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Sammanfattning 
Redovisningen är anpassad efter den gamla ekonomin och fyller därför inte dagens behov av 

redovisad information. Istället för att endast redovisa företagets materiella tillgångar behöver 

bland annat kunskapsföretag presentera osynliga tillgångar vilka utgör en stor del av 

företagens värde. Detta så kallade intellektuella kapital behöver framhävas i företagens 

finansiella rapporter för att intressenter ska kunna göra en rättvis bedömning av företaget. 

Problem uppstår vid värdering och redovisning av intellektuellt kapital eftersom begreppets 

definition är otydlig och därför uppfattas olika av olika personer. Problem uppstår även 

eftersom det inte finns några allmänt etablerade principer för hur värderingen och 

redovisningen ska gå till. Frågan är då hur olika företag har uppfattat begreppet och hur de har 

valt att presentera detta i sina rapporter.  

Syftet är att identifiera vilken information företag presenterar om intellektuellt kapital vid 

tre olika tidpunkter. Studien syftar också till att beskriva på vilket sätt företag valt att 

framhäva denna information. 

Resultatet visar att 17 av 32 företag inte har ändrat sin redovisningsteknik under en 

nioårsperiod. Bland resterande företag har valet av redovisningsteknik förändrats över tid. En 

skillnad är att de företag som år 1999 presenterade intellektuellt kapital genom en modell, har 

till år 2007 valt att ändra redovisningsteknik. Detta motiveras med att det antingen blivit för 

kostsamt för företaget eller att företaget fortfarande arbetar med modellen internt men har valt 

att inte presentera den i offentliga rapporter.  

Resultatet visar även att det är främst information om medarbetarna som presenteras i 

företagens rapporter. Det kan ses både vid jämförelse av företag sinsemellan och inom ett 

företag över tid. Att medarbetarna får ta störst plats kan bero på att de är grundstenen till de 

övriga delarna av det intellektuella kapitalet, och företagen vill därför framhäva att de innehar 

denna tillgång.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Årsredovisningens syfte är att visa företagens ekonomiska ställning samt förändringar i deras 

ekonomiska situation. Denna information om företaget behövs för att utomstående 

intressenter ska kunna analysera företaget inför investerings - eller kreditbeslut.1 Det som 

investeraren bland annat kan basera sina analyser på är det som företaget valt att presentera i 

sina finansiella rapporter. Det innebär att information som investeraren behöver, bör utav 

företaget, presenteras tydligt i bland annat årsredovisningen.  

Angående redovisningens utformning kan det diskuteras om alla delar i ett företag 

presenteras på ett jämförbart sätt. Dagens redovisning anses vara anpassad till den gamla 

ekonomin, baserad på tillverkningsföretag, och idag krävs mer för att uppfylla den nya 

ekonomins behov av information.2 Den traditionella redovisningen behöver kompletteras med 

redovisning av intellektuellt kapital för att intressenter ska kunna göra en rättvis analys.3 

Förvaltningsberättelsen ska förklara sådant som är väsentligt i företagen men som inte kan 

presenteras i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna. Intellektuellt kapital bör 

därmed presenteras i förvaltningsberättelsen eftersom det kan utgöra en väsentlig del av 

företagets tillgångar.4  

Utvecklingen av begreppet intellektuellt kapital började på 60-talet och kallades då Human 

Resource Accounting (HRA). HRA uppmärksammade vikten av att se mänskliga tillgångar 

som en del av goodwillvärdet i företaget och omfattande forskning ägnades därför åt 

beräkning av personalkostnader och värdet av personaltillgångar. HRA låg också till grund för 

70-talets utveckling av den ”Sociala redovisningen” vilket innebar att hänsynstagandet till 

människors livskvalitet skulle förbättras för att visa företagets totala bidrag till välfärden, inte 

endast det penningmässiga bidraget.5 Under 80- och 90-talet minskade utvecklingen och 

användandet av HRA i utlandet. Kritiker ansåg att modellen inte var praktisk användbar och 

att den syftade till att mäta någonting som egentligen var omätbart.6 I Sverige fortsatte dock 

utvecklingen av den ”Sociala redovisningen” då det svenska samhället utvecklades från ett 

industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Fokus riktades mot att ha kompetent personal då 

                                                 
1 Sundgren. S, Nilsson. H & Nilsson. S, 2007, Internationell Redovisning, sid 18 samt Nyllinge. P, 1999, Analys 

av kunskapsföretaget, sid 16.  
2 Johansson. H, 2000, Goodwill stämmer inte med den nya terrängen 
3 Affärsgruppen Konrad, 1990, Den osynliga balansräkningen,  sid 11 
4 Johansson. Satu & Mellander. E, 2000, Berätta med nyckeltal om humankapitalet 
5 Gröjer. J-E & Johansson. U, 1996, Personalekonomisk redovisning och kalkylering, sid 21 
6 Ibid. 
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nya innovativa tjänster och produkter efterfrågades. Definitionen av begreppet intellektuellt 

kapital samt dess implementering i företagens rapporter utvecklades under 90-talet.7 Företag, 

inom främst IT branschen, upplystes då om deras möjligheter att redovisa värdet av 

intellektuellt kapital genom olika modeller.8  

Det företag idag kan redovisa är immateriella tillgångar, det vill säga icke-fysiska ting som 

genererar intäkter till företaget.9 En immateriell tillgång ska enligt IFRS vara identifierbar, 

den ska kunna kontrolleras samt generera framtida ekonomiska fördelar.10 Det finns förslag på 

värderingsmetoder för intellektuellt kapital men problematiken ligger i att det inte uppfyller 

kraven för att redovisas som en immateriell tillgång. Det är svårt att inneha kontroll över 

personalen då de kan lämna sin tjänst när som helst.11  

Något som ytterligare komplicerar frågan om redovisning av intellektuellt kapital är att 

begreppet har en bred definition och presenteras olika av olika personer. Intellektuellt kapital 

kan representera skillnaden mellan företagets bokförda värde och företagets marknadsvärde.12 

Det kan också förklaras genom att övervärdet ett bolag betalar vid ett förvärv, det vill säga 

goodwill, motsvarar det intellektuella kapitalet som finns i det förvärvade företaget.13 De 

generella delarna som dock ingår i beskrivningen av intellektuellt kapital är varumärken, 

processutveckling, kundernas påverkan på företaget samt personalens kompetens.14 

1.2 Problemformulering  

Eftersom definitionen av begreppet har varit och fortfarande är obestämd kan företagen ha 

olika uppfattning om vad intellektuell kapital är. Det leder till frågan: 

• vilka delar av intellektuellt kapital presenterar företagen vid olika tidpunkter? 

 

Trots försök till implementering av värderings- och redovisningsmetoder har detta inte fått 

något genomslag och än idag finns inga allmänt etablerade principer för hur intellektuellt 

kapital ska redovisas. Tidigare studier15 har behandlat redovisningen av intellektuellt kapital 

                                                 
7 Gröjer. J-E & Johansson. U, 1996, sid 21 
8 Marr. B, Gray. D & Neely. A, 2003, Why do firms measure their intellectual capital?, sid  441 
9 Chong. K K, 2008, Intellectual capital: definitions, categorizations and reporting models, sid 609 
10 IASB. 2006, Internationell redovisningsstandard i Sverige, sid 526 
11 Sundgren. S, Nilsson. H & Nilsson. S, 2007, sid 102 samt Johansson. S & Mellander. E, 2000. 
12 Edvinsson. L & Malone. M 1997. Intellectual capital, sid 12 
13 Johansson. H, 2000 
14 Kaplan. R & Norton. D, 1999, The balanced scorecard – från strategi till handling, sid 29 samt Edvinsson. L 

& Malone. M, 1997, sid 11 samt Sveiby. K-E, 2001, The Knowledge Organisation, kap 2 
15 Tiljander, M & Palmér, E. 2007, Humankapitalsredovisning – kunskapsföretagens redovisning av 

humankapitalet i praktiken samt Cantby. J & Emterhag. D, 2008, Intellektuellt kapital i publika företag 
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under ett specifikt år eller i en viss bransch, men det förklarar inte förändringen i val av 

redovisningsteknik över tid. Detta leder till ytterligare en frågeställning: 

• vilken redovisningsteknik har företagen valt att använda vid olika tidpunkter? 

1.3 Syfte 

Syftet är att identifiera vilken information företag presenterar om intellektuellt kapital vid tre 

olika tidpunkter. Studien syftar också till att beskriva på vilket sätt företag valt att framhäva 

denna information. 

