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Sammanfattning 
 
Titel: Intellektuellt kapital hos svenska noterade bolag, en studie inom 
läkemedelsbranschen. 
 
Författare: Anna Fridén, Evguenia Karpouchova 
 
Kurs: Examensarbete i företagsekonomi 15 hp, vt 2013 
 
Utifrån företagens förändrade förutsättningar att redovisa sina tillgångar, då flera 
företag idag består av stora resurser i form av kunskap, ansåg författarna för denna 
studie det tänkvärt att undersöka hur företagen bemöter detta. Eftersom det dessutom 
inte krävs av företagen att redovisa sina kunskapstillgångar, intellektuellt kapital, och 
det heller inte finns någon utarbetad standard för att göra detta, kan det antas att det 
finns flera olika idéer om hur företagen går tillväga och varför företagen väljer att 
redovisa detta frivilligt. Syftet med denna studie var att ta reda på huruvida noterade 
läkemedelsbolag redovisar frivillig information om immateriella tillgångar i form av 
intellektuellt kapital i sina årsredovisningar. Eftersom uppsatsens forskningsfråga och 
syfte avser att granska textmaterial från börsnoterade bolag, och i detta material 
undersöka hur ofta immateriella tillgångar i form av intellektuell kapital omnämns, 
valde författarna till denna uppsats att utföra en innehållsanalys genom att studera sex 
börsnoterade bolag inom läkemedelbranschen och deras årsredovisningar för perioden 
2006-2011. Den kategori som redovisats mest var internkapital vilket inte stämmer 
överens med tidigare studier, en förklaring till detta kan vara att läkemedelsbranschen 
har ett stort behov av ägande gällande sina stora kunskapstillgångar. Totalt sett visar 
resultaten i föreliggande studie genomgående att den största redovisning sker under år 
2008 och minst redovisning av intellektuellt kapital sker under år 2006. Att år 2008 är 
det år då den största redovisningen av intellektuellt kapital sker i de sex bolag 
författarna studerat, kan ha sin förklaring i att företagen vill legitimera sin existens 
genom tillgångar i intellektuellt kapital, då den finansiella krisen under år 2007 och 
2008 kan ha påverkat företagen till att redovisa mer av detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
As several companies today consists of large resources in terms of knowledge, the 
companies may have to reevaluate the way they disclose their assets, the authors of this 
study find it interesting to examine how companies respond to this. Since it is not 
required by the companies to disclose their knowledge assets, intellectual capital, and 
there is no standard for doing this, it can be assumed that there are several different 
ideas about how to proceed and why they choose to disclose it voluntarily. The purpose 
of this study was to find out whether the listed pharmaceutical companies report 
voluntary information on intangible assets such as intellectual capital in their annual 
reports. Since the thesis research question and objectives designed to examine text 
material from listed companies, and in this material examine how often intangible assets 
such as intellectual capital is mentioned, chose the authors of this paper to conduct a 
content analysis by studying six listed companies in the pharmaceutical industry and 
their annual reports for the period 2006-2011. The category accounted for most was 
internal capital, which is not consistent with previous studies; one explanation may be 
that the pharmaceutical industry has a great need for ownership regarding their 
knowledge assets. Overall, the results in the present study shows that the largest 
reporting takes place in the year 2008 and the least reporting of intellectual capital takes 
place in 2006. This can be explained by the theory that the companies want to legitimize 
their existence by assets in intellectual capital, as the financial crisis in 2007 and 2008 
may have influenced companies to disclose more of this.  
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1 Inledning 
 
I kommande kapitel ska författarna presentera bakgrund och problemdiskussion i det 
aktuella ämnet samt syfte med denna uppsats. 
 

 
1.1 Bakgrund  
 
Redovisningens uppdrag är att bilda grund för ekonomiska beslut, för företaget självt 
och för utomstående intressenter och användare. Den utgör underlag för kontroll och 
uppföljning av företagens verksamhet medan intressenterna i viss grad har olika behov 
av informationen (Smith, 2006). 
 
Under de senaste åren har uppmärksamheten angående frågan om internationell 
harmonisering av redovisning varit stor. Tidigare reglerades redovisningen enbart 
nationellt, vilket gjorde att det fanns stora skillnader mellan olika länder. Detta blev ett 
problem när intressenter skulle jämföra information mellan företag, till exempel för 
investerare på aktiemarknaden (Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson & Rimmel, 
2010). Från och med 1 januari 2005 blev de internationella redovisningsreglerna och 
standarderna IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial 
Reporting Standards) obligatoriska i Sverige och resten av EU för börsnoterade 
koncernbolag (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009). 
 
Hur företagets tillgångar skall redovisas i balansräkningen har de senaste årtiondena 
även blivit omdiskuterat då det finns svårigheter med definition och värdering av 
tillgångar (Marton et. al., 2010). Med anläggningstillgångar avses de värden som 
existerar i ett företag som har en livslängd längre än ett år. Anläggningstillgångar delas 
upp i tre kategorier: materiella, immateriella och finansiella tillgångar (Smith, 2006). 
Immateriella tillgångar måste uppfylla vissa krav för att kunna bedömas som en tillgång 
i redovisningen. Det vill säga att företaget måste ha kontroll över tillgången, tillgången 
måste förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden och dess anskaffningsvärde skall 
kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. De flesta typer av immateriella tillgångar 
uppfyller inte alla kriterier på samma gång. Ett vanligt exempel på en sådan immateriell 
tillgång är humankapital, som inte uppfyller kravet på kontroll (Sundgren, et. al., 2009). 
 
Utvecklingen går dock mot att redovisa mer av de immateriella tillgångarna, till 
exempel redovisas idag delar av forskning och utveckling samt förvärvad goodwill i 
balansräkningen. Enligt IAS regelverk är det viktigt att dela upp tillgångar i förvärvade 
och internt upparbetade. Majoriteten av internt upparbetade tillgångar skall inte 
redovisas enligt IAS 38, det är egentligen bara utvecklingsutgifter som uppfyller kraven. 
Dessa krav består av att företaget har teknisk möjlighet, ekonomiska och andra resurser 
för att färdigställa den immateriella tillgången samt avsikt att använda eller sälja den. 
Internt upparbetade goodwill, forskning, utbildning, kundregister eller varumärken skall 
inte redovisas som tillgång, utan enbart som utgifter (Marton et. al., 2010). Enligt IAS 
38 krävs det dock av företagen att publicera i sina årsredovisningar flera typer av de 
förvärvade immateriella tillgångarna, så som patent, forskning och utveckling, 
varumärken, men de kan även frivilligt välja att berätta om det mesta av deras 
intellektuella kapital (Petty, Cuganesan, Finch & Ford, 2009).  
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Redovisningspraxis avspeglar miljön i samhället vilket förändrar sig ekvivalent. Detta 
kommer ständigt motivera till analys av den aktuella redovisningspraxisen (Hendriksen, 
1982). Grundläggande principer, normer, regler och rekommendationer ska ständigt 
ifrågasättas eftersom redovisningspraxis bör utvecklas i samma takt som omvärlden 
(Svensson, 2012). 
 
Innovation i frivillig redovisning av intellektuellt kapital har sitt ursprung i svenska 
företag, såsom Celemi och Skandia. De har utvecklat en stor mängd av nya 
rapporteringskrav, exempelvis Balanced Scorecard (Petty et. al., 2009). Båda företagen 
blev välkända inom näringslivet eftersom de tyckte att det fanns ett behov för företag att 
mäta, värdera och rapportera intellektuellt kapital (Brooking, 1996).  
 
Den första rapporten om intellektuellt kapital gjordes i Sverige 1994, av Leif Edvinsson 
som var ansvarig för denna redovisning hos Skandia (Ordóñez de Pablos, 2005). 
Edvinsson förklarar att arbetet började med ett behov av nya idéer för utvecklingen av 
kunskapsintensiva tjänster, att leda företaget samt behov av utveckling och förnyelse när 
det gäller att konkurrera med andra företag. Målet var att skapa ett dokument som gav 
en överblick av icke finansiell information på samma sätt som den finansiella 
informationen presenterades, samt att skapa ett redovisningsspråk även för dessa icke 
finansiella uppgifter. Edvinsson förklarar att deras system för att redovisa intellektuellt 
kapital har flera likheter med balanserade styrkort (Edvinsson, 1997). Skandias 
redovisning av intellektuellt kapital kommuniceras inte bara genom siffror, utan även 
genom berättelser och bilder (Ordóñez de Pablos, 2005).  
 
Tidigare har undersökningar inom läkemedelsbranschen i Indien gjorts av forskarna G. 
Bharathi Kamath under år 2008 och Sukhdev Singh tillsammans med Monika Kansal 
under år 2011, där man studerar redovisningen av intellektuellt kapital. 
 
Kamath (2008) motiverar sin undersökning med att den skulle vara till fördel inte bara 
för enskilda företag eller läkemedelsbranschen, men även för andra forskare, industrier, 
beslutfattare och investerare. Forskaren styrker frågan om förhållandet mellan 
intellektuellt kapital och prestationsförmåga för företag, så att företagen börjar iaktta 
rapportering och informationsgivning om dessa kapital som en lönsam satsning. 
 
Syftet med Singh & Kansal (2011) undersökning var att studera de frivilliga 
upplysningarna om intellektuellt kapital och dess variationer i de 20 topplistade 
läkemedelsföretagen i Indien. Utvecklingen av kunskapsbaserad ekonomi på makronivå, 
anser Singh & Kansal (2011)  vara väsentlig för att studera mätningar och upplysningar 
om intellektuellt kapital på mikronivå i enskilda företag. 
 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Under de senaste tre decennierna har industrisamhället ersatts av informations- och 
kunskapssamhället. Denna ombildning av samhället har ändrat utgångspunkterna för 
företag genom ökad globalisering, konkurrens samt kundkrav (Castells, 2000). 
Följaktligen har de immateriella tillgångarnas vikt för företagen förändrats. Det har 
blivit viktigare att redovisa immateriella tillgångar för olika intressenter och företaget 
själv. Men det bokförda värdet av företaget har hela tiden minskat i förhållande till 
marknadsvärdet (Cezair, 2008). 
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I den nya ekonomin betraktas kunskap och kompetens samt information och innovation 
som viktiga faktorer (Kallinikos, 1996). Kunskap idag är avgörande för 
konkurrenskraften hos företag. Tidigare kunde kunskap som resurs vara begränsad till 
ett fåtal anställda, eller företagets chefer. Idag är kunskap en resurs som återfinns hos 
många av företagets anställda (Lindvall, 2011). Ekonomier som är grundade på kunskap 
kräver att kunskapsverksamheter stöds av forskning och utveckling via uppfinning och 
inspiration. På grund av kontinuerlig utveckling av idéer, kultur och teknik utmanas 
därför redovisningen. Immateriella tillgångars värde avspeglas inte i den traditionella 
obligatoriska redovisningsramen (Beattie & Thomson, 2007), därför kan dessa 
karakteriseras som en form av oredovisade tillgångar i den traditionella redovisningen 
(Svensson, 2013).  
 
