förvånande att teknikbranschen redovisar mer intellektuellt kapital än industribranschen.  

5.4 Företags storlek 

Vi valde att kategorisera större och mindre företag utifrån den förbestämda uppdelningen som 

återfinns på Nasdaq OMX Stockholm gällande Mid Cap och Large Cap, vilket inte är en självklar 

uppdelning då företag på Mid Cap kan höra till större företag utifrån en annan definition. Trots att 

vi valt denna uppdelning kan vi utläsa en skillnad gällande omfattningen av redovisad intellektuellt 

kapital. Denna skillnad hade förmodligen sett annorlunda om uppdelningen hade varit bredare i den 

mening att gränsen för större och mindre företag är längre ifrån varandra.  

Som vid jämförandet av bransch finns det även en skillnad i antal företag i respektive kategori 

vilket kan leda till en missvisande bild vid jämförandet av dessa kategorier. Inom Mid Cap 

studerades 114 företag medan inom Large Cap studerades 97. Vi kan dock utläsa från vår empiri 

att  även fast Large Cap innefattar färre företag redovisar dessa i snitt fler ord i jämförelse med 

företagen i Mid Cap. Detta anser vi tyder på att teorin gällande att större företag frivilligt redovisar 

mer intellektuellt kapital stämmer överens med flertalet forskares slutsatser (Ousama et al.,2012, 

García-meca et al.,2011, Branco et al.,2011).  

Vi anser att de två skäl som Ousama et al. (2012) redogör för gällande varför företags storlek har en 

betydelse vid redovisning av intellektuellt kapital kan vara en möjlighet till vår redovisade skillnad. 

Dels är det naturligt att större företag har mer resurser än de mindre företagen men även att de större 

företagen har möjlighet att utveckla bättre interna informationssystem vilken kommer underlätta för 
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de större företagen att redovisa mer intellektuellt kapital. Ytterligare en anledning till varför större 

företag redovisar mer intellektuellt kapital och som även är i linje med de resultat som vi kan utläsa 

från vår empiri  presenteras av García-meca et al. (2011) som hävdar att  större företag har fler 

intressenter vilket leder till att dessa företag kommer redovisa större mängd intellektuellt kapital. 

Fortsättningsvis förklarar Ferreira et al. (2012) att enligt agentteorin gör företagen detta för att 

minska informationsasymmetrin som kan uppkomma när för lite information presenteras. Detta 

anser vi överensstämma med vår empiri då vi tydligt kan utläsa att de större företagen redovisar en 

större mängd intellektuellt kapital. Vi menar att ett skäl till detta kan vara de möjliga påtryckningar 

större företag har från deras intressenter och att det är i företagens intresse att minska 

informationsasymmetrin som kan uppstå.  

5.6 Jämförelse med Bontis (2003)  
Trots att Bontis (2003) i sin studie undersökte 10 000 kanadensiska företag blev utfallet att endast 

sju av hans 39 ord redovisats i företagens årsredovisningar, vilket innebär en sökträff på 17%. Vår 

studie undersökte betydligt färre företag, endast 211 företag, men fick utfallet att 40 av våra 50 

sökord redovisades av företagen, vilket innebär en sökträff på 80%. Som tidigare nämnt påvisar 

Bontis (2003) att de skandinaviska länderna låg i framkant gällande den frivilliga redovisningen av 

intellektuellt kapital redan år 2003. Utifrån vårt utfall i denna undersökning menar vi att så är 

fortfarande fallet. Då vi genomför en jämförelse med Bontis (2003) studie som utfördes 2003, kan 

vi inte veta vad utfallet hade varit för samma studie idag, eller vilken omfattning Sverige redovisade 

intellektuellt kapital år 2003. På grund av den markanta skillnaden som vår undersökning resulterar 

i gör vi antagandet att Sverige, som är en del av Skandinavien, ännu ligger i framkant gällande den 

frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital.  

Utifrån de resultat Bontis (2003) genererade var forskarens slutsats att intellektuellt kapital ännu var 

en akademisk diskussion. Utifrån de resultat denna studie genererat menar vi att intellektuellt 

kapital numera inte endast är en akademisk diskussion utan till stor del är inkluderad i företagen. 