1.4 Definition  

1.4.1 Intellektuellt kapital 

Intellektuellt kapital förklaras olika av olika personer. Det kan beskrivas som extern struktur 

(kunder), intern struktur (varumärken) och den individuella kompetensen (personalen) i ett 

företag.16 En annan beskrivning är att intellektuellt kapital är humankapital och 

strukturkapital, vilket innefattar kundrelationer, personalens kompetens, utveckling och 

processer.17 Ett tredje alternativ är att det intellektuella kapitalet består av kunder, lärande och 

processer.18 

I den här studien är intellektuellt kapital en kombination av de tre beskrivningarna, det vill 

säga personalens tillförande i företaget, kundrelationer, utveckling av processer och produkter 

samt varumärkesbyggande. En närmare definition av intellektuellt kapital återfinns i teorin, 

avsnitt 3.6.  

1.4.2 Rapporter 

Som rapporter används företagens årsredovisningar, bokslutskommunikéer och externa 

rapporter som hittas på företagens hemsidor under Investor Relations (IR) eftersom det är där 

företagen presenterar information avsedd för investerare.  

1.5 Avgränsning 

Denna studie behandlar inte goodwill, personalens lönekostnader, eller varumärkets värde i 

pengar, som kan ses som intellektuellt kapital. Detta eftersom det kan presenteras i den 

traditionella redovisningen samt inte tillhör den definitionen som valts att användas. 

                                                 
16 Sveiby. K-E, 2001, The Knowledge Organisation 
17 Edvinsson. L & Malone. M, 1997 
18 Kaplan. R & Norton. D, 1999  
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2. Metod 

2.1 Metodval 

Valet av metod för denna undersökning är en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats. 

En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod ger både en generell överblick över flera 

företag och en speciell inblick i särskilda frågor.19 Den kvantitativa metoden kan kritiseras på 

grund av den tilltro människor har till statistik och siffror. Informationen kan därför lätt 

feltolkas och missbrukas.20 Kvantitativ ansats i denna studie utgörs av de statistiska 

sammanställningar som formas utifrån analys av företagens rapporter.  

Kvalitativ ansats i denna studie utgörs av intervjuer med fyra utvalda företag. Detta för att få 

en tydligare bild av varför eller varför inte förändringar har skett. Intervjuerna kan ses som ett 

komplement till den information som presenteras och för att få en bättre förståelse för den 

informationen. Kvalitativ ansats ger flexibilitet i undersökningen när det gäller vilka frågor 

som ställs och hur dessa ska ordnas och besvaras. Då intervjuerna sker med företag från tre 

olika ”grupper” är denna flexibilitet viktig. Första gruppen utgörs av företag som använder 

samma redovisningsteknik alla tre år. I gruppen ingår även företag som använder samma 

redovisningsteknik 1999 och 2007 men avviker med en annan teknik år 2003. Andra gruppen 

består av företag vilka graderas lägre år 2007 än 1999. I den tredje gruppen ingår företag vilka 

graderas högre år 2007 än 1999.  

2.2 Angreppssätt 

Då syftet är att studera utveckling i ett antal valda företag över tid utgörs denna studie av en 

panelundersökning. Analys av samma företag vid tre valda tidpunkter visar den interna 

utvecklingen. Texten i företagens rapporter från år 1999, 2003 och 2007 undersöks för att få 

en bild av förändring gällande information om intellektuellt kapital. Om texten som företagen 

presenterar i sina rapporter uppfyller något utav de satta kriterierna (se 2.5.1 samt 3.6.1) anses 

de redovisa intellektuell kapital.  

År 1999 undersöks eftersom värdering av intellektuellt kapital, främst för att redogöra för 

skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde, var av stort intresse för kunskapsföretag 

                                                 
19 Kaplan. R & Norton. D, 1999, sid 87 
20 Holme. I. M & Solvang. B, 1997, Forskningsmetodik, sid 158 
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då.21 För att jämföra år 1999 med det senast tillgängliga materialet undersöks rapporter från år 

2007. År 2003 studeras för att få en jämn spridning mellan 1999 och 2007. 

2.3 Insamling primärdata 

Företagens rapporter kommer i första hand från deras egna hemsidor och innehas därför i 

elektronisk form. För de företag som inte publicerar alla års rapporter på hemsidan kommer 

de direkt från företagen eller inhämtas från databasen Affärsdata. 

Kompletterande information införskaffas genom intervjuer där valet av företagen baseras på 

informationen som framkommer i undersökningen av rapporterna. En av de tre ”grupperna” 

innehåller majoriteten av företagen och därmed intervjuas två företag från denna grupp för att 

få eventuell spridning i svaren. Intervjuerna består av en personlig intervju, en telefonintervju 

och två intervjuer via mail. Intervjuer av samma karaktär hade varit mer jämförbara eftersom 

förutsättningarna för eventuella förklaringar och missförstånd blivit likvärdig, men på grund 

av företagens varierande tillgänglighet och vilja att samarbeta blev intervjuerna av olika 

karaktär. 

2.4 Insamling sekundärdata 

Relevant och användbar litteratur till dels bakgrundsinformation för djupare insikt i ämnet 

samt till teorier att tillämpa i studien, kommer från sökning i Södertörns Högskolas databaser. 

Sökord är bland annat: intellektuellt kapital, humankapital, strukturkapital och social 

redovisning.  

Tidigare gjorda studier bidrar med förslag på företag som kan användas i undersökningen, 

detta för att finna relevanta företag vilka redan behandlats för liknande syften. Även viss 

litteratur från andra uppsatsers källhänvisningar används för att hitta relevant fakta och 

litteratur. 

De valda teorierna: Balanced scorecard, Navigator och Intangible assets monitor är alla tre 

så kallade Scorecard modeller (SC).22 Dessa används då de underlättar dels jämförelsen av 

modeller i sig men också sammanställningen och definitionen av vad som ska undersökas i 

rapporterna. Om andra typer av teorier hade tillämpats, det vill säga icke SC-modeller, skulle 

definitionen av intellektuellt kapital eventuellt ha sett annorlunda ut. Hade definitionen varit 

annorlunda hade resultatets utfall påverkats eftersom annan information hade eftersökts i 

rapporterna.  

                                                 
21 Ekström. S, 2000, Värdering av företaget i den nya ekonomin,  sid 13  
22 Sveiby. K-E, 2001, Methods for Measuring Intangible Assets 
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2.5 Företagsanalys  

En värderingsmall, som utgörs av tolv kriterier och en graderingsskala, är skapad för att 

analysera företagens rapporter och därmed uppfylla uppsatsen syfte. Kriterier, formade utifrån 

teorierna, avgör vilken information som anses vara redovisning av intellektuellt kapital. För 

att anses redovisa intellektuellt kapital ska företaget uppfylla något av de tolv kriterierna som 

presenteras i värderingsmallen, avsnitt 3.6. Benämningen av de olika kriterierna behöver inte 

vara desamma som i värderingsmallen, men de ska ha samma innebörd. Detta beror på att 

rapporterna i vissa fall är på engelska och att synonymer förekommer. 

Graderingsskalan är skapad för att värdera hur företagen redovisar information om 

intellektuellt kapital. Tiljander och Palmér23 har undersökt presentationen av specifika 

nyckeltal i årsredovisningar och utvärderat presentationen genom ett poängsystem. Företag 

blev tilldelade ett visst antal poäng beroende på om nyckeltalen presenterats i text, som text 

och siffror, eller om det inte presenterats alls. Cantby och Emterhag24 har utgått från 

Vandemaeles studie25 som räknat användarfrekvens genom att göra sökträffar på ord som 

relaterar till intellektuellt kapital. Förekomsten av ord poängsattes beroende på om de innehöll 

kvalitativ eller kvantitativ data.  

Graderingsskalan i denna undersökning bygger till viss del på tidigare studier, det vill säga 

att poängsätta beroende på hur företaget redovisar. Skillnaden är att den här uppsatsen inte 

studerar specifika nyckeltal eller användarfrekvens av ord, istället studeras på vilket sätt 

företagen valt att presentera informationen och vilka delar av det intellektuella kapitalet som 

redovisas. Graderingen består av fem nivåer där noll, ett och två inspireras av de nämnda 

studierna. Dessa kompletteras med gradering tre och fyra som hämtas från teori och historisk 

bakgrund där förslag ges på olika modeller för hur intellektuellt kapital praktiskt kan 

redovisas. Graderingen är gjord efter en logisk ordning och baseras på huruvida företagen 

uppfyller något utav de tolv satta kriterierna. Presenterar inte företaget någonting om 

intellektuellt kapital är detta lika med noll och den enklaste tekniken värderas till en lägre 

siffra än om företaget använder sig av en specifik modell. Att graderas till en fyra anses vara 

högst rankat eftersom det är närmast ett faktiskt försökt till att redovisa intellektuellt kapital. 

Vilka kriterierna är och hur graderingsskalan ser ut, presenteras i teori kapitlet, avsnitt 3.6. 