Tjänstesektorns allt större bidrag till bruttonationalprodukten i både utvecklade och 
utvecklingsländer i världen, pekar på den världsomfattande tillväxten i 
kunskapsekonomin och den stora betydelsen av kunskapsbaserade resurser (Singh & 
Kansal, 2011). Läkemedelsbolag är i allra högsta grad kunskapsföretag, då kunskap 
utvecklas inom företaget eller köps från andra företag och skyddas av patent. För 
läkemedelsbolagen är det ett konstant behov av att utveckla ny kunskap för att kunna 
erbjuda marknaden nya produkter. Hur de hanterar kunskapen påverkar deras 
ekonomiska tillväxt (Boekestein, 2006).  
 
Sveriges läkemedelsbransch är en av de sektorer inom svensk ekonomi som har en stor 
potential, de tillverkar nästan 80 procent av alla läkemedel som säljs i Sverige. Av cirka 
13000 (2011) anställda inom branschen arbetar en tredjedel med forskning och 
utveckling och drygt 1000 personer innehar en forskarutbildning. Varje år spenderas av 
läkemedelsindustrin i Sverige cirka 13 miljarder svenska kronor på forskning och 
utveckling. (Lif, 2013). Forskning och utveckling (FoU) är ett område där tyngdpunkten 
ligger på kunskap och utbildning, alltså mer på vad de anställda bidrar med till 
organisationen. Eftersom läkemedelsindustrin investerar så mycket av sina resurser på 
dessa tillgångar är det nödvändigt att studera tillgångarnas relativa betydelse och även 
dess bidrag till den totala kapaciteten av dessa företag (Kamath, 2008). 
 
Det intellektuella kapitalet inom läkemedelsindustrin kan spåras till tre viktiga 
perspektiv: 

 Den kvalificerade arbetskraften är kärnan för FoU-verksamheten i företaget, 
kostnaderna företaget spenderar på de anställdas utbildning och utveckling är en 
integrerad del av humankapitalet. 

 Den stora investering som företaget gör på FoU-infrastruktur är en oskiljaktig 
del av strukturkapitalet. 

 De ständiga insatser företaget gör i utvecklingen av nya molekyler resulterar i ett 
framstående ägande av patent i företaget. Denna immaterialrätt utvecklar en del 
av de organisatoriska tillgångarna och kapital (Kamath, 2008). 

 
Marton et. al. (2010) diskuterar svårigheten för branscher där huvuddelen av 
tillgångarna är immateriella och därmed inte avspeglas i redovisningen, vilket inte ger 
en korrekt bild av företagen (Marton et. al., 2010). Olsson (2001) menar också att den 
uteblivna redovisningen av immateriella tillgångar orsakar en undervärdering av 
ekonomisk tillväxt, vilket diskuterats på en konferens om immateriella tillgångar vid 
Stern School of Economics, New York University 2001 (Olsson, 2001). Redovisningen 
av immateriella tillgångar är motsägelsefull, eftersom ju mer företagen investerar i dessa 
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immateriella tillgångar, ju mindre värde visar deras resultat och balansräkning 
(Edvinsson, 1997).   
 
Kapitalmarknaderna påverkas dock positivt av företagen som rapporterar resultatet av 
deras intellektuella kapital (Garcia-Ayuso, 2003; Lev, 2001), då aktiekursen förbättras 
(Edvinsson & Malone, 1998) och fast kostnad för kapital sjunker (Garcia-Ayuso, 2002). 
Det finns ett positivt samband mellan bolagets börsvärde och redovisningen av dess 
intellektuella kapital, vilket kan vara en nyckel till motivation för börsnoterade bolag att 
frivilligt redovisa deras intellektuella kapital (Petty et.al., 2009). 
 
Motivationen till att redovisa intellektuellt kapital kan även vara att ”göra det osynliga 
synligt” (Cooper & Sherer, 1984).  Guthrie & Petty (2000) påstår att det kan förekomma 
en risk för företagen som inte redovisar sitt intellektuella kapital, att de inte får 
tillräcklig uppmärksamhet från ledningen, investerare och andra intressenter, samt lågt 
potentiellt företagsvärde (Guthrie & Petty, 2000). Det intellektuella kapitalets roll i 
värderingen av företag och fastställandet av företagens framtida inkomster identifieras 
av många referenter som den avgörande. Vissa referenter påstår att organisationer måste 
börja rapportera icke-finansiella indikatorer, eftersom det kan ge en mer balanserad syn 
på utvärdering av intellektuella kapitalet (Ittner & Larcker, 1998), en bättre förståelse 
och insyn i företagens ledningsprestation (Petty et al., 2009). 
 
Utifrån företagens förändrade förutsättningar att redovisa sina tillgångar, då flera 
företag idag består av stora resurser i form av kunskap, finner författarna för denna 
studie det tänkvärt att undersöka hur företagen bemöter detta. Eftersom det dessutom 
inte krävs av företagen att redovisa sina kunskapstillgångar, intellektuellt kapital, och 
det heller inte finns någon utarbetad standard för att göra detta, kan det antas finnas flera 
olika idéer om hur företagen går tillväga och varför företagen väljer att redovisa detta 
frivilligt. Det är även intressant att undersöka hur denna redovisning utvecklats över tid. 
Författarna har valt att undersöka redovisning av intellektuellt kapital i 
läkemedelsindustrin, för att denna bransch består av stora kunskapsresurser.  
 
 
1.3 Forskningsfrågor 
 

 Hur redovisar svenska noterade bolag inom läkemedelsbranschen frivillig 
information om intellektuellt kapital? 

 Hur har denna redovisning utvecklats under åren 2006-2011? 
 
 
1.4 Syfte  
 
Syfte med denna studie är att ta reda på huruvida läkemedelsbolag noterade på 
Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Cap listor, som upprättar sin 
koncernredovisning enligt standarderna i IFRS, redovisar frivillig information om 
immateriella tillgångar i form av intellektuellt kapital i sina årsredovisningar.  
 
 
 
 
 



 

1.5 Disposition  
 

Uppsatsen skall disponeras enligt följan
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 1

• Består av inledning som behandlar samhällets utveckling och 
vilka följder detta har för företagen och deras redovisning, 
vilket mynnar ut i våra forskningsfrågor.

Kapitel 2

• Innehåller motivering till vald undersökningsansats, 
kategoriseringsmodell för intellektuellt kapital, urval och 
källkritik bland annat. 

Kapitel 3

• Presenteras studiens teoretiska referensram, så som 
definition av intellektuellt kapital,
samt teorier som kan förklara utvecklingen av redovisningen.

Kapitel 4
• Redovisar studiens empiri samt analys av dessa data. 

Kapitel 5
• Vidare diskussion om studiens resultat.

Kapitel 6

• Innehåller studiens slutsats och förslag på framtida 
forskning.

5 

Uppsatsen skall disponeras enligt följande ordning: 

Består av inledning som behandlar samhällets utveckling och 
vilka följder detta har för företagen och deras redovisning, 
vilket mynnar ut i våra forskningsfrågor.

Innehåller motivering till vald undersökningsansats, 
kategoriseringsmodell för intellektuellt kapital, urval och 
källkritik bland annat. 

Presenteras studiens teoretiska referensram, så som 
definition av intellektuellt kapital, ramverk för kategorisering 
samt teorier som kan förklara utvecklingen av redovisningen.

Redovisar studiens empiri samt analys av dessa data. 

Vidare diskussion om studiens resultat.

Innehåller studiens slutsats och förslag på framtida 
forskning.

 

Består av inledning som behandlar samhällets utveckling och 
vilka följder detta har för företagen och deras redovisning, 

Innehåller motivering till vald undersökningsansats, 
kategoriseringsmodell för intellektuellt kapital, urval och 

Presenteras studiens teoretiska referensram, så som 
för kategorisering 

samt teorier som kan förklara utvecklingen av redovisningen.

Redovisar studiens empiri samt analys av dessa data. 

Innehåller studiens slutsats och förslag på framtida 
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2 Metod  
 
Metodkapitlet beskriver tillvägagångssätt och hur insamlingen gjorts av det material 
som ska användas i uppsatsen, samt metoderna som författarna till denna studie ska 
använda sig av. 
 

 
2.1 Vetenskaplig synsätt 
 
Det finns flera olika vetenskapliga inställningar inom forskning. De två mest väsentliga är 
positivism och hermeneutik, vilka framställs som varandras motsatser. Positivism ser bara 
företeelser som kan bekräftas genom våra sinnen som kunskap och vetenskapen ska 
vara värderingsfri. Naturvetenskapliga metoder används för att studera den sociala 
verkligheten (Bryman & Bell, 2005). Det är utifrån detta synsätt författarna till 
föreliggande studie valt att göra sin undersökning, då en kvantitativ studie kommer 
genomföras av intellektuellt kapital.   
 
 
2.2 Metodval 
 
Författarna till denna studie valde att utföra en innehållsanalys genom att studera sex 
börsnoterade bolag inom läkemedelbranschen och deras årsredovisningar för perioden 
2006-2011, eftersom uppsatsens forskningsfråga och syfte avser att granska textmaterial 
från börsnoterade bolag, och i detta material undersöka hur ofta immateriella tillgångar i 
form av intellektuell kapital omnämns. Författarna har även undersökt om utrymmet för 
redovisning av frivillig information om immateriella tillgångar och resurser i form av 
intellektuellt kapital har ökat eller minskat under åren.   
 
Beslutet om vilken metod forskarna ska använda sig av avgörs på grund av vilka frågor 
och problemställningar de har. Metoden kan beskrivas som det tillvägagångssätt som 
leder undersökningen från problemformulering till slutsats. En noga vald metod 
underlättar vid insamlande av data samt bidrar till ökad förståelse av empirin, det 
material som är föremål för undersökningen. Det som är avgörande för val av 
undersökningsmetod är vad forskarna ämnar undersöka (Patel & Davidson, 2011). 
 
 
2.3 Kvantitativ metod 
 
Det finns två metoder av undersökningar som forskarna kan använda sig av vid 
vetenskapliga studier för att kunna bearbeta insamlat material och information. 
Termerna ”kvantitativ” och ”kvalitativ” syftar på hur forskarna väljer att analysera och 
bearbeta den lagrade informationen (Patel & Davidson, 2011). 
 
Författarna i denna studie har utfört en kvantitativ undersökning eftersom uppsatsens 
forskningsfråga och syfte var att granska textmaterial från börsnoterade bolag, och i 
detta material undersöka hur ofta immateriella tillgångar omnämnts. Författarna har 
även undersökt om utrymmet för redovisning av frivillig information angående 
immateriella tillgångar och resurser i form av intellektuellt kapital har ökat eller minskat 
under åren. En kvantitativ innehållsanalys har utförts genom studerande av sex olika 
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börsnoterade bolag inom läkemedelbranschens årsredovisningar för perioden 2006-
2011. 
 
Kvantitativa eller statistiska studier fokuserar på analys av information i numerisk form 
med mätbara resultat. Bryman & Bell (2005) menar att den kvantitativa metoden 
innehåller ett deduktivt synsätt då det vanligtvis handlar om att pröva befintliga teorier 
genom insamling och analys av data. 
 
 
2.4 Deduktiv ansats 
 
Genom att ha undersökt vetenskapliga artiklar och teoretisk litteratur inom ämnet och 
därigenom skapat sig vissa förväntningar utifrån uppsatsens problemformulering 
undersökte författarna till denna studie hur väl teori stämmer överens med den faktiska 
verkligheten. Enligt Patel & Davidson (2011) är det ett av de viktiga problemen inom 
vetenskapliga undersökningar att relatera teori och verklighet. Det finns olika 
uppfattningar om vilket sätt som är det bästa att beskriva hur verkligheten ser ut (Patel 
& Davidsson, 2011). 
 