Bontis (2003) förhoppning om att fler av de sökord som använts i studien ska inkluderas i företags 

årsredovisningar i framtiden ser vi har uppfyllts i de svenska börsnoterade företagen i och med vår 

empiri.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel besvaras studiens syfte genom de problemformuleringar som tagits fram genom de 

slutsatser vi dragit från teori, empiri samt analys. Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

presenteras tillsammans med förslag till vidare forskning inom området.  

 

6.1 Slutsatser 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka omfattningen av den frivilliga 

redovisningen hos svenska börsnoterade företag. För att besvara detta syfte utifrån olika perspektiv 

så har problemformuleringar formulerats. Tidigare forskning vi har tagit del av utgår från att mäta 

mängden redovisad intellektuellt kapital eller förändringen av den i det studerade landet. Denna 

studie särskiljer sig från detta genom att inkludera en internationell jämförelse samtidigt som 

mängden redovisat intellektuellt kapital i det undersökta landet undersöks, vilket ter sig genom 

studiens problemformuleringar. En av dessa utgår från att undersöka ifall svenska företag 

fortfarande ligger i framkant gällande redovisning av intellektuellt kapital i jämförelse med 

kanadensiska företag år 2003. Utifrån studiens resultat gör vi antagandet att så är fallet då vi fick en 

sökträff på 80% till skillnad från resultaten år 2003 på kanadensiska företag som endast fick en 

sökträff på 17%.  

Resterande problemformuleringar har utgångspunkt i hur svenska börsnoterade företag redovisar 

intellektuellt kapital. Liknande studier har tidigare genomförts men då intellektuellt kapital är ett 

ämnesområde som ständigt utvecklas och förändras så förändras även redovisningen av det. Av 

denna anledning har vi valt att utföra studien på detta sätt då vi finner det relevant att fortsätta bidra 

till forskningen gällande redovisningen av intellektuellt kapital. Resultaten i denna studie stärker 

tidigare studiers resultat i vissa perspektiv medan i andra så går studiens resultat emot den tidigare 

forskningen. Tidigare studier har gemensamt att resultaten visar att mindre företag tenderar att 

redovisa en mindre mängd intellektuellt kapital än större företag samt teknikbranschen tenderar att 

redovisa mer intellektuellt kapital i jämförelse med industribranschen (Branco et al., 2011, Bukh et 

al., 2005). Resultaten i denna studie är i linje med tidigare forskning då även svenska börsnoterade 

företag visar att storlek och bransch har en påverkan på redovisad mängd intellektuellt kapital.  

Gällande de olika kategorierna inom det intellektuella kapitalets omfattning visar studiens resultat 

en stor avvikelse från tidigare forsknings resultat. Detta då det externa kapitalet redovisas mest 

vilket går emot Martín-de-Castro (2010) som hävdar att det externa kapitalet bör vara det som 

redovisas minst då det är det minst utforskade området inom intellektuellt kapital. Detta menar vi 
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tyder på den utveckling och förändring som sker inom ämnet intellektuellt kapital, och att företag 

tar till sig av denna utveckling och visar detta i deras redovisning.  

6.2 Praktiskt bidrag 

Vi kan utläsa att den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital ökat med utgångspunkt i 

Bontis (2003) studie år 2003. Dock visar empirin fortfarande på en viss okunskap gällande ord som 

är mindre vardagliga och mer akademiska. Vårt praktiska bidrag till företag blir därmed att utbilda 

sig inom ämnet intellektuellt kapital för att på så vis ha möjlighet att redovisa mer av det. Dock har 

vi förståelse för intressent- och legitimitetsteorins utgångspunkter som menar att företag inte 

kommer redovisa den information som inte krävs av dem. Ur ett annat perspektiv kan mer frivillig 

information gynna företag utifrån agentteorins utgångspunkter då detta kan minska 

informationsasymmetrin mellan företagen och dess intressenter. I Sverige är noterade företags 

årsredovisningar offentliga handlingar, vilket innebär att alla företags intressenter har tillgång till 

den. Vi menar att företag bör ta den möjlighet som finns att redovisa sitt intellektuella kapital då det 

kan ses som en marknadsföringsåtgärd. Genom att redovisa sitt intellektuella kapital utnyttjar 

företaget denna möjlighet, oavsett hur mycket eller lite sådant kapital de har. 