                                                 
23 Tiljander. M & Palmér. E, 2007 
24 Cantby. J & Emterhag. D, 2008 
25 Vandemaele. S.N, Vergauwen P.G.M.C & Smits. A.J, 2005, Intellectual capital disclosure in The 

Netherlands, Sweden and The UK – a longitudinal and comparative study 
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2.6 Population 

2.6.1 Urval 

Cantby och Emterhag26 samt Anchér och Frountzos27  tidigare studier inom ämnet ligger som 

grund för insamling av företag som är relevanta att studera i denna undersökning. Detta då de 

företagen på något sätt arbetar med intellektuellt kapital, antingen i sina årsredovisningar eller 

i en extern rapport. Totalt bestod denna lista av 43 företag. 

Företag som undersöks är markerade i fet stil, övriga företag är bortfall.   

 

 
Figur 1: Tabell över företag som undersöks 

 

2.6.2 Bortfall 

Företag som köpts upp, gått i konkurs eller sammanslagits under den valda perioden 

behandlas inte då de inte gå att jämföra över tid. Det hade blivit missvisande om företagen 

varit kvar i undersökningen eftersom en eventuell förändring av redovisningsteknik kunde 

bero på att det inte är samma företag som skapat rapporten år 1999 som 2007. 

Bortfallet påverkar inte undersökningen nämnvärt då studien inte syftar till att representera 

fler företag än de som undersöks.  

 

                                                 
26 Cantby. J & Emterhag. D, 2008 
27 Anchér. O & Frountzos. A. 2004, Redovisning av intellektuellt kapital – En studie av Konradgruppens 

rekommendationer 
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2.7 Kritisk granskning 

2.7.1 Reliabilitet  

Hög reliabilitet uppnås om fler oberoende mätningar ger samma eller liknande resultat. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och trovärdighet i den information som insamlas.28 När 

det gäller att undersöka presentationen av intellektuellt kapital kan reliabiliteten bli 

förhållandevis låg då begreppet intellektuellt kapital betyder olika saker för olika personer. 

För att öka reliabiliteten skapas definitionen av intellektuellt kapital genom en 

sammanställning av flera teorier. Om oberoende personer skulle basera sin undersökning på 

denna definition bör samma eller liknande utfall uppnås. Den största risken med 

undersökningen är att människor tolkar information olika.29 Den information som undersöks i 

företagens rapporter kan bedömas och tolkas olika trots att det finns en definition. Även 

intervjufrågor som ställs föreligger risk att tolkas olika. Det är därför viktigt att 

respondenterna till denna studie tar del av definitionen samt bakgrunden till undersökningen. 

2.7.2 Validitet 

Validitet handlar om hur väl insamlad data speglar verkligheten. Primärdata som används i 

undersökningen hämtas bland annat från företagens årsredovisningar vilka är offentlig 

information och därmed granskas av en revisor.30 Detta gör att informationen bör vara 

sanningsenlig och återspegla verkligheten, dock kan företagen snedvrida information trots 

granskning.  

Resultatet kan inte generaliseras till svenska företag, företag i annat geografiskt område och 

heller inte till specifik bransch utan respresenterar den aktuella gruppen, det vill säga de 32 

valda företagen. Detta på grund av att urvalet inte är slumpmässigt valt ur en större 

population.  

Valda teorier beskriver metoder för redovisning av intellektuellt kapital och hjälper därmed 

att förklara det studien syftar till att undersöka. Teorierna ligger till grund för att hitta 

relevanta kriterier att leta efter hos företagen. Teorierna har likartat innehåll och kan därför 

visa förslag på liknande kriterier, men de kan även komplettera varandra för att täcka en 

helhetsbild.  

                                                 
28 Denscombe. M, 2000, Forskningshandboken – för småskaliga forsningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

sid 282  
29 Holme. I. M & Solvang. B, 1997, sid 290 
30 Moberg. K, 2006, Bolagsrevisorn – oberoende, ansvar, sekretess, sid 29 
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3. Teoretisk referensram 
 

3.1 Den osynliga balansräkningen 

Arbetsgruppen Konrad har försökt skapa en teori för att praktiskt implementera personalens 

kompetens i den traditionella redovisningen. Ett kunskapsföretag lever på att sälja sin kunskap 

och bör därför kunna redovisa detta i sin årsredovisning eftersom det är en stor del av deras 

tillgångar.31   

I dagsläget skriver företag att personalen ”är deras största tillgång” men sedan presenteras 

inte någonting mer om detta i årsredovisningen. Enligt Arbetsgruppen Konrad är syftet med 

årsredovisningar att presentera nyckeltal som baseras på likviditet, lönsamhet och finansiellt 

kapital med mera.32  Investerare i ett företag borde kunna hitta information om de centrala 

tillgångarna för att försäkra sig om vad företaget egentligen innehar. Det är därför viktigt att 

aktieägare i ett kunskapsföretag kan få ta del av mer information om huruvida pengar 

investeras i personalens utbildning och kompetens, snarare än att få information om de fysiska 

saker som köps in i företaget, såsom inventarier.33  

För att kunna jämföra företag med varandra, i fråga om stabilitet och de anställdas 

värdeskapande, krävs någon form av personalredovisning.34 Företag skulle kunna presentera 

utbildningsnivå, genomsnittligt antal år i yrket och andel intäktspersoner i yrket vilket kan 

vara investering i kunskapskapital.35 

 

3.2 Varför företag mäter intellektuellt kapital   

Fem huvudsakliga anledningar till varför företag bör mäta sitt intellektuella kapital:  

1. Som stöd då organisationerna formulerar sin strategi 

När ett företag formulerar sin strategi räcker det inte endast med att belysa möjligheter 

och hot, företaget behöver synliggöra sina kollektiva kompetenser och resurser för att 

även visa sina konkurrensfördelar. Det finns ett samband mellan intellektuellt kapital, 

konkurrensfördel och lönsamhet.36 

 

                                                 
31 Arbetsgruppen Konrad, 1990, sid 9,  
32 Ibid. sid 11 
33 Ibid. sid 12 
34 Ibid. sid 13 
35 Ibid. sid 25 
36 Marr. B, Gray. D & Neely. A , 2003, sid  443ff 
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2. För att värdera genomförandet av strategier 

Intellektuellt kapital har inget värde om det inte är relaterat till företagets strategier, det 

bör därmed redovisa vilka fördelar som det intellektuella kapitalet verkligen ger.37 

3. Som stöd vid beslut om expansion eller utveckling 

Mellanskillnaden mellan det förvärvade kapitalet och köpeskillingen kan ses som 

intellektuellt kapital och detta måste i så fall värdesättas för att veta vilket överpris som är 

rimligt att betala.38 

4. Som kompensation till anställda 

Medarbetarna ska motiveras av att kompensationen baseras på de anställdas prestationer 

vilka de själva kan påverka. Ökad kundtillfredsställelse, ger ökad kompensation.39 

5. Kommunikation med externa intressenter 

Klyftan mellan företaget och marknaden verkar vara större för tjänste – och 

kunskapsföretag än för industriellt tillverkande företag och detta gap bör minskas genom 

att specificera klyftans innehåll.40 

 

3.3 The Balanced Scorecard (BSC) 

BSC är ett mätsystem där de finansiella styrtalen kombineras med operationella styrtal 

gällande kunder, medarbetare, interna processer och system. Dessa styrtal tillsammans ger en 

mer rättvisande bild av företaget och dess resultat på sikt, än enbart finansiella styrtal.41 

Syftet med BSC är att ett företags vision och strategi omvandlas till målsättningar och 

styrtal för fyra olika perspektiv.  Hur väl företaget når målsättningarna i ett av perspektiven, 

påverkar resultatet i de övriga perspektiven.42 Bilden på följande sida visa hur vision och 

strategi är central för de fyra perspektiven samt att dessa påverkar varandra.  

 

                                                 
37 Marr. B, Gray. D & Neely. A , 2003, sid  445  
38 Ibid. sid 448 
39 Ibid. sid 448  
40 Ibid. sid 449ff, 
41 Kaplan. R & Norton. D, 1999, sid 29 
42 Ibid. sid 32 
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Figur 2: The Balanced Scorecard43 

 

1. Finansiellt perspektiv 

Finansiella styrtal mäter hårddata såsom lönsamhet och avkastning vilket visar om 

företagets strategi bidrar till ökad vinst i företaget.44 De finansiella styrtalen ligger till 

grund för styrtal och målsättningarna i de övriga perspektiven. Dessa måste ingå i en 

orsakskedja som i slutändan återspeglar företagets strategi. 45 

2. Kundperspektivet 

Kundperspektivet mäter kundernas syn på företaget. Avgörande faktorer för vilket företag 

kunderna väljer är tid, kvalitet, utförande/service och kostnader.46 Företag måste omvandla 

sin vision och strategi till konkreta mål för kundsegmentet.47 För att se hur väl målen 

uppnås kan företaget till exempel mäta kundtillfredsställelse och återköpsbenägenhet.48 

3. Processperspektivet 
 Målen och styrtalen i processperspektivet grundar sig på konkreta strategier för att 

uppfylla aktieägarnas och kundernas förväntningar.49 Att förbättra kvaliteten, förkorta 

cykeltiden, öka avkastningen och sänka kostnaderna är variabler som ligger till grund för 

mått på effektiviteten av företagets processer.50 

4. Lärandeperspektivet 

Företaget måste investera i medarbetare, system och rutiner för att långsiktigt nå de 