Utifrån författarnas frågeställning i föreliggande studie och för att kunna besvara 
forskningsfrågan genom att relatera teori och empiri har en deduktiv ansats genomförts. 
Den deduktiva aspekten innebär att gå från teori till empiri. Forskarna anskaffar sig med 
andra ord i första hand teori för att sedan gå ut och kontrollera om verkligheten stämmer 
överens med denna (Bryman & Bell, 2005). Patel & Davidsson anser att objektiviteten i 
undersökningen stärks ”genom att utgångspunkten tas i redan befintlig teori” (2011, 
s.23). De menar att forskningsprocessen blir riktad och påverkad av forskarnas 
personliga uppfattning av befintlig teori och risken med detta är att nya iakttagelser inte 
kommer att hittas (Patel & Davidsson, 2011).   
 
 
2.5 Datainsamling 
 
För att samla in data till problembakgrund och teoriavsnitt har författarna till denna 
studie valt att använda sig av böcker och vetenskapliga artiklar, vilka hittats genom de 
sökmotorer som går att nå genom Högskolans Väst bibliotek. I första hand har 
vetenskapliga artiklar från de senaste tio åren använts, för att erhålla så aktuell forskning 
som möjligt. Författarna har även använt sökmotorer på Internet, exempelvis Google 
och Google Scholar, för att hitta information. De sökord som har använts för att hitta 
relevant information är: intangible assets, voluntary disclosure, disclosure, intellectual 
capital, pharmaceutical, sweden, financial crisis, legitimacy theory och content analysis. 
Artiklar innehållande ämnena intellektuellt kapital, legitimitetsteorin samt öppenhet 
(“disclosure”) var välrepresenterade. De artiklar som behandlade öppenhet och 
legitimitetsteorin hade vid flertalet tillfällen kopplingar till redovisning av “corporate 
social responsibility”, det vill säga företagens samhällsansvar, och valdes därav bort. 
 
Studien avser endast bolags årsredovisningar för perioden 2006-2011. Årsredovisningar 
för denna period hittades på bolagsfaktas hemsida samt på respektive företags hemsida. 
Totalt ingick 36 årsredovisningar i föreliggande studie, som laddades ner under 
perioden 17 april 2013  - 24 april 2013. Att studera årsredovisningar ansågs vara 
lämpligt utifrån forskningsfrågan då syftet var att studera redovisningens kvantitet när 
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det gällde intellektuellt kapital. Författarna till föreliggande studie valde att börja denna 
undersökning med årsredovisningar från år 2006, eftersom regelverket ändrades år 
2005. Motivet till att årsredovisningar för året 2012 inte valdes var att de inte hade laddats 
upp än av de flesta företag. Kravet på årsredovisningar som användes i undersökningen 
varit att de måste vara tillgängliga i PDF-format för att kunna användas i och underlätta 
undersökningen. 
 
 
Urvalet i föreliggande studie hade som grund börsnoterade läkemedelsföretag i Sverige. 
Totalt byggdes studien på läkemedelsföretag noterade på Stockholmsbörsens Small, 
Mid och Large Cap listor. Vid tidpunkten för fastställande av urvalet bestod detta 
segment av totalt sex bolag. Dessa är: Astra Zeneca AB, Diamyd Medical AB, 
Karolinska Development AB, Meda AB, Moberg Derma AB och Orexo AB vilka alla 
ingår i föreliggande studie. 
 
Författarna till föreliggande studie motiverar urvalet av sökbegrepp i punkten 2.7 
Kategorisering av intellektuellt kapital där läsaren kan se utvalda sökbegrepp i figur 2.1 
på engelska samt i figur 2.2 på svenska. 
 
 
2.6 Innehållsanalys 
 
Av de forskningsmetoder som används när det gäller studier om frivillig redovisning av 
intellektuellt kapital är innehållsanalys den allra vanligaste metoden (Guthrie, et. al., 
2004). Därför har författarna för denna studie gjort valet att använda denna metod för att 
i så stor utsträckning som möjligt kunna jämföra studiens resultat med tidigare gjorda 
studier inom redovisning av intellektuellt kapital.   
 
Att använda årsredovisningar för att studera frivillig redovisning av intellektuellt kapital 
menar Guthrie, Petty, Yongvanich & Ricceri (2004) är bra då årsredovisningar används 
av företagets ledning för att visa vad som är viktigt för dem. Det är även en viktig källa 
vid diskussion med interna och externa intressenter, samt ger årsredovisningen en 
möjlighet att göra jämförelser mellan olika perioder då den produceras regelbundet 
(Guthrie, et. al., 2004). Författarna i föreliggande studie har enligt Guthrie et. al., (2004) 
tidigare beskrivna fördelar valt att använda årsredovisningar, detta även för att i 
möjligaste mån efterlikna tidigare gjorda studier inom samma ämne, och på så sätt 
underlätta jämförelse av resultat. 
 
Något som flera studier inom området är dåliga på är att redovisa om det är hela 
årsredovisningen som studerats eller endast delar av den. Beattie & Thomas (2007) 
hävdar att även användandet av innehållsanalys för att undersöka intellektuellt kapital 
skapar subjektiva resultat och att det krävs tydligare beskrivning av hur undersökningar 
genomförs av forskarna. I denna studie har årsredovisningarna hämtats på respektive 
företags hemsida i PDF-format alternativt på bolagsfaktas hemsida, i första hand har 
årsredovisningar på engelska använts. Då årsredovisningen på engelska inte har kunnat 
erhållas har författarna använt svenska versioner, totalt fyra stycken. De svenska 
årsredovisningar som använts är Karolinska Development AB för år 2008, 2007 samt 
2006 (som dessutom bara består av sex månaders redovisning då företaget grundades 
samma år) och Moberg Derma AB för år 2006.  
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Innehållsanalysen får ytterligare kritik då det finns flera problem som kan lyftas fram 
och diskuteras kring denna metod. Studier som undersöker intellektuellt kapital samt 
social- och miljöredovisning visar att företagets storlek och vilken typ av bransch 
företaget verkar inom påverkar mängden frivilligt redovisad information, vilket skall tas 
hänsyn till när innehållsanalys används. För att innehållsanalysen skall vara effektiv 
krävs att flera kriterier är uppfyllda, såsom att kategoriseringen av begreppen för 
intellektuellt kapital är tydlig, att kategoriseringen är objektiv, att informationen går att 
kvantifiera, samt en tillförlitlig kodning. Det är svårt att jämföra studier inom 
intellektuellt kapital då datainsamlingsinstrumenten skiljer sig åt mellan studierna, 
därför skulle det finnas fördelar med att komma överens om ett gemensamt instrument 
(Guthrie, et. al., 2004). 
 
För att räkna sökbegrepp har författarna till denna studie har valt att använda PDF-
visningsprogram, alltså att använda dataprogram. Sökningen har utförts i hela 
årsredovisningen och författarna har därefter noterat antal träffar. De meningar där 
dessa träffar återfunnits har kopierats och sparats i ett Word-dokument för vidare 
manuell analys och kvantifiering. Tillvägagångssättet för att koda relevanta ord har 
skapats av författarnas justering av Sandins (2010) tillvägagångssätt. Författarna har 
skapat instruktioner för tillvägagångssättet vid kodningen för att bemöta tidigare 
nämnda brister och svårigheter med kodning av intellektuellt kapital.  
 
Tillvägagångssätt vid kodning av relevanta träffar: 

1. Notera alla träffar på sökordet (totalt antal sökträffar finns presenterade inom 
parantes i tabell 4.1) 

2. Sortera ut de träffar som tillhör den frivilliga delen av årsredovisningen, det vill 
säga allt förutom finansiell rapportering och tillhörande noter.  

3. Sortera ut de träffar som är relevanta för den tillhörande kategorin. (relevanta 
träffar finns presenterade i tabell 4.1) 

3.1.  Krav på vad som är relevant: 
3.1.1  Måste kunna hänföras till kategorin och inte till specifik person etcetera. 
3.1.2  Måste kunna hänföras till företaget och inte vara information generellt om till 
exempel branschen. 
3.1.3 Beskrivningarna måste vara konkreta och bidra med information. Exempel på 
mening som inte räknas: ”There are many different types of challenges to our 
intellectual property rights.” 
3.1.4  Beskrivningar som tillhör flera kategorier, exempelvis “know-how” och 
“education”, räknas i båda kategorierna. 
3.1.5  Önsketänkanden, i form av vi hoppas, vi antar, vi tror att detta kommer leda 
till i framtiden, räknas inte. 
3.1.6  Information i tabeller och diagram räknas. 
3.1.7  Sökord som hittas i rubriker, innehållsförteckning och tillsammans med 
sidnumreringar räknas inte. 
3.1.8  Upprepningar av sökordet i samma mening räknas inte. 
3.1.9  Upprepningar i övrigt räknas, då det är något företagen vill lyfta fram och 
betona som viktigt. (Sandin, 2010). 

 
 
 
 
 



 

2.7 Kategorisering av intellektuellt kapital
 
För att kunna jämföra med tidigare forskning har författarna valt en 
förekommande analysmetod och likaså ett vanligt förekommande ramverk för 
kategorisering av intellektuellt ka
olika ramverk som används för att kategorisera intellektuellt kapital och dess begrepp, 
några av de som används är “the 
(1997), ”Skandia Navigator” av Edvinsson (1997) men även Guthrie & Petty (2000) har 
utformat ett ramverk. Författarna till denna studie har valt att använda den 
som har sin utgångspunkt i “the 
engelska begrepp (se figur 
varumärke översätter både ”brands
författarna utgått från begreppen på engelska, men då inte alla årsredovisningar kunde 
erhållas på engelska har även en lista på svenska begrepp använts, vilken även 
att studera i figur 2.2 nedan. 

Figur 2.1. Sökbegrepp på engelska.

Figur 2.2. Sökbegrepp på svenska.
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Kategorisering av intellektuellt kapital 

För att kunna jämföra med tidigare forskning har författarna valt en 
förekommande analysmetod och likaså ett vanligt förekommande ramverk för 
kategorisering av intellektuellt kapital. För att göra gruppering av textenheter
olika ramverk som används för att kategorisera intellektuellt kapital och dess begrepp, 
några av de som används är “the Intangible Assets Monitor” av Sveiby 

Navigator” av Edvinsson (1997) men även Guthrie & Petty (2000) har 
rmat ett ramverk. Författarna till denna studie har valt att använda den 

som har sin utgångspunkt i “the Intangible Assets Monitor”, detta ramverk består av
engelska begrepp (se figur 2.1), men endast 25 svenska begrepp, då 

både ”brands” och “trademarks” (se figur 2.2). I första hand har 
författarna utgått från begreppen på engelska, men då inte alla årsredovisningar kunde 
erhållas på engelska har även en lista på svenska begrepp använts, vilken även 

nedan.  
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För att kunna jämföra med tidigare forskning har författarna valt en vanligt 
förekommande analysmetod och likaså ett vanligt förekommande ramverk för 

av textenheter finns det 
olika ramverk som används för att kategorisera intellektuellt kapital och dess begrepp, 

Assets Monitor” av Sveiby 
Navigator” av Edvinsson (1997) men även Guthrie & Petty (2000) har 

rmat ett ramverk. Författarna till denna studie har valt att använda den sistnämnda 
Assets Monitor”, detta ramverk består av 26 

1), men endast 25 svenska begrepp, då sök begreppet 
2). I första hand har 

författarna utgått från begreppen på engelska, men då inte alla årsredovisningar kunde 
erhållas på engelska har även en lista på svenska begrepp använts, vilken även den finns 
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2.8 Källkritik 
 
Källkritik beskrivs av Thuren (2005) som en kritisk granskning av materialet som 
användes i studien, och en bedömning av trovärdighet av påståenden som ges i en källa. 
Det är en vetenskaplig metod för att säkra att slutsatser som dras i en studie verkligen 
bygger på tillförlitliga basfakta. Forskaren ska bland annat ta hänsyn till om källan är 
vinklad, innehåller korrekta uppgifter eller om den är av tveksam kvalitet. 
 