Resultaten visar att större företag frivilligt redovisar mer intellektuellt kapital än mindre, men vi 

menar att även de mindre företagen skulle gynnas av att redovisa intellektuellt kapital i samma 

utsträckning som de större företagen. Om vi bortser från Ousama et al. (2012) anledningar till 

varför större företag redovisar mer intellektuellt kapital, menar vi att resterande anledningar, i form 

av intressenters informationsbehov samt minskad informationsasymmetri, kan vara till nytta även 

för mindre företag.    

6.3 Teoretisk bidrag  
Denna studie avser att redogöra för omfattningen av intellektuellt kapital i svenska  börsnoterade 

företags årsredovisningar samt belysa faktorer som möjligen kan ha en påverkan på denna 

omfattning. Vårt teoretiska bidrag är utifrån våra resultat att omfattningen av redovisningen av 

intellektuellt ökat i Sverige jämförelse med Bontis (2003) studie som utfördes i Kanada. Denna 

ökning visar på att intellektuellt kapital inte endast är en akademisk diskussion längre, till skillnad 

från Bontis (2003) resonemang 2003, utan idag även har implementerats hos företag. Resultaten 

gällande faktorerna företags bransch och storlek är i linje med tidigare forsknings resultat, därmed 

menar vi att vår studie stärker tidigare forskning varpå vi menar att detta är en del av vårt teoretiska 

bidrag.  
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Tidigare forskning konstaterade att Sverige och övriga skandinaviska länder låg i framkant gällande 

den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital, och utifrån resultaten från vår studie kan vi 

bekräfta att så är fortfarande fallet när det gäller Sverige. Detta anser vi vara positivt då vi även kan 

se att det finns ett intresse hos företag då de väljer att inkludera flertalet icke-erkända immateriella 

tillgångar i deras årsredovisningar. Dock anser vi det fortfarande råda en möjlig okunskap och vi 

ifrågasätter därmed om de företag som redovisar intellektuellt kapital gör detta avsiktligt eller om 

det är en tillfällighet.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har deskriptivt beskrivit hur omfattningen av den frivilliga redovisningen gällande 

intellektuellt kapital ser ut. Därmed har denna studie inte fokuserat på att redogöra djupgående för 

varför företagen väljer att frivilligt redovisa intellektuellt kapital, utan endast förklarat indikatorer 

utifrån teorier och tidigare forskningen till varför företagen kan ha valt att redovisa intellektuellt 

kapital. Vi menar att det är av intresse att utföra sådan forskning som helhjärtat fokuserar på att 

undersöka varför företagen frivilligt redovisar intellektuellt kapital genom att inte endast undersöka 

sekundär data. Det skulle vara fördelaktigt för forskning inom detta ämne att faktiskt ta fram och 

framställa egen data genom att vända sig till beslutsfattarna gällande företags redovisning. På detta 

sätt skulle även frågorna gällande den faktiska kunskap företag besitter inom ämnet besvaras. 

Genom att ta fram denna information kan forskningen fortsätta utvecklas inom området, samt en 

förståelse skapas över hur dagsläget ser ut gällande företags kunskap om intellektuellt kapital.  

Vid utformandet av vår forskningsmetod upplevde vi att det finns brister när denna 

forskningsmetoden används inom ämnet intellektuellt kapital och redovisning. Vi anser därmed, 

precis som tidigare forskning, att ett ramverk gällande redovisningen av intellektuellt kapital 

saknas. Framtagandet av ett sådant ramverk skulle underlätta både för företag att redovisa mer 

intellektuellt kapital, men även för den forskning som utförs gällande detta. Då vi ser ett tydligt 

mönster över att de flesta av sökorden endast redovisas i den icke-finansiella delen av 

årsredovisningen anser vi att ytterligare en fördel med framtagandet av ett ramverk är att underlätta 

för upprättare av årsredovisningar gällande redovisning av intellektuellt kapital. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Ordlista över sökord 

Sökord Beskrivning av sökorden 

Business   

Knowledge 

Förståelse av de allmänna affärsfunktionerna och de specifika områden som 

analyseras inom företag. 

Competitive 

Intelligence 

Information som samlas in av ett företag om konkurrerande företag och 

marknader, som sedan kan analyseras för att skapa mer effektiva 

affärsstrategier framöver. 

Corporate Culture Övertygelser och beteenden som avgör hur ett företags anställda och ledning 

interagerar och hanterar affärstransaktioner utanför. 

Corporate Learning Ett utvecklingssystem utformade för att utbilda anställda. 

Customer 

Knowledge 

Förståelse för kunder, deras behov, önskemål och mål. 