önskade målsättningarna i de ovannämnda perspektiven. Tre huvudsakliga kategorier är; 

                                                 
43 Kaplan. R & Norton. D, 1999, sid 20 
44 Ibid. sid 33 
45 Ibid. sid 64 
46 Kaplan. R & Norton. D, 2005, The balanced scorecard: Measure that drive performance, sid 175 
47 Kaplan. R & Norton. D, 1999, sid 65 
48 Ibid. sid 70 
49 Ibid. sid 92 
50 Ibid. sid 91 
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medarbetarnas kompetens, informationssystemets prestanda samt motivation. Dessa 

tillsammans stimulerar lärandet och tillväxten i företaget.51 De styrtal som används för att 

mäta om målen angående personalen uppnås är personaltillfredsställelse, personallojalitet 

och personalens produktivitet.52 

 

3.4 Navigator 

År 1995 kom världens första externa rapport om intellektuellt kapital som ett komplement till 

den traditionella årsredovisningen.53 Rapporten baserades på ett verktyg, Navigator, vilket 

används som ett värderingssystem men också som ett styrsystem för att förbättra styrningen i 

företaget.54 
Intellektuellt kapital delas upp i humankapital vilket är kompetensen som de anställda 

besitter, deras innovationsförmåga samt företagets kultur och värderingar. Den andra delen är 

strukturkapital vilket är den hårdvara som finns i företaget; varumärken, patent och 

kundrelationer.55  

Tanken bakom Navigator är att det verkliga värdet i ett företags prestationer ligger i 

möjligheten att skapa ett kvarstående värde i företaget.56 Modellen delas in i fem olika 

områden där inget område kan verka för sig, alla är beroende av varandra.57  

Bilden på följande sida visar vilka områden som tillsammans utgör företagets intellektuella 

kapital samt att alla delar påverkar varandra. Den visar också hur de olika områdena 

representerar olika tidpunkter i företagets verksamhetscykel.  

                                                 
51 Kaplan. R & Norton. D, 1999, sid 119 
52 Ibid. sid 128 
53 Edvinsson. L & Malone. M, 1997, sid XI 
54 Ibid. sid 47 
55 Ibid. sid 11 
56 Ibid. sid 42 
57 Ibid. sid 68 
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         Figur 3: Skandia Navigator58 

 

1. Finansiellt fokus  

Finansiellt fokus förklarar företagets historia genom balansräkningen. Den visar var 

företaget var vid en viss tidpunkt och var det är nu.59  Finansiell information visar hur 

effektiva de övriga fyra områdena är.60  

2. Kundfokus 

Kunderna är en av de viktigaste delarna i ett företag. Företagets strategi måste ändras och 

förbättras för att kunna tillgodose kundernas behov.61  För att utvärdera hur effektiva 

företagets kundrelationer är mäts bland annat kundlojalitet, kundnöjdhetsindex samt 

kundernas påverkan på produktutveckling.62  

3. Processfokus  

Teknologin och infrastrukturen i ett företag spelar en viktig roll vid processer av 

värdeskapande. Utvecklingen av teknologin är avgörande för framgång och gör företaget 

mer effektivt när det gäller dess förmåga att anpassa sig till förändringar i omvärlden.63 De 

kan mätas genom till exempel administrativa kostnader i förhållande till totala intäkter 

eller antal datorer per anställd.64 

 

 

 

                                                 
58 Edvinsson. L & Malone. M, 1997, sid 68 
59 Ibid. sid 68 
60 Ibid. sid 76 
61 Ibid. sid 92 
62 Ibid. sid 94 
63 Ibid. sid 101 
64 Ibid. sid 109 
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4. Förnyelse- och utvecklingsfokus 

Området behandlar vad företaget bör göra idag för att förbereda sig inför framtida 

förändringar i produktutveckling, de anställdas kompetens samt  kundernas köpbeteende.65 

För att mäta hur väl företaget utvecklas kan kompetensutvecklingskostnader per anställd, 

nöjd medarbetarindex eller marknadskostnad per kund användas.66 

5. Humanfokus 

De anställdas intelligens och kunskap är svår att värdera, samtidigt som de utgör kärnan i 

verksamheten. De fyra ovan nämnda områdena är alla beroende av de anställdas 

kunskap.67 Mått som kan användas för att mäta humankapital är till exempel 

ledarskapsindex, antalet medarbetare och genomsnittsålder av medarbetare.68 

 

3.5 Intangible assets monitor (Monitorn) 

Monitorn mäter företagets immateriella tillgångar. Den immateriella delen består av företagets 

kunskap, image och de anställdas kompetens.69 De immateriella tillgångarna delas in i tre 

familjer; extern struktur, intern struktur och individuell kompetens.70 De tre familjerna 

korrelerar med tillgångens tillväxt, innovation, effektivitet och stabilitet. Genom olika 

nyckeltal och indikatorer kan tillgångens utveckling mätas. 71 

 

 

  

 

 

  

 

 

Figur 4: Intangible assets monitor72 

 

                                                 
65 Edvinsson. L & Malone. M, 1997, sid 113 
66 Ibid. sid 115 
67 Ibid. sid 123-124 
68 Ibid. sid 131 
69 Sveiby. K-E, 2001, The Knowledge organisation, kap 2 
70 Sveiby. K-E, 2001, Building a knowledge based strategy – a system dynamics model for allocating value 

adding capacity, sid 5 
71 Sveiby. K-E, 2001, The Intangible assets monitor 
72 Ibid. 
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1. Extern struktur 

Den externa strukturen ger en bild av företagets kunder. De anställdas uppgifter är att 

skapa relation till kunderna för att få dem att stanna i företaget. Kunderna utgör inte bara 

en tillgång för företaget i monetära termer, utan ger också anställda träning och bidrar till 

ny kunskap genom respons och krav på produkter.73 Mått såsom försäljning per kund eller 

kundnöjdhetsindex kan användas för att få indikationer på tillgångens tillväxt, förnyelse, 

effektivitet och stabilitet. 

2. Intern struktur 

Intern struktur utgörs av patent, koncept, varumärken som konkurrensfördel, 

varumärkesbyggande och de interna datasystemen. Den interna strukturen och 

människorna i den, utgör tillsammans organisationen.74  Genom att till exempel mäta antal 

datorer per anställd, kostnad för nya investeringar i förhållande till dess värdeskapande 

eller hur många nya produkter som skapas under ett år kan tydliga indikationer angående 

tillgångens tillväxt, innovation, effektivitet och stabilitet mätas.75 

3. Individuell kompetens 

Personal delas in, utifrån funktion, i support staff, de som har hand om personalfrågor, 

sköter IT underhåll, redovisning mm, och professionals som planerar och producerar 

produkter samt har kontakt med kunderna. Professionals utgör den viktigaste delen av 

kompetensen i företaget då de omformar kunskap genom utveckling av nya produkter.76 

Att mäta kompetensindex, utbildningsnivå, medelåldern i företaget eller 

omsättningshastigheten på de anställda visar tillgångens tillväxt, innovation, effektivitet 

och stabilitet.77 

 

                                                 
73 Sveiby. K-E, 2001, Measuring External structure 
74 Sveiby. K-E, 2001, Measuring intangibles and intellectual capital – an emerging first standard 
75 Sveiby. K-E, 2001, Measuring internal structure 
76 Sveiby. K-E, 2001,.Measuring competence 
77 Ibid. 
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3.6  Värderingsmall 

3.6.1 Kriterier   

Här presenteras kriterierna för vad som anses vara redovisning av intellektuellt kapital. 

Förklaring till hur kriterierna tagits fram finns i avsnitt 2.5. 

 
Figur 5: Värderingsmall intellektuellt kapital 

3.6.1.1 Kunden 

Kunderna är den främsta källan till att ett företag kan driva verksamhet. Intellektuellt kapital 

är det icke monetära kapitalet och utgörs dels av kundernas respons gentemot företaget vilket 

generar mervärde och framgång för företag.  

För att företaget ska anses redovisa intellektuellt kapital inom kundområdet ska företaget 

skriva om något av nedanstående kriterier. Kriterierna är baserade på kundperspektivet från 

BSC, kundfokus från Navigator och extern struktur från Monitorn. 

• Kundnöjdhet – om företaget mäter eller skriver om kundnöjdhet 

• Kundrelationer – att företaget presenterar kundernas lojalitet eller att långsiktiga 

kundrelationer är avgörande för företagets framgång. 