Urvalet av artiklar som författarna har använt i denna studie är hämtade från trovärdiga 
och tillförlitliga källor. Författarna till de vetenskapliga artiklarna som används i 
föreliggande studie anses vara verksamma inom redovisningsfrågor och aktualiserade i 
de senaste förändringarna i regelverket. Artikelförfattarna bör därav kunna anses som 
tillförlitliga. 
 
Gällande de uppgifter som inhämtats från årsredovisningar har det inte gjorts någon 
bedömning av trovärdighet, då syftet med studien är att studera hur mycket information 
om intellektuellt kapital som redovisas, inte dess sanningsenlighet. Dock kan det finnas 
begränsningar i hur författarna till föreliggande studie genomfört själva kodningen av de 
begrepp som räknas, vilket diskuteras vidare i följande kapitel. 
 
 
2.9 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är viktiga kriterier för en bra forskning. Dessa kriterier 
innebär att undersökningen skall kunna göras om och erhålla samma resultat som 
tidigare, alltså att måtten är stabila (Bryman & Bell, 2005). Eftersom författarna till 
denna studie använt dataprogram för att definiera kvantiteten och upprepat dessa 
mätningar med samma erhållna resultat, anser författarna att undersökningen är 
tillförlitlig.   
 
Validitet är likaså ett viktigt kriterium för god forskning, vilket innebär att 
undersökningen avspeglar det som planerats att undersöka (Bryman & Bell, 2005). 
Innehållsanalys valdes som en undersökningsmodell då flera forskare inom intellektuellt 
kapital använder sig av denna analys och författarna har även utgått från en 
kategoriseringsmodell, vilken presenteras i figur 2.1 samt 2.2, som är väl använd inom 
aktuellt forskningsområde. En begränsning med föreliggande studie är att även om ett 
tillvägagångssätt för kodning följts så sker ändå en subjektiv bedömning av personen 
som kodar, då alla träffar inte räknas som relevanta. Författarna till föreliggande studie 
har i de fall det funnits osäkerhet kring relevans eller inte, trots tillvägagångssättets 
riktlinjer, diskuterat relevansen med den andra författaren för att nå ett gemensamt 
beslut. Likaså finns begränsningar i urvalet av sökbegrepp, det vill säga om 
kategoriseringsmodellen som används i föreliggande studie mäter vad som avses mätas. 
Denna studie har sökt efter 26 engelska begrepp respektive 25 svenska, men tidigare 
studier inom intellektuellt kapital, har visat sig använda olika kategoriseringsmodeller 
med varierande antal sökbegrepp. Som tidigare nämnts finns det även kritik mot 
innehållsanalysen och kodning av begrepp genom dataprogram, vilket inte ger samma 
resultat som vid manuell kodning. Genom att vara tydliga med hur undersökningen i 
föreliggande studie genomförts vill författarna bemöta ovanstående begränsningar. 
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3 Teoretisk referensram  
 
Följande kapitel består av teori som ligger till grund för undersökningen och anses av 
författarna väsentlig för uppsatsen. 
  

 
3.1 Insamling av litteratur  
 
Författarna till föreliggande studie har insamlat relevant litteratur för att kunna 
identifiera huvudsakliga områden inom bland annat intellektuellt kapital. Dessa teorier 
och föreskrifter har haft inflytande på föreliggande undersökning. Syftet har varit att få 
förkunskap, öka förståelse inom ämnet och visa svårigheten med redovisning av 
intellektuellt kapital. Vetenskapliga artiklar med inblick i tidigare studier beskrivs delvis 
för att kunna jämföra med denna studie och för att visa var forskningen befinner sig i 
dagsläget.  
 
 
3.2 Kunskapssamhället 
 
Den genomgripande förändringen i informationsteknik och informationssamhället, det 
ökande intresset av kunskap, den kunskapsbaserade ekonomin och tillkomsten av 
innovation och kreativitet är några av de betydelsefulla faktorerna för ökningen av 
information och kunskap om intellektuell kapital. Intresset kring kunskapshantering och 
det intellektuella kapitalet har expanderat i proportion till ökningen av ”virtuella” 
företag och en blomstrande tjänstesektor. Intellektuellt kapital i en eller annan form, är 
engagerad i den senaste tidens ekonomiska frågor, ledning samt tekniska- och 
sociologiska utvecklingen på ett sätt som tidigare inte var känd och till stor del 
oförutsebar (Guthrie, 2001). 
 
Guthrie & Petty (2000) hävdar att uppkomsten av den moderna organisationen och 
uppkomsten av ett informationssystem i ekonomi skapade de nya ”kunskapsbaserade” 
immateriella tillgångarna. De nya tillgångarna är organisatoriska strukturer och 
processer, kunnande, intellektuell- och problemlösningsförmåga. Kunskapsbaserade 
immateriella tillgångar är inget nytt fenomen inom organisationen. Dock har de tagit på 
sig ett nytt och aldrig tidigare betraktat intresse i företag som utsätts för global 
konkurrens, konstant behov av strategisk anpassning, ökade kundkrav och en 
snabbväxande tjänsteindustri (Guthrie, 2001). 
 
Ledning, mätning och redovisning av intellektuellt kapital anser Guthier (2001) har fått 
betydelse utifrån minskningen av traditionella industrier och tillväxten av 
kunskapsbaserade branscher. Många internationella företag och konsulter har börjat 
med att identifiera, mäta och rapportera intellektuellt kapital inom organisationen på 
olika sätt (Guthrie, 2001). 
 
Traditionell redovisningspraxis framställer inte någon modell för identifiering och 
mätning av dessa ”nya” immateriella tillgångar i organisationerna, vilket skapar ett 
hinder i samband med deras klassificering. ”Nya” immateriella tillgångar som 
personalens kompetens, kundrelationer, datasystem och administrativa system får inget 
erkännande i den traditionella finansiella rapporteringen (Guthrie, 2001). 
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3.3 Intellektuellt kapital 
 
Intellektuellt kapital som begrepp formades under 1990-talet. Grunden till begreppet var 
skillnaden i värde mellan bolagets materiella tillgångar och deras marknadsvärde 
(Guthrie, 2001). Svensson (2012) hävdar att denna situation uppstod på grund av att 
företagens verksamhet var byggd på samhällets strävan i den kunskapsbaserade, 
teknikintensiva ekonomin. 
 
Intellektuellt kapital är ofta avgörande för ett företags framgång men syns till stor del 
inte i företagets balansräkning och årsrapport. Historiskt har skillnaden mellan 
immateriella tillgångar och intellektuellt kapital varit obestämd i bästa fall. Immateriella 
tillgångar är vanligtvis kallade för "goodwill" och intellektuellt kapital ses som en del 
av denna goodwill (Guthrie & Petty, 2000). Uppskattningen av intellektuellt kapital är 
svår att göra på grund av den skiljaktiga karaktären av intellektuellt kapital (Gröjer, 
2001, Mouritsen, 2006 se Svensson, 2012), och definitionen av intellektuellt kapital är 
på samma sätt förvirrande (Choong, 2008). Begreppsförvirring kring intellektuellt 
kapital består bland annat av att begreppen intellektuellt kapital och immateriella 
tillgångar blandas ihop (Beattie & Thomson, 2007). Den senaste tiden har ett antal 
rådande klassificeringssystem förfinat olikheten genom att specifikt dela intellektuellt 
kapital i tre kategorier: intern (strukturell) kapital, extern (relationellt) kapital och 
humankapital (Guthrie & Petty, 2000). Men olika forskare använder olika termer även 
här, internkapital kallas även organisationskapital. Externkapital kallas kundkapital 
(Beattie & Thomson, 2007).  
 
 
3.3.1 Internkapital (Strukturell) 
 
Strukturkapitalet innefattar faktorer som ägandet av databaser, organisationsbegrepp, 
dokumentation, företagsimage, varumärke, med mera. Edvinsson & Malone (1998) 
anser att strukturkapitalet är ”förkroppsligandet, möjliggörandet och den stödjande 
infrastrukturen hos humankapitalet. Det är också organisationens förmåga, inklusive de 
fysiska system som används för att överföra och lagra intellektuellt material.” 
(Edvinsson & Malone, 1998, s. 56). 
 
Sveiby (1997) hävdar att intern eller strukturkapital kan omfatta patent, koncept samt 
data- och administrativsystem. Singh & Kansal (2011) beskriver strukturkapital som 
information om informationsteknik, produktteknik, processer, organisationsstruktur och 
immateriella rättigheter, etcetera. Dessa skapas av de anställda och därmed i allmänhet 
ägs av organisationen, men ibland kan de anskaffas på annat håll, samt något som 
verksamheten investerar i eller kan byta ut vid behov (Guthrie & Petty, 2000). Eftersom 
internkapital ägs av organisationen kan det vara värdefullt för företag att försöka 
omvandla till exempel humankapital till internkapital (Edvinsson, 1997). Till 
strukturkapitalet hör olika immateriella rättigheter (Guthrie et al., 2004) som till 
exempel patent och copyrights (Brennan, 2001). Dessa rättigheter skyddas med säkerhet 
via lag från konkurrenternas användande (Brooking, 1996), men dessa brukar inte tas 
upp till sitt fulla värde i företagens balansräkning. 
 
I internkapitalet ingår även företagskulturen (Guthrie et al., 2004). Sveiby (1997) anser 
att äldre organisationer ofta är stabilare och har en mycket tydligare företagskultur än de 
yngre organisationerna.  Företagskultur kan även förknippas med en annan indikator, 
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filosofi (Guthrie et al., 2004), med andra ord hur ledningen uppfattar företagets vision 
och de anställda (Brooking, 1996).  
 
För att informationen och kunskapen ska kunna spridas och delas mellan anställda på ett 
effektivt sätt måste företaget se till att det finns ett informations- och nätverkssystem i 
organisationen (Brennan, 2001; Guthrie et al., 2004). Informations- och nätverkssystem 
omfattar bland annat databaser, internet, e-mail och mobiltelefoner. Att investera och 
uppdatera dessa informationssystem finner Sveiby (1997) kan vara av stor betydelse för 
företaget om en sådan uppdatering kan göra företaget effektivare genom att kunna 
bemöta sina kunders önskemål, och säkerställa att informationen överensstämmer bland 
alla anställda i företaget. 
 
Finansiella relationer som en del av internkapital kan beskrivas som alla de lönsamma 
relationer som företaget har med andra intressenter, investerare, banker och andra 
finansiärer (Brooking 1996). 
 