Employee 

Productivity 

Bedömning av effektiviteten hos en anställd eller en grupp anställda. 

Employee Value Värdet de anställda har hos företaget. 

Expert Network En grupp professionella som är ledande experter inom sitt område 

Expert Team En grupp professionella som är ledande experter inom sitt område 
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Financial Relation Ett förhållanden där individen gynnas genom att få lön eller andra förmåner. 

Kan även innebära förhållandet företag har med sina investerare och 

analytiker. 

Information 

System 

Det informations- och kommunikationssystem som ett företag använder, 

syftar till att stödja verksamhet, ledning och beslutsfattande. 

Internal Capital Den kunskap som finns inom företag, bland annat interna processer, 

ledningsfilosofier samt organisationskulturer. 

Knowledge 

Management 

Effektiv hantering av information och resurser inom ett företag. 

Management 

Philosophy 

Övertygelser eller regler som används av chefer för att hjälpa dem att fatta 

beslut. 

Management 

Quality 

Cheferna leder med den kvalité som krävs för att upprätthålla en önskad nivå 

av högsta kvalitet inom företaget. 

Organizational 

Culture 

Övertygelser och beteenden som avgör hur ett företags anställda och ledning 

interagerar och hanterar affärstransaktioner utanför 

Organizational 

Learning 

Ett utvecklingssystem utformade för att utbilda anställda. 

Patent Ensamrätt att utnyttja exempelvis uppfinningar. 

Structural Capital Den kunskap som finns inom företag, bland annat interna processer, 

ledningsfilosofier samt organisationskulturer. 

Brand En produkt, tjänst eller koncept som är unikt för ett företag. 
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Business 

Partnership 

En affärsverksamhet mellan två eller fler företag som delar på deras vinster 

och förluster. 

Company 

Reputation 

Företags rykte som baseras på deras handlingar. 

Customer Capital Värdet på relationer som företag bygger upp med sina kunder. 

Customer 

Satisfaction 

Ett mått på hur produkter och tjänster företag tillhandahåller möter kunders 

förväntningar. 

Distribution 

Channel 

Ett led av alla parter involverade i kundens önskemål. 

External Capital Värdet som ligger till grund för företags relationer med exempelvis deras 

kunder och leverantörer. 

Market Share Den andel som företaget tar upp på marknaden. 

Relational Capital Värdet som ligger till grund för företags relationer med exempelvis deras 

kunder och leverantörer. 

Shareholder En individ eller institution som äger en eller fler aktier i företag, en intressent. 

Supplier 

Knowledge 

Den kunskap som företags leverantörer besitter. 

Cultural Diversity Den mångfald som finns mellan olika kulturer i företag. 
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Education Utbildning av de anställda. 

Employee 

Expertise 

Den expertis som de anställda besitter. 

Employee Know-

How 

Den praktiska kunskapen som de anställda besitter. 

Employee 

Knowledge 

Den kunskap som de anställda besitter. 

Employee Skill De färdigheter som de anställda besitter. 

Entrepreneurial 

Spirit 

Ett tankesätt där människor aktivt söker förändring snarare än att anpassa sig 

till en förändring. 

Human Asset En immateriell tillgång som inte redovisas i företags ekonomiska redovisning. 

Human Capital Faktorer som kommer från människor som används för att skapa, exempelvis 

erfarenheter och förmågor. 

Human Value De värden som ligger till grund för en människas integrerande med en annan 

människa, exempelvis respekt och hänsyn. 

Knowledge Asset Den del av företags immateriella tillgångar som är kunskap. 

Knowledge 

Sharing 

Kunskap som utbyts mellan människor och organisationer. 



 

53 
 
 

Knowledge Stock Representerar det kunskapsflöde som finns inom företag. 

Training Upplärning av de anställda. 

IC Förkortning av begreppet Intellectual Capital. 

Intellectual Asset Identifierbar kunskap som är unik för företaget och lätt att kontrollera, 

exempelvis kundbaser. 

Intellectual Capital Det immateriella värdet företag har baserat på dess anställda och relationer. 

Intellectual 

Material 

Företags egendom som inkluderar deras immateriella resurser. 

Intellectual 

Property 

Företags egendom som inkluderar deras immateriella resurser. 

Intellectual 

Resource 

Immateriella resurser som exempelvis märke, patent och kundkunskap. 

  

  