• Kund- och segmentutveckling – att företaget förklarar att de aktivt arbetar med kund- 

och segmentutveckling 

3.6.1.2 Personalen 

Personalens kompetens och vilja att driva företaget framåt är en del av företagets 

intellektuella kapital. Detta påverkas av hur företaget motiverar och stimulerar personalen att 

INTELLEKTUELLT 
KAPITAL 

Kunderna 
– Kundnöjdhet 

– Kundrelationer 

– Kund- och segmentutveckling 

 

Varumärke & image 
– Konkurrensfördel 

– Varumärkesuppbyggande 

– Intressenternas uppfattning 

Processer 
– Produktutveckling 

– Utvecklar interna system 

– Effektivisering av interna processer 

 

Personalen 
– Kompetens 

– Kompetensutveckling 

– Motivation 

 



17 

verka för företaget. Kriterierna baseras på lärandeperspektivet från BSC, förnyelse och 

utvecklingsfokus samt humanfokus från Navigator och individuell kompetens från Monitorn. 

• Kompetens – att företaget skriver om kompetensen som personalen besitter. Där 

inkluderas de anställdas utbildningsnivå, branscherfarenhet, anställningstid och 

åldersstruktur. 

• Kompetensutveckling – att företaget beskriver utvecklingen av kompetensen hos de 

anställda 

• Motivation – att företaget skriver om belöningssystem, personlig utveckling samt 

personalens lojalitet gentemot företaget.  

3.6.1.3 Processutveckling 

En del av det intellektuella kapitalet utgörs av företagets infrastruktur. Det är system och 

processer som underlättar det interna arbetet, vilket i sig generar effektivare produktion och 

samarbete.  

Kriterier som ska uppfyllas är baserade på processperspektivet och lärandeperspektivet från 

BSC, processfokus samt förnyelse och utvecklingsfokus från Navigator, och intern struktur 

från Monitorn. 

• Produktutveckling – att företaget skriver om utveckling av nya produkter för att 

tillfredställa de framtida behoven 

• Utvecklar interna system – att företaget skriver om utveckling och användning av IT-

system för att underlätta personalens arbete och kommunikation 

• Effektivisering av interna processer – att företaget skriver om utveckling av 

processtrukturer för att spara tid och dra ned på kostnader 

3.6.1.4 Varumärke och koncept 

Företagets varumärke och koncept utgör en del av intellektuellt kapital då det påverkar 

kunderna att välja deras produkter framför andra. 

Kriterierna är baserade på strukturkapitalet från Navigator och intern struktur från Monitorn. 

• Konkurrensfördel – att företaget skriver om konkurrensfördelar gentemot andra 

företag genom ett starkt varumärke 

• Varumärkesuppbyggande – företaget skriver att de arbetar för att stärka sitt varumärke 

• Intressenternas uppfattning – att företaget skriver hur intressenterna uppfattar 

varumärket och företagets koncept och hur det skapar mervärde i företaget. 
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3.6.2 Gradering 

För att värdera och jämföra hur företag redovisar intellektuellt kapital kategoriseras företagen 

enligt nedanstående graderingsskala. Förklaring till hur den har tagits fram finns i avsnitt 2.5. 

 

0  om företaget inte presenterar någonting som uppfyller kriterierna för 

redovisning av intellektuellt kapital. 

1  om företaget uppfyller något av de uppsatta kriterierna och presenterar detta i 

textform.  

2 om företaget uppfyller något av de satta kriterierna och presenterar det 

intellektuella kapitalet i text och kompletterar med något mått eller index.  

3 om företaget presenterar intellektuellt kapital i form av humankapital eller 

strukturkapital, och därmed uppfyller något av de uppsatta kriterierna. 

4 om företaget presenterar att de arbetar med någon specifik modell för värdering 

och redovisning av intellektuellt kapital. Till exempel presenteras Balanced 

Scorecard, Navigator, eller någon annan modell.  
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4. Empiri och analys 

4.1 Intellektuellt kapital i 32 företag 

De 32 valda företagen undersöks och graderas för att se vilken redovisningsteknik för 

intellektuella kapital som används i deras rapporter. Detta specificeras genom att visa vilken 

information företagen presenterar, det vill säga vilka kriterier för redovisning av intellektuellt 

kapital företagen uppfyller. Resultaten sammanställs i tre diagram, för tydligare specifikation 

för vardera företag se bilaga 8.1. 

4.1.1 Redovisningsteknik år 1999, 2003 och 2007 
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Figur 6: Gradering 1999, 2003 och 2007 

Antal enheter: 32 
 

Av de 32 företag som undersöks syns förändringar mellan år 1999, 2003 och 2007. Antal 

företag som använt sig av en specifik modell uppgick till fem stycken år 1999 medan inget 

företag använde sig av denna teknik år 2007. Det fanns dock fyra företag som använde sig av 

human - eller strukturkapital i 2007 års rapporter. År 2003 var året då flest företag använde 

sig av human - eller strukturkapital.  

Under nittiotalet hade redovisning av intellektuella kapitalet ett uppsving i och med den så 

kallade IT-bubblan.78 Detta stämmer överens med studiens resultat vilket visar att år 1999 var 

                                                 
78 Ekström. S, 2000, sid 13 
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det flest företag som använde sig av en specifik modell för att redovisa och värdera det 

intellektuella kapitalet. 

Det allra vanligaste sättet att redovisa intellektuellt kapital år 1999 var genom att presentera 

informationen i textform. Både år 2003 och 2007 var det vanligast att presentera intellektuellt 

kapital genom text och olika nyckeltal, år 2007 använde 17 av de 32 företagen denna 

redovisningsteknik. Nyckeltalen har företagen själva valt eller utformat vilket gör att 

variationen av nyckeltal är stor. Om det istället skulle finnas standardiserade nyckeltal eller 

redovisningstekniker skulle intressenterna kunna jämföra företagen på ett relevant sätt.79   

Överlag har samtliga företag redovisat intellektuellt kapital under något av de tre åren. 

Antalet företag som inte har redovisat intellektuellt kapital har varierat mellan ett och tre 

företag, men det är alltså inte samma företag som graderats till noll alla tre åren.  

4.1.2 Förändring av redovisningsteknik 
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Figur 7: Företagens förändring 

 

Diagrammet visar om företagen graderats lägre, högre respektive inte förändrat 

redovisningsteknik under den valda nioårsperioden.  Som diagrammet visar har 17 av de 32 

företagen genomgående använt sig av samma redovisningsteknik vid jämförelse av år 1999 

och 2007. Fyra utav de 17 företagen använde samma redovisningsteknik år 1999 och 2007 

men avviker år 2003 då de använde en annan teknik, för tydligare specifikation av företagens 

utveckling se bilaga 8.1.1. Av de företag som har ändrat sin redovisningsteknik har flest 

graderats lägre år 2007 än 1999. 

                                                 
79 Rejler. L, Personlig intervju, 2008-12-05 



21 

4.1.3 Förändring av presenterad information 
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Figur 8: Uppfyllda kriterier 1999, 2003 och 2007 

 
 

Diagrammet visar vilka kriterier som uppfyllts vid de tre olika tidpunkterna. Specifikation av 

varje företag finns i bilaga 8.1.2. Den mest påtagliga minskningen som har skett gäller 

presenterad information om ”utvecklingen av interna system”. År 1999 var det tolv företag 

som skrev om detta, men endast tre stycken år 2007. Den största ökningen har skett inom 

informationsområdet ”effektiviseringen av interna processerna”, då fyra företag år 1999 

respektive tio företag år 2007 presenterade detta. 

Redovisad information om kunderna har ökat med åren. Kundnöjdhet och framförallt 

presenterad information om kundrelationer har nästan fördubblats från år 2003 till 2007. Allt 

fler företag redovisar information om varumärket de senare åren, främst framkommer 

information om varumärket som konkurrensfördel samt uppbyggnad av varumärket.  

Det är medarbetarna som bygger och påverkar kundnöjdhet, kundlojalitet, 

produktutveckling, processutveckling och varumärket.80 Utveckling av kompetens är 

avgörande för företagets produktutveckling vilket påverkar företagets position på marknaden 

samt dess förmåga att tillfredsställa framtida behov.81 Det överrensstämmer med studiens 

resultat, det vill säga att företagen vid de tre valda tidpunkterna främst presenterar information 

om personalens kompetens och kompetensutveckling. 

                                                 
80 Edvinsson. L & Malone. M, 1997, sid 123-124 
81 Sveiby. K-E, 2001, Measuring competence 
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4.2 Fyra företag i fokus 

Efter att ha undersökt samtliga företag valdes fyra objekt ut för djupare analys. Två företag 

som inte har ändrat sin redovisningsteknik vid jämförelse av år 1999 och 2007, ett företag 

vilket har graderats högre år 2007 än 1999 samt ett företag vilket har graderats lägre år 2007 

än 1999. IR ansvariga på de fyra företagen intervjuades för att motivera varför de har eller 

inte har förändrat sin redovisningsteknik. För fullständiga intervjusvar se avsnitt 8.2.2. 