 
3.3.2 Externkapital (Relationellt) 
 
Relationellt kapital beskrivs som kundkapital av Edvinsson & Malone (1998). De menar 
att företagets kundrelation skiljer sig från relationerna till andra partner eller företagets 
personal och att kundkapital är av yttersta betydelse för företagets värde. 
 
De viktigaste komponenterna i det externa kapitalet anses vara relationer till kunder och 
kundernas lojalitet (Guthrie et al., 2004) till företaget, eftersom det är dessa som 
genererar företagets inkomster (Sveiby, 1997). Men företaget kan aldrig ha fullkomlig 
kontroll över relationen till sina kunder, vilket gör mätningen av värdet på dessa 
relationer relativt invecklat (Guthrie & Petty, 2000). Sveiby (1997) understryker att 
värdet av dessa immateriella tillgångar är främst berörda av hur väl organisationen löser 
problemen med sina kunder och att det alltid finns ett element av osäkerhet.  Kvaliteten 
på sambandet mellan organisationen och dess kunder (Brooks & Nafukho, 2006) samt 
förbindelser med leverantörerna och förmågan att skapa nya kundrelationer är en viktig 
kunskapskälla för ett företags framgång (Singh & Kansal, 2011). Rykte och relation kan 
vara bra eller dåligt och förändras över tiden (Sveiby, 1997 ). 
 
Även produktnamnet och företagsnamnet som företaget innehar, kan utgöra 
intellektuellt kapital (Guthrie et al., 2004) och tillhör kategorin externkapital. Ett starkt 
produktnamn betyder framgång för företaget, om namnet lyckats skapa sympatier hos 
kunderna att välja företagets produkt över konkurrenternas produkter. Detta kan 
associeras med ett starkt företagsnamn, men även med att kunder får känslan av kvalitet 
och tillförlitlighet för ett visst produktnamn (Brooking, 1996). 
 
Externkapital innefattar även det visst ägande för företaget precis som internkapital, 
genom till exempel licensavtal och varumärke (Abeysekera, 2008).  
 
 
3.3.3 Humankapital 
 
Benämningen ”humankapital” inkluderar alla mänskliga resurser som förmåga, 
kunskap, erfarenhet samt utbildning, talang och kompetens hos företagets personal och 
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ledning (Edvinsson & Sullivan, 1996). Edvinsson & Malone (1998) påstår att 
humankapital måste uppfånga kraften och kunskapsflödet hos en intelligent organisation 
i en konkurrenspräglad omgivning. 
 
Sveiby (1997) framhäver humankapital som medarbetarnas kompetens. Människornas 
kompetens och kunskap som Karl Sveiby menar består av fem delar: 

 Kunskaper - som människor får genom utbildning. 
 Färdigheter - anammade genom praktik. 
 Erfarenheter - vilka människor får genom att lära av egna felsteg och framsteg i 

livet. 
 Värdering och normer. 
 Sociala förmågan - med andra ord att kunna skapa och bevara relationer med 

andra människor (Sveiby, 1990). 
 
Detta omfattar medarbetarnas förmåga att agera på ett flexibelt sätt i olika situationer. 
 Nyckeln till organisationens möjlighet att utvecklas och expandera ligger i 
humankapital, eftersom organisationen grundas på att det finns kunniga anställda i den 
(Sveiby, 1997). Denna typ av intellektuellt kapital är svårt att kontrollera eller värdera, 
trots att det är de anställda och deras kompetens som skapar företagens värde. Det borde 
därför vara i företagens intresse att poängtera dessa och deras kompetens i företagens 
egna årsredovisningar (Guthrie et. al., 2004). 
 
 
3.4 Öppenhet 
 
“Voluntary disclosure” eller öppenhet, innebär information som företaget väljer att 
lämna genom årsredovisning, pressreleaser och samtal till analytiker som inte krävs av 
de regelverk som styr redovisningen. Denna redovisning har visat sig vara fördelaktig 
för företagen om de väljer att genomföra den. En sådan fördel är på aktie- och 
kreditmarknaden (Deegan & Unerman, 2011). Genom att redovisa tillgångar som annars 
är dolda för intressenter, kan den upplevda risken att investera i företaget minska. Detta 
är av särskild vikt för tjänsteföretag som innehar större kvantitet av dessa tillgångar än 
tillverkningsföretagen (Sveiby, 1997). Något som påverkar mottagandet av 
informationen är hur stort företaget är som lämnar den. Det har visat sig att mindre 
företag som lämnar information om resultat och framtida vinster påverkar 
aktiemarknaden mer än om större företag lämnar samma information. Detta på grund av 
att information redan finns tillgänglig hos intressenterna sedan tidigare när det gäller 
större företag, och har därför redan påverkat aktiemarknaden före informationen släpps 
från företaget (Deegan & Unerman, 2011). Studier har visat att företag väljer att 
redovisa frivillig information på andra sätt än genom sina årsredovisningar, då 
informationen många gånger redan är känd av intressenter före den utkommer i 
årsredovisningen, samt att informationen i årsredovisningar blivit så komplex att den är 
svår att förstå (Holland, 1998).  
 
 
3.5 Redovisning av intellektuellt kapital 
 
Tidigare studier av läkemedelsföretag har funnit att stora tillgångar i intellektuellt 
kapital inte redovisas. Det mesta som redovisades av intellektuellt kapital, redovisades i 
form av kvalitativa termer, sällan i kvantitativa mått (Brennan, 2001; Guthrie & Petty, 
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2000; Singh & Kansal, 2011). Flera företag saknar helt frivillig redovisning av 
intellektuellt kapital. Om stora värden i tillgångar inte blir redovisade strider detta mot 
reglerna om att redovisning skall vara rättvisande (Singh & Kansal, 2011). Det är inte 
bara inom läkemedelsindustrin som denna redovisning inte sker. Utvecklingen av 
teknik, IT, kommunikation, industri och forskningsbranscher visar att det finns ett stort 
behov av mänsklig uppfinning, kunskap och kompetens. Under de senare åren skulle 
många företag kunna förbättra sin konkurrenskraft och lönsamhet genom att redovisa 
företagens intellektuella kapital i årsredovisningar (Abeysekera, 2008). 
Studier i Sverige har gjorts av Olsson (2001) som har undersökt de största börsnoterade 
svenska bolagen under åren 1990, 1994 och 1998 för att se i vilken mån de rapporterar 
intellektuellt kapital i form av humankapital i årsredovisningar. Studien visar att det var 
en låg andel information om humankapital som redovisats, i medel mindre än fyra 
procent av den totala redovisningen även om tendensen var att redovisning ökade under 
åren. År 1998 var det inget företag som redovisade mer än sju procent humankapital av 
den totala informationen som redovisades, bland de 18 företag som deltog i studien. 
Olsson betonar att utvecklingen under tio års tid går långsamt (Olsson, 2001). 
 
Flera studier visar att det är ett lågt intresse för att redovisa intellektuellt kapital även 
om utvecklingen går sakta framåt (Abeysekera, 2008; Abeysekera & Guthrie, 2005; 
Olsson, 2001).  Det finns även studier som visar en ökad redovisning av information när 
det gäller intern- och externkapital, dock en minskning för information om 
humankapital (Abeysekera, 2008). Externkapital är den kategori av intellektuellt kapital 
som redovisas mest (Abeysekera, 2008; Abeysekera & Guthrie, 2005; Singh & Kansal, 
2011). Flera av studierna påvisar att det är en brist i att IFRS inte har skapat en standard 
för denna typ av redovisning. En av studierna föreslår att det kan skapas utmärkelser 
som tilldelas de företag som lyckas bra med redovisning av intellektuellt kapital för att 
motivera till en snabbare utveckling (Abeysekera, 2008). Forskningen visar också att 
det skiljer sig mycket mellan olika länder hur redovisning av intellektuellt kapital 
genomförs, vilket gör det svårt att jämföra denna information globalt. Exempelvis 
redovisar företagen i Indien intellektuellt kapital i en kompletterande rapport till 
årsredovisningen och rapporteringen har en berättande form, jämfört med den 
europeiska rapporteringen som oftast är i kortare format, fokuserad på värderingar, 
affärsidé och vision för företaget samt består av indikatorer som går att mäta från år till 
år (Ordóñez de Pablos, 2005). Olikheter mellan länder kan bero på skillnader i 
grundläggande antaganden och ramverk i länderna, vilka gör att redovisningen inte kan 
jämföras mellan företag och nationer (Abeysekera, 2008). 
 
 
3.6 Legitimitetsteorin 
 
De vanligaste teorierna som används av forskare för att förklara redovisningen av 
intellektuellt kapital och dess utveckling är politiskekonomisk teori och 
legitimitetsteorin. Legitimitetsteorin är reaktiv och menar att företag agerar utifrån 
ekonomiska, sociala, politiska och miljöfaktorer för deras fortsatta överlevnad. Den 
politiskekonomiska teorin menar att redovisningsrapporter används för att konstruera, 
behålla och legitimera politiska och ekonomiska förhållanden som är av intresse för 
företaget, denna teori menar att redovisningen är proaktiv, den används för att sätta och 
förändra agendan utifrån företagets intresse (Abeysekera & Guthrie, 2005). 
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Företag är villiga att redovisa mer av deras immateriella tillgångar och intellektuellt 
kapital om de inte kan legitimera deras värde i andra mer traditionella tillgångar 
(Guthrie, Petty & Ricceri, 2006; Guthrie, et. al., 2004). Legitimitetsteorin menar att 
företagen hela tiden försöker agera inom ett “socialt kontrakt” som finns mellan 
företaget och samhället. Där samhället har vissa outtalade förväntningar på företaget 
som de försöker uppfylla. Vad som frivilligt redovisas i till exempel årsredovisningar, 
är vad ledningen tror att samhället förväntar sig av företaget. Dessa förväntningar 
förändras över tid och leder till att företaget behöver vara flexibelt och anpassa sig efter 
det samhälle det verkar i (Deegan & Unerman, 2011). 
Tidigare studier har visat att företag ökar sin frivilliga redovisning efter kriser i enlighet 
med legitimitetsteorin. Flera studier har sett kopplingar till sociala- och miljökriser. 
Men det finns även kopplingar mellan ökad frivillig redovisning och den finansiella 
krisen under åren 2007 och 2008. Haji & Mohd Ghazali (2012) märkte en ökning av 
redovisningen av frivillig information efter finanskrisen, vilket de förklarar med att 
företagen försöker legitimera sin existens (Haji & Mohd Ghazali, 2012). 
 
 
3.7 Analysmodell 
 
Inhämtad teori visar att redovisningen av intellektuellt kapital sakta går framåt, mer och 
mer redovisas frivilligt av företagen. Hur utvecklingen ser ut över tid inom 
läkemedelsföretagen i föreliggande studie analyseras utifrån legitimitetsteorin, som 
används flitigt inom forskningsområdet intellektuellt kapital i samband med 
innehållsanalys. Många studier menar dock att det råder skillnader i resultat mellan 
länder, storlek på företag som deltar i studier och det är därför svårt att jämföra resultat 
studier emellan. Dessutom används olika ramverk för kategorisering av intellektuellt 
kapital, men de flesta har en gemensam indelning av intern-, extern- och humankapital 
(se figur 3.1). Utifrån denna indelning analyserar även författarna i föreliggande studie 
erhållet resultat.  
 

 
 
Figur 3.1. Kategorisering av intellektuellt kapital. 