4.2.1 Atlas Copco 

Information om intellektuellt kapital framkom i Atlas Copcos årsredovisningar för år 1999, 

2003 och 2007.82  

Gradering 

1999 2 

2003 2 

2007 2 
Figur 9: Gradering Atlas Copco 
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Figur 10: Kriterier Atlas Copco 

 

År 1999 utformade Atlas Copco ett antal nyckeltal för att mäta bland annat medarbetarnas 

framgång och ledarskap. Till exempel andel chefer med universitetsexamen eller 

genomsnittligt antal år för en chef i samma position. Till år 2003 har Atlas Copco valt att 

presenterar intellektuellt kapital i en hållbarhetsredovisning vilken inkluderas i 

årsredovisningen. I hållbarhetsredovisningen presenterades information kring personalen och 

                                                 
82 Atlas Copco, Årsredovisning 1999, 2003 & 2007 
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dess kompetens. Atlas Copco använde sig av nyckeltal såsom åldersstruktur och antal 

utbildningstimmar per anställd. År 2007 använde de sig fortsatt av en hållbarhetsredovisning 

och företaget presenterade nyckeltal såsom utbildningstimmar per anställd, sjukfrånvaro samt 

antal nyrekryterade med universitetsexamen.  

Som graderingsskalan visar har Atlas Copco inte förändrat tekniken för presentation av 

intellektuellt kapital under åren, istället syns skillnader i vilken information företaget valt att 

presentera. Att Atlas Copco har valt att presentera intellektuellt kapital under alla tre åren 

beror, enligt företaget, på att de är ett stort börsnoterat företag och att det därför ligger i deras 

ansvar att presentera information som intressenterna efterfrågar.83 Det kan också, enligt 

Arbetsgruppen Konrad, bero på att intellektuellt kapital utgör en stor del av företagets 

tillgångar och att företaget därför vill framhäva detta.84 

4.2.2 Semcon 

Information om intellektuellt kapital framkom i Semcons årsredovisningar för år 1999, 2003 

och 2007.85 

Gradering 

1999 3 

2003 3 

2007 3 
Figur 11: Gradering Semcon 
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Figur 12: Kriterier Semcon 

 
                                                 
83 Holmquist. K, Mailintervju, 2008-11-28 
84 Arbetsgruppen Konrad, 1990, sid 9 
85 Semcon, Årsredovisning 1999, 2003 & 2007 
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År 1999 presenterade Semcon företagets humankapital som kompetens och 

kompetensutveckling samt strukturkapitalet som kundrelationer och kundnöjdhet. År 2003 

fortsatte Semcon presentera intellektuellt kapital som strukturkapital. Till år 2007 valde 

Semcon att presentera medarbetarkapital istället för humankapital medan strukturkapitalet 

fortfarande presenterades på samma sätt som tidigare. Semcon har alltså inte ändrat sin 

redovisningsteknik och inte heller valet av presenterad information har förändrats nämnvärt. 

År 2003 presenterade företaget information om innovativa produktutvecklingar och 

utveckling av långsiktiga kundrelationer som kärnan till framgång och tillväxt. Någonting 

som enligt Navigatorn skapar långsiktig lönsamhet eftersom företaget på förhand vet vad 

kunden efterfrågan.86 För att ha den bästa kompetensen stärkte företaget humankapitalet 

genom kompetensutveckling. Företaget presenterade också information om varumärket. 

Enligt Monitorn kan varumärket fungera som en konkurrensfördel gentemot andra företag,87 

någonting som också Semcon framhäver i sin rapport.  

Semcon anser att intellektuellt kapital innefattar personalens kompetens samt varumärket, 

som i sig skapar goda kundrelationer.88 Att företag generellt presenterar intellektuellt kapital 

skulle bland annat kunna bero på att de vill specificera klyftan mellan vad företaget redovisar 

och vad marknaden värderar företaget till.89 Det kan också bero på att företaget vill presentera 

vilka osynliga tillgångar de innehar.90 Detta är någonting som syns i Semcons rapporter då de 

valt att presentera information inom alla områden alla år. 

                                                 
86 Edvinsson. L & Malone. M, 1997, sid 92 & 113 
87 Sveiby. K-E, 2001, Measuring intangibles and intellectual capital – an emerging first standard 
88 Atterling. A, Telefonintervju, 2008-11-25 
89 Marr. B, Gray. D & Neely. A , 2003, sid  449ff 
90 Arbetsgruppen Konrad, 1990, sid 12 
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4.2.3 Rejlers 

Information om intellektuellt kapital framkom i Rejlers årsredovisningar för år 2003 och 

2007.91 

Gradering 

1999 0 

2003 4 

2007 2 
Figur 13: Gradering Rejlers 
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Figur 14: Kriterier Rejlers 

 

År 1999 redovisade Rejlers ingenting som uppfyller kriterierna för redovisning av 

intellektuellt kapital. År 2003 skrev företaget att de använde sig av BSC för att nå uppsatta 

mål angående medarbetarna. År 2007 presenterades text om kompetens och 

kompetensutveckling samt nyckeltal angående medarbetarnas tillfredsställelse.  

Företaget har förändrat sin redovisningsteknik genom åren, från ingenting till att använda 

sig av BSC, till att redovisa information genom text och nyckeltal. Anledningen till att 

företaget inte presenterade någonting år 1999, beror på att företaget då inte var börsnoterat. 

Företaget hade inte någon utförligt finansiell rapport och då heller ingen information om 

intellektuellt kapital.92 Att Rejlers senare har valt att redovisa intellektuellt kapital beror på 

intressenternas ökade behov av information inom området.93 Företaget redovisar inte längre 

                                                 
91 Rejlers, Årsredovisning 2003 & 2007 
92 Rejler. L, Personlig intervju, 2008-12-05 
93 Ibid. 
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intellektuellt kapital genom BSC på grund av att modellen används internt och därför inte 

presenteras i offentliga rapporter.94 

Rejlers redovisar information om medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling både 

år 2003 och 2007. De anser att just medarbetarna är den viktigaste tillgången i företaget och 

vill därför lyfta fram detta i årsredovisningen.95 Vad som skiljer åren åt är information om 

kundrelationer samt utveckling av interna processer. Enligt BSC och Navigatorn är interna 

processerna en viktig del av kundtillfredsställelse och förmåga att ligga ett steg före 

kundernas efterfrågan,96 vilket kan vara anledningen till att företaget valt att uppmärksamma 

detta. 

4.2.4 Know IT 

Information om intellektuellt kapital framkom i Know ITs årsredovisningar för år 1999, 2003 

och 2007.97 

Gradering 

1999 4 

2003 3 

2007 2 
Figur 15: Gradering Know IT 
 
Kriterier

K
un

dn
öj

dh
et

K
un

dr
el

at
io

ne
r

K
un

d-
 &

 se
gm

en
tu

tv
ec

kl
in

g

K
om

pe
te

ns
K

om
pe

te
ns

ut
ve

ck
l in

g
M

ot
iv

at
io

n
Pr

od
uk

tu
tv

ec
kl

in
g

U
tv

ec
kl

ar
 in

te
rn

a 
sy

ste
m

Ef
fe

kt
iv

ise
rin

g 
av

 in
te

rn
a 

pr
oc

es
se

r

K
on

ku
rre

ns
fö

rd
el

V
ar

um
är

ke
su

pp
by

gg
na

d
In

tre
ss

en
te

rn
as

 u
pp

fa
ttn

in
g

1999 X X X
2003 X X X X X
2007 X X X X X X X

 
Figur 16: Kriterier Know IT 

 

                                                 
94 Rejler. L, Personlig intervju, 2008-12-05 
95 Ibid. 
96 Kaplan. R & Norton. D, 1999, sid 91 samt Edvinsson. L & Malone. M, 1997, sid 109 & 113 
97 Know IT, Årsredovisning 1999, 2003 & 2007 
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Know IT är ett av de fyra företaget som år 1999 redovisade det intellektuella kapitalet 

genomen en specifik modell, IC rating. Modellen är utvecklad för att redovisa värdet av 

företagets medarbetare. År 1999 presenterade Know IT nyckeltal såsom omsättning per 

anställd, förädlingsvärde per anställd och genomsnittligt antal anställda. År 2003 redovisade 

inte Know IT intellektuellt kapital genom IC rating, de använde sig istället av begreppet 

strukturkapital och presenterade nyckeltal såsom utbildningsnivå, åldersstruktur och 

förädlingsvärde per anställd. År 2007 användes varken en modell eller benämningen 

strukturkapital, företaget presenterade istället informationen i textform och genom nyckeltal 

såsom åldersstruktur och förädlingsvärde per anställd.  

Know IT har alltså med åren förändrat sin redovisningsteknik och det beror, enligt företaget, 

på att begreppet intellektuellt kapital inte slagit igenom och fortfarande inte har gjort det 

gällande värderingen av bolag. En annan anledning är också att det blev för dyrt att fortsätta 

med den typen av redovisning.98  

4.2.5 Sammanfattning företag 

Det företagen har gemensamt är att de presenterar någonting om medarbetarna alla tre åren. 

Undantag är Rejlers vilka år 1999 har graderats till noll eftersom de då inte uppfyller något av 

kriterierna för vad som anses vara redovisning av intellektuellt kapital. Gemensamt för alla 

företag är också att de någon gång under nioårsperioden presenterar information om 

kunderna. 

I övigt skiljer sig företagen i vilken information de har valt att presentera om intellektuellt 

kapital under de tre åren. Det kan jämföras med att begreppet är otydlig och ingen generell 

definition finns tillgänglig.99  

                                                 
98 Syrén. P, Mailintervju, 2008-12-01 
99 Edvinsson. L & Malone. M 1997, sid 12 samt Johansson. H, 2000 
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5. Slutsats 
Studien bekräftar att företagens uppfattning av begreppet skiljer sig åt. En del företag 

presenterar endast vissa delar som kan anses vara redovisning av intellektuellt kapital medan 

andra har valt att framhäva alla delar. Resultatet visar att i valet av vilken information som 

presenteras i företagens rapporter syns tydligt att företagen fokuserar på medarbetarna under 

alla tre år. Detta kan förklaras genom att medarbetarna är den viktigaste delen i organisationen 

och fungerar som grundstenen till de övriga områdena och företagen vill därför framhäva 

detta. 

Vid en generell jämförelse av nioårsperioden har drygt hälften av företagen inte ändrat sin 

redovisningsteknik. Utifrån de övriga 15 företagen syns att redovisningstekniken har 

förändrats under perioden. Det vanligaste sättet att presentera intellektuellt kapital år 1999 var 

genom text, år 2003 och 2007 kompletterades texten med nyckeltal. År 2007 var det inget av 

företagen som presenterade intellektuellt kapital genom en specifik modell till skillnad från år 

1999 då det var fem företag som använde den redovisningstekniken. Att fler företag använde 

en specifik modell för presentation av intellektuellt kapital år 1999 kan bero på att 

redovisning av intellektuellt kapital hade ett uppsving då. Detta gjorde att företag blev 

medvetna om att de kunde redovisa och värdera sina osynliga tillgångar. Anledningen till att 

dessa företag har slutat presentera modeller beror bland annat på att det antingen blivit för 

kostsamt eller att företagen endast använder modellen internt och därför inte presenterar 

denna externt.  
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6. Avslutande diskussion 

6.1 Tankar och reflektioner 

I resultatet syns att företagen framhäver information om intellektuellt kapital men det 

representerar dock inget konkret värde i företaget. Det krävs någon allmänt accepterad modell 

eller princip för att värdering av företags intellektuella kapital ska kunna bli likvärdig. Det kan 

tänkas att företagen idag inte vill ägna tid och pengar på att använda en specifik modell 

eftersom dess intressenter ändå inte kan jämföra detta med information som andra företag 

presenterar.  

Att fler företag använde en modell år 1999 än 2007 skulle kunna förklaras genom att 

Skandia år 1995 kom med den första rapportern för redovisning av intellektuellt kapital. 

Företag fick då upp ögonen för att detta var möjligt och inspirerades till att använda sig av 

modeller för att framhäva det intellektuella kapitalet. Det kan också bero på IT-bubblan, som 

under slutet på 90-talet väckte företagens intresse att framhäva osynliga tillgångar. Att 

användandet av en modell sedan sjönk kan bero på IT-bubblans krasch vilket resulterade i att 

företagens hysteri för att pressa upp resultatet svalnade.  

Trots att användandet av modeller har minskat under de senaste nio åren, går det inte att 

säga att intresset att framhäva intellektuellt kapital har minskat. Det visar sig i företagens 

rapporter då de i relativt stor utsträckning presenterar information om intellektuellt kapital. 

Det visar sig också genom intervjuerna då respondenterna anser att det är viktigt att kunna 

framhäva denna tillgång. 

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Det skulle vara intressant att undersöka varför inga allmänt accepterade värderings- och 

redovisningsmodeller är fastställda. Till exempel genom att närmare studera regelverken och 

International Accounting Standards Boards uttalanden.  

Att undersöka hur företagen verkligen ser på detta problem skulle vara intressant för att få 

svar på om det är något som de själva är intresserade att redovisa, eller om de endast gör det 

för att tillfredsställa intressenterna. 

En annan undersökning skulle kunna syfta till att sammanställa hur många av de 

rekommenderade nyckeltalen som företagen faktiskt använder.  
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8. Bilagor 

8.1 Sammanställning 

8.1.1 Gradering 

      
    1999 2003 2007   
            
ABB   1 1 1 Oförändrat 
AcadeMedia   4 3 2 Lägre 
Assa Abloy   1 1 1 Oförändrat 
Atlas Copco   2 2 2 Oförändrat 
Autoliv   1 2 2 Högre 
Carnegie   1 2 1 Oförändrat 
Cybercom   3 3 2 Lägre 
Electrolux   1 2 1 Oförändrat 
Enea   2 2 0 Lägre 
Ericsson   2 0 3 Högre 
Getinge   3 1 2 Lägre 
Handelsbanken   1 2 2 Högre 
HiQ   3 3 3 Oförändrat 
Holmen   3 2 3 Oförändrat 
H&M   1 1 1 Oförändrat 
Investor   0 2 2 Högre 
KnowIT   4 3 2 Lägre 
Prevas   2 2 2 Oförändrat 
Rejlers   0 4 2 Högre 
Sandvik   1 1 1 Oförändrat 
SCA   1 1 1 Oförändrat 
SEB   2 2 2 Oförändrat 
Securitas   1 1 0 Lägre 
Semcon AB   3 3 3 Oförändrat 
Skandia   4 3 0 Lägre 
SKF   1 1 1 Oförändrat 
Softronic   4 4 2 Lägre 
Sweco   2 2 2 Oförändrat 
Swedbank   3 3 2 Lägre 
Swedish Match   1 1 1 Oförändrat 
Tieto-Enator   4 3 2 Lägre 
Ångpanneföreningen   2 1 2 Oförändrat 

 

Totalt 

   

1999 2003 2007

0 2 1 3

1 12 10 9

2 7 11 16

3 6 8 4

4 5 2 0  

oförändrat lägre högre

17 10 5  
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8.1.2 Kriterier 

1999              

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ABB             X   X        
AcadeMedia         X   X            
Assa Abloy                          
Atlas Copco X X   X X X X X X        
Autoliv       X X   X X          
Carnegie   X                      
Cybercom   X   X X           X    
Electrolux         X X         X    
Enea   X   X X               1. Kundnöjdhet  
Ericsson X   X X X   X X     X X 2. Kundrelationer  
Getinge     X   X X X X         3. Kundutveckling och segmentutveckling  
Handelsbanken         X X   X         4. Kompetens  
HiQ   X   X X X             5. Kompetensutveckling  
Holmen X X   X X X             6. Motivation 
H&M                     X X 7. Produktutveckling  
Investor                         8. Utvecklar interna system  
KnowIT       X X   X           9. Effektivisering av interna processer 
Prevas   X X X     X           10. Konkurrensfördel  
Rejlers                         11. Varumärkesuppbyggande  
Sandvik             X           12. Intressenternas uppfattning  
SCA       X X   X            
SEB X     X X X   X          
Securitas             X            
Semcon X X   X X     X   X   X  
Skandia X X   X X X X X X        
SKF         X     X          
Softronic   X   X X X   X X        
Sweco       X X X   X          
Swedbank X   X       X X          
Swedish Match X       X   X       X X  
Tieto-Enator       X X X X            
Ångpanneföreningen X     X X X X            
Totalt 9 11 4 18 22 13 16 13 4 1 5 4  
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2003              
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ABB         X   X            
AcadeMedia X X   X X                
Assa Abloy           X X     X X    
Atlas Copco       X X X X            
Autoliv X     X X X X            
Carnegie   X   X   X              
Cybercom   X   X X   X            
Electrolux X   X   X       X X X X  
Enea       X   X X            
Ericsson                         1. Kundnöjdhet  
Getinge   X         X X     X   2. Kundrelationer  
Handelsbanken X       X X X           3. Kundutveckling och segmentutveckling  
HiQ X X   X X               4. Kompetens  
Holmen       X X X X       X   5. Kompetensutveckling  
H&M X       X   X X X   X X 6. Motivation 
Investor       X X X             7. Produktutveckling  
KnowIT X     X X X X           8. Utvecklar interna system  
Prevas X     X X X X           9. Effektivisering av interna processer 
Rejlers       X x     X         10. Konkurrensfördel  
Sandvik   X   X     X   X       11. Varumärkesuppbyggande  
SCA         X   X X   X X   12. Intressenternas uppfattning  
SEB X X   X X X              
Securitas             X            
Semcon   X   X X   X     X      
Skandia X     X X X X            
SKF         X                
Softronic   X   X X     X          
Sweco             X       X X  
Swedbank X     X X X X            
Swedish Match     X   X X X       X    
Tieto-Enator X X   X X X X X X   X    
Ångpanneföreningen X     X     X            
Totalt 14 10 3 20 23 15 21 7 4 4 9 3  
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2007              
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ABB             X            
AcadeMedia       X X X              
Assa Abloy       X X   X   X   X    
Atlas Copco X X   X X X X       X X  
Autoliv X X   X X X X   X X      
Carnegie   X   X             X    
Cybercom   X     X X         X    
Electrolux X         X X   X X X X  
Enea                         1. Kundnöjdhet  
Ericsson X X   X X X X     X     2. Kundrelationer  
Getinge     X       X   X       3. Kundutveckling och segmentutveckling  
Handelsbanken X X X X X X X           4. Kompetens  
HiQ X X   X X               5. Kompetensutveckling  
Holmen X X   X X X X           6. Motivation 
H&M X     X X X X     X X X 7. Produktutveckling  
Investor       X   X             8. Utvecklar interna system  
KnowIT   X   X X X   X X X     9. Effektivisering av interna processer 
Prevas X     X X X X   X       10. Konkurrensfördel  
Rejlers   X   X X               11. Varumärkesuppbyggande  
Sandvik         X   X           12. Intressenternas uppfattning  
SCA     X       X       X    
SEB X X   X X X X            
Securitas                          
Semcon X     X X   X     X      
Skandia                          
SKF   X       X     X        
Softronic   X   X       X          
Sweco       X X X     X        
Swedbank X     X X X X X X        
Swedish Match X X         X       X X  
Tieto-Enator     X   X   X   X        
Ångpanneföreningen X X   X X X X       X    
Totalt 15 19 4 21 21 18 19 4 10 6 9 4  
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8.2 Intervju 