Intellektuellt 
kapital

Internkapital

Externkapital

Humankapital



 

4 Empiri och analys
 
I detta kapitel presenteras analys och resultat från de studerade årsredovisningarna 
efter att författarna har gått igenom och sorterat bort många träffar för att få fram de 
relevanta träffarna. Därutöver återfinns sammanfattande diagram för varje kategori a
intellektuellt kapital och för det totala intellektuella kapitalet samt tabell över det to
intellektuella kapitalet.  
 

 
4.1 Intellektuellt kapital 
 
Totalt sett visar resultaten i föreliggande studie genomgående att den största redovisning 
sker under år 2008 med 144 relevanta träffar och minst redovisning av intellektuellt 
kapital sker under år 2006 med 93
begränsning i denna studie är dock att två av bolagen grundades år 2006 och troligtvis 
på grund av detta, saknar de redovisning av intellektuellt kapital helt detta år, varav det 
totala resultatet för år 2006 med största sannolikhet har påverkats.
 
 

 
Figur 4.1. Intellektuellt kapital.
 
Tidigare studier visar att utvecklingen går framåt och redovisningen av intellektuellt 
kapital ökar (Abeysekera, 2008; Olsson, 2001; Abeysekera & Guthrie, 2005). Men våra 
resultat visar snarare att den minskar under år 2011, vilket är det sista året i stud
undersökningsperiod. Legitimitetsteorin menar att mer frivillig redovisning sker efter en 
kris för att bemöta “legitimitetsgapet” som uppstår mellan samhällets förväntningar och 
företagets prestationer. Detta skulle kunna vara en förklaring till att u
visar mest redovisning av intellektuellt kapital under åren 2007
reaktion på finanskrisen under samma år. Alltså att företagen vill legitimera sitt värde i 
intellektuellt kapital och den frivilliga redovisningen
Guthrie, et. al., 2004), då den tvingande redovisningen av deras tillgångar, kanske då 
mer än annars, inte berättigar deras rätta värde.
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Ord/år 
   2006     2007     2008     2009     2010     2011  Totalt ord  

Internkapital - 
strukturkapital 

       

Intellectual property 22(53) 17(54) 27(55) 21(63) 23(67) 8(33) 118 

Patents 25(135) 42(182) 42(189) 35(150) 26(141) 39(105) 209 

Copyrights 0 0 0(1) 0 0 0 0 

Trademarks  0 2(4) 1(3) 1(2) 0 3(9) 7 

Infrastructure assets 0 0 0 0 0 0 0 

Management philosophy 0 0 0 0 0 0 0 

Corporate culture 2(4) 1(1) 0(1) 2(4) 1(3) 0(3) 6 

Management processes 5(5) 6(6) 8(9) 6(8) 7(9) 8(9) 40 

Information systems 1(1) 1(2) 2(2) 3(3) 3(3) 2(2) 12 

Networking systems 0 0 0 0 0 0 0 

Financial relations 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt Internkapital 55(198) 69(249) 80(260) 68(230) 60(223) 60(161)  

% av Intellektuellt kapital 59.14% 57.98% 55.56% 67 % 52.63% 54.55%  

Externkapital - 
kund/relationskapital 

       

Brands 19(22) 20(31) 18(26) 7(11) 17(33) 13(27) 94 

Customers 8(23) 11(33) 26(55) 14(35) 14(50) 21(49) 94 

Customer loyalty 0 0(1) 0(1) 0(1) 1(2) 1(1) 2 

Company names 0 0 0 0 0 0 0 

Distribution channels 0 0 0 0 0 0 0 

Business collaborations 0 0 5(6) 0 0 0 5 

Licensing agreements 4(8) 5(13) 3(14) 1(8) 6(11) 4(9) 23 

Favorable contracts 0 0 0 0 0 0 0 

Franchising agreements 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt Externkapital 31(53) 36(78) 52(102) 22(55) 38(96) 39(86)  

% av Intellektuellt kapital 33.33% 30.25% 36.11% 22 % 33.33% 35.45%  

Humankapital - 
personalens kompetens 

         

Know-how 2(5) 8(8) 1(3) 2(5) 2(4) 5(10) 20 

Education 5(7) 6(10) 10(13) 9(14) 14(20) 6(12) 50 

Vocational qualification 0 0 0 0 0 0 0 

Work - related 
knowledge 

0 0 0 0 0 0 0 

Work-related 
competencies 

0 0 0 0 0 0 0 

Entrepreneurial spirit 0 0(1) 1(1) 0 0 0 1 

Totalt Humankapital 7(12) 14(19) 12(17) 11(19) 16(24) 11(22)  

% av Intellektuellt kapital 7.53% 11.76% 8.33% 11 % 14.04% 10 %  

Totalt Intellektuellt 
kapital 

93 119 144 101 114 110  

 

Tabell 4.1. Studiens empiri. 

Olssons (2001) studie som genomfördes i Sverige under åren 1990, 1994 samt 1998 
fann att utvecklingen gick framåt även om det var en blygsam ökning av redovisning av 
humankapital. Astra Zeneca var ett av de företag som deltog i Olssons studie, och ingår 
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även i föreliggande studie. Resultatet visar att år 1990 och 1998 redovisar Astra Zeneca 
ca två procent humankapital av den totala redovisning, medan år 1994 redovisar de 
dubbelt så mycket, fyra procent. Finanskrisen under början av 90-talet kan ha påverkat 
även denna redovisning, då det påvisas en ökning år 1994, vilket är något år efter krisen.  
 
Tidigare studier har visat att flera företag saknar helt frivillig redovisning av 
intellektuellt kapital (Singh & Kansal, 2011). Detta var inte fallet i föreliggande studie, 
alla sex bolag redovisade intellektuellt kapital i någon form. Företag kan ju även välja 
att redovisa frivillig information om intellektuellt kapital via andra kanaler än genom 
sina årsredovisningar (Holland, 1998).  Men inga av de företag som deltog i denna 
studie redovisade intellektuellt kapital i en kompletterande rapport, vilket tidigare 
studier funnit att det gjorts i exempelvis Indien och vilket Skandia tidigare gjort 
(Ordóñez de Pablos, 2005). Däremot fanns kompletterande rapporter för miljö utgivna 
hos Astra Zeneca samt “Corporate Social Responsibility report” utgivna hos Meda.  
 
Redovisningen av intellektuella kapital i årsredovisningar som författarna till denna 
uppsats gått igenom var för det mesta i berättande form, även om det fanns träffar i 
numerisk form. Den numeriska redovisningen påträffades framförallt i tabeller och 
diagram. Det var inte så många numeriska träffar i undersökningen, vilket kan bero på 
att indikatorerna för intellektuellt kapital är svåra att redovisa på annat sätt än narrativt. 
 Även Brennan (2001), Guthrie & Petty (2000) samt Singh & Kansal (2011) har funnit 
att narrativ redovisning av intellektuella kapital var övervägande. Andra studier har 
visat att den europeiska rapporteringen består av indikatorer som går att mäta från år till 
år (Ordóñez de Pablos, 2005). Men detta är inget som påträffats under föreliggande 
studie. 
 
 
4.2 Internkapital 
 
Som tidigare förklarats är internkapital ”förkroppsligandet, möjliggörandet och den 
stödjande infrastrukturen hos humankapitalet. Det är också organisationens förmåga, 
inklusive de fysiska system som används för att överföra och lagra intellektuellt 
material” (Edvinsson & Malone, 1998, s. 56). 
  
I föreliggande studier har författarna sökt efter begrepp så som “corporate culture”, 
“copyrights” och “information systems”. Det år då bolagen redovisade mest 
internkapital under perioden 2006-2011, var år 2008 (se figur 4.2). Begreppet “patents” 
hittades 42 gånger i deras årsredovisningar under år 2008, totalt under hela perioden hos 
alla företag omnämns “patents” 204 gånger (se tabell 4.1). Åren före och efter 2008 har 
redovisningen varit lägre. Av de tre kategorierna intellektuellt kapital som används i 
studien, sker störst redovisning inom kategorin internkapital och totalt av alla 26 
sökbegrepp som användes i studien, omnämns “patents” flest gånger.   
 
Det som blir uppenbart i denna studie är hur många patent och patentfamiljer som 
bolagen har, eftersom patenten är en viktig tillgång med ensamrätt på läkemedlet vilket 
kan skapa intäkter för företaget. ”The company owns a total of four patent families and 
in licensed further patent rights during the year.” (Moberg Derma AB, 2008, s. 13). 
 
 
 



 

 
Figur 4.2. Internkapital. 
 
Boekestein (2006) menar att läkemedelsbolagen har ett konstant behov att utveckla ny 
kunskap för att kunna erbjuda marknaden nya produkter och utvecklar därför kunskap 
inom företaget eller köper den från andra företag. Patent är en viktig del för 
läkemedelsbolagens möjlighet att skydda sin utvecklade kunskap inom företaget. Därav 
är det inte förvånande att detta begrepp har konstaterat mest utrymme i föreliggande 
studie av intellektuellt kapital. Läkemedelsföretagen omvandlar humankapital, så som 
“know-how” och “education” till internkapital för att få ägande över kapitalet. Fördelen 
med internkapital är att det kan ägas och säljas, vilket inte är fallet för det mesta av 
humankapitalet (Edvinsson, 1997). En tänkbar förklaring till att internkapital är den 
kategori som redovisas mest i föreliggande studie kan vara att läkemedelsföretagen 
medvetet försöker omvandla andra kategorier intellektuellt kapital, till internkapital.
 
Singh & Kansal (2011) genomförde en studie i 20 läkemedelsföretag i Indien och även 
de utgick ifrån en modifierad “intangible asset monitor” (se fig
sig att internkapital var den kategori som redovisades minst. Dessutom redovisade 90 
procent av företagen som deltog i deras studie inget alls om “copyrights” och 
“trademarks”. I föreliggande studie redovisade fyra av sex bolag “trademarks”, men 
ingen redovisade “copyrights”, se tabell 4.1. Singh & Kansal (2011) fann i sin studie att 
“management philosophy” och “corporate culture” var de begrepp som redovisades allra 
flest gånger. Brennan (2001) fann i sin studie att internkapital var den näst mest 
redovisade kategorin. “Patents” var ett av de begrepp som redovisades flest gånger, 
liksom i föreliggande studie, i Brennans (2001) studie ingick två läkemedelsföretag utav 
totalt elva deltagande företag. Men Brennan (2001) fann även många relevanta träffar 
på begreppen “management processes” och “information systems”. 
studie fick följande sökbegrepp inte några träffar alls; “infrastructure assets”, 
“management philosophy”, 
 
 
4.3 Externkapital 
 
Som tidigare redovisats anses de viktigaste komponenterna i externkapitalet vara 
relationer till kunder och kundernas lojalitet till företaget (Guthrie et al., 2004). 
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(2006) menar att läkemedelsbolagen har ett konstant behov att utveckla ny 
kunskap för att kunna erbjuda marknaden nya produkter och utvecklar därför kunskap 
inom företaget eller köper den från andra företag. Patent är en viktig del för 

möjlighet att skydda sin utvecklade kunskap inom företaget. Därav 
är det inte förvånande att detta begrepp har konstaterat mest utrymme i föreliggande 
studie av intellektuellt kapital. Läkemedelsföretagen omvandlar humankapital, så som 

ation” till internkapital för att få ägande över kapitalet. Fördelen 
med internkapital är att det kan ägas och säljas, vilket inte är fallet för det mesta av 

(Edvinsson, 1997). En tänkbar förklaring till att internkapital är den 
redovisas mest i föreliggande studie kan vara att läkemedelsföretagen 

medvetet försöker omvandla andra kategorier intellektuellt kapital, till internkapital.

Singh & Kansal (2011) genomförde en studie i 20 läkemedelsföretag i Indien och även 
rån en modifierad “intangible asset monitor” (se figur 2.1). Där visade det 

sig att internkapital var den kategori som redovisades minst. Dessutom redovisade 90 
procent av företagen som deltog i deras studie inget alls om “copyrights” och 

öreliggande studie redovisade fyra av sex bolag “trademarks”, men 
ingen redovisade “copyrights”, se tabell 4.1. Singh & Kansal (2011) fann i sin studie att 
“management philosophy” och “corporate culture” var de begrepp som redovisades allra 

rennan (2001) fann i sin studie att internkapital var den näst mest 
redovisade kategorin. “Patents” var ett av de begrepp som redovisades flest gånger, 
liksom i föreliggande studie, i Brennans (2001) studie ingick två läkemedelsföretag utav 

tagande företag. Men Brennan (2001) fann även många relevanta träffar 
på begreppen “management processes” och “information systems”. 
studie fick följande sökbegrepp inte några träffar alls; “infrastructure assets”, 
“management philosophy”, “networking systems” samt “financial relations”.

Som tidigare redovisats anses de viktigaste komponenterna i externkapitalet vara 
relationer till kunder och kundernas lojalitet till företaget (Guthrie et al., 2004). 
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(2006) menar att läkemedelsbolagen har ett konstant behov att utveckla ny 
kunskap för att kunna erbjuda marknaden nya produkter och utvecklar därför kunskap 
inom företaget eller köper den från andra företag. Patent är en viktig del för 

möjlighet att skydda sin utvecklade kunskap inom företaget. Därav 
är det inte förvånande att detta begrepp har konstaterat mest utrymme i föreliggande 
studie av intellektuellt kapital. Läkemedelsföretagen omvandlar humankapital, så som 

ation” till internkapital för att få ägande över kapitalet. Fördelen 
med internkapital är att det kan ägas och säljas, vilket inte är fallet för det mesta av 

(Edvinsson, 1997). En tänkbar förklaring till att internkapital är den 
redovisas mest i föreliggande studie kan vara att läkemedelsföretagen 

medvetet försöker omvandla andra kategorier intellektuellt kapital, till internkapital. 

Singh & Kansal (2011) genomförde en studie i 20 läkemedelsföretag i Indien och även 
1). Där visade det 

sig att internkapital var den kategori som redovisades minst. Dessutom redovisade 90 
procent av företagen som deltog i deras studie inget alls om “copyrights” och 

öreliggande studie redovisade fyra av sex bolag “trademarks”, men 
ingen redovisade “copyrights”, se tabell 4.1. Singh & Kansal (2011) fann i sin studie att 
“management philosophy” och “corporate culture” var de begrepp som redovisades allra 

rennan (2001) fann i sin studie att internkapital var den näst mest 
redovisade kategorin. “Patents” var ett av de begrepp som redovisades flest gånger, 
liksom i föreliggande studie, i Brennans (2001) studie ingick två läkemedelsföretag utav 

tagande företag. Men Brennan (2001) fann även många relevanta träffar 
på begreppen “management processes” och “information systems”.  I föreliggande 
studie fick följande sökbegrepp inte några träffar alls; “infrastructure assets”, 

“networking systems” samt “financial relations”. 

Som tidigare redovisats anses de viktigaste komponenterna i externkapitalet vara 
relationer till kunder och kundernas lojalitet till företaget (Guthrie et al., 2004).  
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I föreliggande studie har författarna studerat sökbegrepp så som “customer”, “business 
collaborations” och “licensing agreements”. Det begrepp som påträffades flest gånger 
var “brands” och “customer” med 18 respektive 26 meningar under år 2008. Totalt 
under hela perioden och i alla bolags årsredovisningar påträffades 94 relevanta 
meningar med “brands” och 94 relevanta men
Zeneca vill påvisa vad som bidrar till deras framgångar i årsredovisningen 2009, genom 
att framhålla deras förmåga att möta kunders behov.
“Core to our continued business success is our ability to provide our customers with a 
reliable supply of high quality medicines worldwide, when they want 
in the most cost effective way”. 
 
Liksom totalt intellektuellt kapital och internkapital, redovisades även externkapital 
mest under år 2008 i föreliggande studie (se figur 4
relativt lika nivå av redovisat externkapital, förutom år 2009 som utmärker 
lägre nivå (se figur 4.3). 
 

 
Figur 4.3. Externkapital. 
 
I Singh & Kansals (2011) studie var externkapital den kategori som redovisades mest 
och de begrepp som redovisades flest gånger var “business collaborations” följt av 
“brands”. Begreppet “franchising agreements” redovisades inte av något företag. Även 
Brennans (2001) studie fann att externkapital var den kategori som redovisades mest, 
“customers” och “business collaborations” var de begrepp som redovisades flest gånger 
i den studien. “Business collaborations” redovisades endast av ett företag i föreliggande 
studie. Att sökbegreppen “brands” och “customers” är bland de begrepp som redovisats 
mest av i externkapitalkategorin och att begreppet “
redovisats överhuvudtaget i Singh & Kansals (2011) studie 
föreliggande studie. Författarna i föreliggande studie fick inga väsentliga träffar i 
externkapitalkategorin på sökorden “company names”, “distribution channels”, 
“favorable contracts” samt “franchis
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studie har författarna studerat sökbegrepp så som “customer”, “business 
collaborations” och “licensing agreements”. Det begrepp som påträffades flest gånger 
var “brands” och “customer” med 18 respektive 26 meningar under år 2008. Totalt 

och i alla bolags årsredovisningar påträffades 94 relevanta 
meningar med “brands” och 94 relevanta meningar med “customer”(se tabell 
Zeneca vill påvisa vad som bidrar till deras framgångar i årsredovisningen 2009, genom 

måga att möta kunders behov. 
“Core to our continued business success is our ability to provide our customers with a 
reliable supply of high quality medicines worldwide, when they want them

way”. (Astra Zeneca, 2010, s. 32) 

Liksom totalt intellektuellt kapital och internkapital, redovisades även externkapital 
öreliggande studie (se figur 4.1, 4.2 och 4.3). Övriga år hade 

relativt lika nivå av redovisat externkapital, förutom år 2009 som utmärker 

I Singh & Kansals (2011) studie var externkapital den kategori som redovisades mest 
och de begrepp som redovisades flest gånger var “business collaborations” följt av 

“franchising agreements” redovisades inte av något företag. Även 
Brennans (2001) studie fann att externkapital var den kategori som redovisades mest, 
“customers” och “business collaborations” var de begrepp som redovisades flest gånger 

ness collaborations” redovisades endast av ett företag i föreliggande 
studie. Att sökbegreppen “brands” och “customers” är bland de begrepp som redovisats 
mest av i externkapitalkategorin och att begreppet “franchising agreements” inte 

taget i Singh & Kansals (2011) studie överensstämmer
föreliggande studie. Författarna i föreliggande studie fick inga väsentliga träffar i 
externkapitalkategorin på sökorden “company names”, “distribution channels”, 
“favorable contracts” samt “franchising agreements”. 
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studie har författarna studerat sökbegrepp så som “customer”, “business 
collaborations” och “licensing agreements”. Det begrepp som påträffades flest gånger 
var “brands” och “customer” med 18 respektive 26 meningar under år 2008. Totalt 

och i alla bolags årsredovisningar påträffades 94 relevanta 
ingar med “customer”(se tabell 4.1). Astra 

Zeneca vill påvisa vad som bidrar till deras framgångar i årsredovisningen 2009, genom 

“Core to our continued business success is our ability to provide our customers with a 
them and to do so 

Liksom totalt intellektuellt kapital och internkapital, redovisades även externkapital 
). Övriga år hade 

relativt lika nivå av redovisat externkapital, förutom år 2009 som utmärker sig på en 

 

I Singh & Kansals (2011) studie var externkapital den kategori som redovisades mest 
och de begrepp som redovisades flest gånger var “business collaborations” följt av 

“franchising agreements” redovisades inte av något företag. Även 
Brennans (2001) studie fann att externkapital var den kategori som redovisades mest, 
“customers” och “business collaborations” var de begrepp som redovisades flest gånger 

ness collaborations” redovisades endast av ett företag i föreliggande 
studie. Att sökbegreppen “brands” och “customers” är bland de begrepp som redovisats 

agreements” inte 
överensstämmer med 

föreliggande studie. Författarna i föreliggande studie fick inga väsentliga träffar i 
externkapitalkategorin på sökorden “company names”, “distribution channels”, 
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Även Abeysekera & Guthries (2005) studie visade mest redovisning av externkapital. 
De har inte utgått ifrån “intangible asset monitors" ramverk och har därför inte likadana 
sökbegrepp som föreliggande studie,
som redovisades mest under denna kategori. 
sammanställning av tolv olika studier och listat procentandelar för varje kategori 
intellektuellt kapital. Det visade sig att externkapital är det som sammanlagt re
mest i dessa studier. Studierna är genomförda i flera olika länder.
 
Företag kan aldrig ha fullkomlig kontroll över relationen till sina kunder, vilket gör 
mätningen av värdet på dessa relationer relativt invecklat (Guthrie & Petty, 2000). 
Sveiby (1997) understryker att värdet av dessa immateriella tillgångar är främst berörda 
av hur väl organisationen löser problemen med sina kunder och att det alltid finns ett 
element av osäkerhet för den här kategorin av intellektuellt kapital. 
 
 
4.4 Humankapital 
 
Humankapital inkluderar alla mänskliga resurser som förmåga, kunskap, erfarenhet 
samt utbildning, talang och kompetens hos företagets personal och ledning (Edvinsson 
& Sullivan, 1996). Sökbegrepp som användes i denna studie var exempelvis “kn
how”, “education” och “entrepreneurial spirit”. Det begrepp som används flest antal 
gånger var “education” (se tabell 
 

 
Figur 4.4. Humankapital. 
 
Tidigare studier som visar en ökad redovisning av information när det gäller intern och 
extern kapital, har påvisat en minskning för redovisad information om humankapital 
(Abeysekera, 2008). I föreliggande studie var redovisning av humankapital år 2009 och 
2011 på samma nivå med 11 relevanta meningar, medan den var högst 2010 och lägst 
2006 med 16 respektive 7 meningar (se figur 4.4
intellektuellt kapital som undersökts, redovisas humankapital i minst utsträckning. En 
tänkbar förklaring till detta kan vara som nämnts tidigare att humankapital är sällan 
något företag äger, vilket däremot ofta är fallet för internkapital och även i vissa fall för 
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Även Abeysekera & Guthries (2005) studie visade mest redovisning av externkapital. 
De har inte utgått ifrån “intangible asset monitors" ramverk och har därför inte likadana 
sökbegrepp som föreliggande studie, men redovisar att “brand building” var det område 
som redovisades mest under denna kategori. Abeysekera (2008) har gjort 
sammanställning av tolv olika studier och listat procentandelar för varje kategori 
intellektuellt kapital. Det visade sig att externkapital är det som sammanlagt re
mest i dessa studier. Studierna är genomförda i flera olika länder. 