8.2.1 Intervjufrågor 
 
1. Vad är intellektuellt kapital för XXX? Vilken del är vikigast enligt er? 
2. Hur har uppfattningen av begreppet kommit till? Har ni utgått från någon modell eller 
förebild? 
3. Hur tror ni att utvecklingen av intellektuellt kapital, som en del av redovisningen, kommer 
att se ut i framtiden? 
4. Av vilken anledning har ni minskat/ökat/slutat med informationen om intellektuellt kapital? 
Vilka faktorer har påverkat detta?  
 
Alternativt, till de företag vilka inte förändrats: 
Redovisar XXX intellektuellt kapital idag av samma andledning som för 10 år sedan? Vad var 
anledningen då och vad är den idag? 
 
 

8.2.2 Intervjusvar 

8.2.2.1 Atlas Copco  
Karin Holmquist,  Mailintervju, 2008-11-28 
 
1. Varumärken - se årsredovisningen 2007 sid.10 
Följande är hämtat ur hållbarhetsredovisning. 2007 som är inkluderad i årsredovisningen: 
Processutveckling - Atlas Copcos marknadsbolag följer upp sina resultat genom att mäta sin 
kundandel. Det är ett mått på hur kunderna värdesätter de produkter och tjänster som Gruppen 
erbjuder. Dessutom, i enlighet med Gruppens kvalitetspolicy, genomför alla divisioner 
kundundersökningar för att mäta hur nöjda kunderna är med Atlas Copco. 
Kundernas påverkan - Atlas Copco strävar efter att vara en prioriterad leverantör till befintliga 
och potentiella kunder. Detta uppnås genom att utveckla, tillverka och leverera produkter och 
lösningar av högsta kvalitet. Gruppens framgång bygger på att i samverkan med kunder skapa 
en hållbar konkurrenskraft. Genom att erbjuda förstklassiga produkter och tjänster som 
uppfyller eller överträffar kundernas krav tillför Gruppen ett mervärde till kundernas egen 
verksamhet och deras affärsmål. 
Personalens kompetens - Atlas Copcos vision är att bli och fortsätta att vara First in Mind–
First in Choice ®, det vill säga det företag som potentiella och nuvarande anställda tänker på 
först och väljer. Under 2007 har Atlas Copco fortsatt att fokusera på sina medarbetare genom 
att arbeta för en säker och hälsosam arbetsmiljö som erbjuder mångfald. 
Atlas Copco har också ett utbildningsmål på 40 tim/anställd/år, ett internchefsrekrytering mål 
på 85% och ett mål på att alla medarbetare ska ha ett utvecklingssamtal varje år. Atlas Copco 
har också följande mål: Varje medarbetare ska årligen genomgå ett utvecklingssamtal. 
Intern rörlighet uppmuntras och 85% av cheferna ska rekryteras internt. Det är svårt att ranka 
de här aspekterna; kundpåverkan är väldigt viktig för gruppens överlevnad liksom Atlas 
Copcos medarbetare men även processutvecklingen är viktig för att möta kundernas nya 
önskemål. 
2. Intressentmodellen är framtagen ur Atlas Copco perspektiv där de viktigaste intressenterna 
identifierats; samhälle och miljö, kunder, medarbetare, affärspartners och aktieägare. 
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3. Hållbarhetsredovisningen kommer i framtiden följa och utvecklas med GRI (Global 
Reporting Initiative) och andra intressentkrav. 
4. Atlas Copcos hållbarhetsredovisning redovisar enligt GRI sedan 2001 och sedan 2006 är 
den uppbyggd utifrån de viktigaste intressenterna: samhälle och miljö, kunder, medarbetare, 
affärspartners och aktieägare. Eftersom Atlas Copco är ett stort börsnoterat bolag så ingår det 
i gruppens ansvar att vara transparent och redovisa dessa frågor från ett hållbarhetsperspektiv 
och gruppen har valt att redovisa enligt GRI. 
 

8.2.2.2 Semcon 
Anders Atterling, Telefonintervju, 2008-11-25 
 
1. Intellektuellt kapital är för Semcon personalens kompetens och varumärke vilket i sig 
skapar goda kundrelationer. Den viktigaste delen är personalens kompetens, och menar att när 
personalen går hem för dagen så går hela företaget hem.  
2. Semcon uppfattning har influerats av Elisabeth Annell som har skrivit en bok om 
intellektuellt kapital och försöken att implementera detta i redovisningen.  
3. Semcon menar att med tanke på att det inte blivit någon förändring under de senaste 15 
åren så kan detta bli svårt. Men det finns ett hopp om att det ska kunna redovisas eftersom det 
är så viktigt för företagen, detta genom att hitta nya vinklar för hur det ska kunna värderas. 
Semcon tror att det skulle vara lättare att göra strukturkapitalet mötbart och att humankapitalet 
kan bli mer problematiskt, samtidigt som verkligen hoppas att det ska fungera i framtiden.  
4. Att personalen utgör företagets centrala roll var anledningen till att man började presentera 
detta i redovisningen. Det är av samma anledning som Semcon presenterar denna del idag. 
Det har alltså inte skett någon förändring i motiveringen till presentation av intellektuellt 
kapital.  

 

8.2.2.3 Rejlers 
Lisa Rejler, Personlig intervju, 2008-12-05 
 
1. Medarbetarna är den viktigaste tillgången i företaget och därför vill Rejler lyfta fram detta i 
årsredovisningen. Största risken för ett kunskapsföretag som Rejlers är att förlora 
nyckelpersoner i företaget. Därför är det viktigt med företagskulturen och att se till att dessa 
nyckelpersoner tillfredställs. Det är inte endast kompetensen som medarbetarna besitter som 
är viktig, det är också viktigt att motivera medarbetarna och att de känner lojalitet gentemot 
företaget.  
Medarbetarna är också grunden för nöjda kunder och då Rejlers har många långvariga 
kundrelationer som de vill värna om, är det viktigt att ge medarbetarna de rätta 
förutsättningarna för detta. 
Varumärket blir en allt viktigare del att framhäva för Rejlers. De arbetar på olika sätt för att 
stärka varumärket och dess igenkännande.  
2. De presenterade BSC i 2003 årsredovisning men har sedan dess valt att inte presentera den 
i offentliga rapporter.   
3. BSC används endast internt och presenteras därför inte längre i årsredovisningarna. 
4. Anledningen till att företaget inte hade en utförligt rapport år 1999 beror på att företaget 
inte var börsnoterat då och därför inte hade några krav på att presentera information om 
intellektuellt kapital. Lisa tycker att behovet av att redovisa nyckeltal angående intellektuellt 
kapital har ökat. Hon tycker också att det vore bra om det fanns ett standardiserat sätt eller 
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modell för vilka nyckeltal som ska redovisas. De måste dock vara relevant och jämförbart, 
tillexempel att visa erfarenhet och utbildning genom nyckeltal. 
 

8.2.2.4 Know IT 
Patrik Syrén, Mailintervju, 2008-12-01 
 
Det är nog ca 10 år sedan vi gjorde ett försök att redovisa intellektuellt kapital och sedan dess 
har vi inte gjort något alls i den riktningen. Anledningen är att begreppet IK inte har slagit 
igenom när det gäller värderingen av bolag och att det blev dyrt att fortsätta med 
redovisningen. 
 