Företag kan aldrig ha fullkomlig kontroll över relationen till sina kunder, vilket gör 
mätningen av värdet på dessa relationer relativt invecklat (Guthrie & Petty, 2000). 

(1997) understryker att värdet av dessa immateriella tillgångar är främst berörda 
av hur väl organisationen löser problemen med sina kunder och att det alltid finns ett 
element av osäkerhet för den här kategorin av intellektuellt kapital.  

Humankapital inkluderar alla mänskliga resurser som förmåga, kunskap, erfarenhet 
samt utbildning, talang och kompetens hos företagets personal och ledning (Edvinsson 
& Sullivan, 1996). Sökbegrepp som användes i denna studie var exempelvis “kn
how”, “education” och “entrepreneurial spirit”. Det begrepp som används flest antal 

er var “education” (se tabell 4.1). 

Tidigare studier som visar en ökad redovisning av information när det gäller intern och 
kapital, har påvisat en minskning för redovisad information om humankapital 

(Abeysekera, 2008). I föreliggande studie var redovisning av humankapital år 2009 och 
2011 på samma nivå med 11 relevanta meningar, medan den var högst 2010 och lägst 

pektive 7 meningar (se figur 4.4 samt tabell 4.1). Av de tre kategorier 
intellektuellt kapital som undersökts, redovisas humankapital i minst utsträckning. En 
tänkbar förklaring till detta kan vara som nämnts tidigare att humankapital är sällan 

äger, vilket däremot ofta är fallet för internkapital och även i vissa fall för 
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Även Abeysekera & Guthries (2005) studie visade mest redovisning av externkapital. 
De har inte utgått ifrån “intangible asset monitors" ramverk och har därför inte likadana 

ding” var det område 
Abeysekera (2008) har gjort 

sammanställning av tolv olika studier och listat procentandelar för varje kategori 
intellektuellt kapital. Det visade sig att externkapital är det som sammanlagt redovisats 

Företag kan aldrig ha fullkomlig kontroll över relationen till sina kunder, vilket gör 
mätningen av värdet på dessa relationer relativt invecklat (Guthrie & Petty, 2000). 

(1997) understryker att värdet av dessa immateriella tillgångar är främst berörda 
av hur väl organisationen löser problemen med sina kunder och att det alltid finns ett 

Humankapital inkluderar alla mänskliga resurser som förmåga, kunskap, erfarenhet 
samt utbildning, talang och kompetens hos företagets personal och ledning (Edvinsson 
& Sullivan, 1996). Sökbegrepp som användes i denna studie var exempelvis “know-
how”, “education” och “entrepreneurial spirit”. Det begrepp som används flest antal 

 

Tidigare studier som visar en ökad redovisning av information när det gäller intern och 
kapital, har påvisat en minskning för redovisad information om humankapital 

(Abeysekera, 2008). I föreliggande studie var redovisning av humankapital år 2009 och 
2011 på samma nivå med 11 relevanta meningar, medan den var högst 2010 och lägst 

1). Av de tre kategorier 
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externkapital, där sökbegrepp så som “brands”, “licenses”, “favorable contracts” ingår 
(Abeysekera, 2008). 
 
“Education” nämns flest gånger av alla sökord inom humankapitalkategori, vilket har 
varit relevant 50 gånger. Det som beskrivs är personalens utbildningsnivå, vilket Orexo 
AB lyfter fram med följande citat:” Orexo’s employees have a high level of education; 
26 percent have doctorates and a further 57 percent have another academic degree.” 
(Orexo AB, 2009, s.18). Läkemedelsbranschen har ett konstant behov att utveckla ny 
kunskap (Boekestein, 2006). Av cirka 13000 (2011) anställda inom 
läkemedelsbranschen har drygt 1000 personer en forskarutbildning (Lif, 2013). Därav är 
det heller inte förvånande att “education” är det begrepp som omnämns flest gånger. 
I Singh & Kansals (2011) studie redovisades begreppen “work-related competencies” 
samt “entrepreneurial spirit” flest gånger, men i föreliggande studie erhöll dessa 
begrepp inga relevanta träffar respektive en relevant träff. Brennan (2001) beskriver att 
kategorin humankapital var den minst redovisade, sökbegreppen “vocational 
qualification” and “work-related competencies” hittades inte överhuvudtaget i studiens 
årsredovisningar.  Detta stämmer överens med föreliggande studie som inte fick några 
väsentliga träffar i humankapitalkategorin på sökorden “vocational qualification”, 
“work-related competencies” samt “work-related knowledge”. 
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5 Diskussion 
 
I detta kapitel ska författarna föra en diskussion om studiens resultat. 
 

 
Vid jämförelse av föreliggande studie med tidigare genomförd forskning kan författarna 
hitta både likheter och skillnader. En av de stora skillnaderna är att föreliggande studie 
finner mest redovisning av internkapital, men tidigare studier istället finner mest 
redovisning av externkapital (Abeysekera, 2008; Abeysekera & Guthries, 2005; 
Brennan, 2001; Singh & Kansal, 2011). Tidigare studier som det hänvisas till är gjorda 
både inom och utanför läkemedelsbranschen. Varför Singh & Kansals (2011) studie 
som genomfördes hos läkemedelsbolag i Indien inte visar samma resultat är svårt att 
säga men kan ha sin förklaring i att företagens storlek påverkar mängden frivilligt 
redovisad information (Guthrie, et. al., 2004). Skillnader i grundläggande antaganden 
och ramverk mellan länderna (Abeysekera, 2008) kan också vara ett skäl till att våra 
resultat inte kan jämföras med denna studie. 
 
Föreliggande studies resultat kan dock kopplas till mängden “ägande” som är möjligt 
inom varje kategori intellektuellt kapital. Mest redovisades internkapital vilket i störst 
omfattning innehåller begrepp som företagen kan äga. Externkapital som innehåller 
både ägande i form av “brands” och “licensing agreements”, men även begrepp som inte 
innebär något ägande så som “customers” och “business collaborations”, är den näst 
mest redovisade kategorin i föreliggande studie. Den kategori som redovisats minst i 
studien är humankapital, vilken oftast inte syftar till något ägande för företagen alls 
(Abeysekera, 2008). Därför hävdas, att det är en viktig uppgift för ledningen i företagen 
att försöka omvandla humankapital till internkapital (Edvinsson, 2008). Detta kan vara 
fallet för deltagande läkemedelsföretag, att de är framgångsrika när det gäller att 
omvandla deras kapital till äganderättigheter i olika former eller att de från början 
innehar mer av detta kapital, då till exempel patentinnehav är en viktig del av deras 
verksamhet.  
 
De sökbegrepp som redovisades flest gånger i föreliggande studie var “patents” och 
“intellectual property” och de är särskilt viktiga för just läkemedelsbranschen 
(Boekestein, 2006; Kamath, 2008). Samma sak gäller “education”, “brands” och 
“customers” som var mest representerade inom de övriga kategorierna och även totalt 
sett. Relationen till kunderna anser Guthrie et. al., (2004) vara den viktigaste 
komponenten i externkapital, vilket företagen i studien även verkar anse. För 
läkemedelsbolagen är det ett konstant behov att utveckla ny kunskap för att kunna 
erbjuda marknaden nya produkter (Boekestein, 2006). Därav är det heller inte 
förvånande att “education” förekommer ofta i bolagens frivilliga redovisning av 
intellektuellt kapital.  
 
Något annat som skiljer sig i föreliggande studie jämfört med tidigare forskning är att 
det inte påvisas någon successiv ökning från år till år för redovisning av intellektuellt 
kapital. Studien visar att år 2008 är det år då den mesta redovisningen av intellektuellt 
kapital sker i de sex bolag författarna studerat under sex år. Under åren 2009, 2010 samt 
2011 redovisas mindre information än vad som rapporteras år 2008. Detta kan ha sin 
förklaring i att företagen vill legitimera sin existens genom tillgångar i intellektuellt 
kapital, om de inte kan göra detta genom den traditionella redovisningen av tillgångar i 
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balansräkningen (Guthrie, Petty & Ricceri, 2006; Guthrie, et. al., 2004). Den finansiella 
krisen under 2007/2008 kan ha påverkat läkemedelsföretagen i föreliggande studie till 
att redovisa mer frivillig information, alltså ökat företagets öppenhet, vilket skulle vara i 
enlighet med vad Haji & Mohd Ghazali (2012) fann att företagen gjorde efter den 
finansiella krisen. 
 
Sammanfattningsvis kan studiens resultat av relativt lågt redovisat intellektuellt kapital 
(se tabell 4.1), inte anses vara förvånande. Svårigheten i redovisningen av det 
intellektuella kapitalet kan ses som naturligt på grund av bekymret med att veta vad 
intellektuellt kapital i själva verket är och att se vilket värde företagets intellektuella 
kapital har. 
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6 Slutsats 
 
I detta kapitel författarna klargör deras slutsatser och ger förslag till fortsatt forskning. 
 

 
Syftet i föreliggande studie var att undersöka huruvida svenska noterade bolag inom 
läkemedelsbranschen redovisar frivillig information om intellektuellt kapital. Efter att 
författarna till föreliggande studie gjort innehållsanalys av sex företags 
årsredovisningar, har det påvisat att internkapital redovisades mest av de tre 
intellektuella kapitalets kategorier, vilket inte överensstämmer med tidigare studier. 
 
Det andra syftet med denna studie var att se hur redovisningen av intellektuellt kapital 
har utvecklats under åren 2006-2011. Studien visade tendenser till ett sammanhang 
mellan lågkonjunkturen och ökandet av det intellektuella kapitalets redovisning under 
åren 2007-2008. Att legitimera sitt värde i intellektuellt kapital och frivillig redovisning 
verkade vara en betydande faktor för företagen under år 2008, då det är året den största 
redovisningen av intellektuellt kapital sker i de sex bolagen. 
 
Slutsatsen författarna i denna studie drar är att läkemedelsbranschen har ett stort behov 
av ägande när det gäller intellektuellt kapital och därav redovisas mest internkapital som 
är den kategori som innehåller mest sökbegrepp med olika former av ägande för 
företagen samt att lågkonjunkturen under 2007/2008 kan ha påverkat motivationen till 
att redovisa mer intellektuellt kapital under 2008. 
 
De brister som kan ha påverkat föreliggande studies resultat är att två deltagande bolag 
grundades under år 2006. Vid kodning av relevanta begrepp användes svenska versioner 
av årsredovisningar där engelska inte gick att finna, detta medförde att det blev ett 
sökbegrepp mindre, då varumärke översätter både “brands” och “trademarks”. Att 
genomföra en databassökning innebär begränsningar, då synonomer missas samt kan 
inte företagsspecifika begrepp räknas genom sökning i dataprogram. Validiteten kan 
även diskuteras, det vill säga om studien mäter det som avses, då flera 
kategoriseringsmodeller används för att mäta intellektuellt kapital. De begrepp som 
användes i denna studie valdes på grund av möjligheten att kunna jämföra föreliggande 
resultat med tidigare studier, då vald kategoriseringsmodell återfinns i flertalet av de 
studier som ingår i föreliggande studies teorigenomgång. 
 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Förslag för framtida forskning kan vara en longitudinell undersökning för att se om det 
finns tendenser för ökad redovisning av intellektuellt kapital under lågkonjunktur, där 
flera konjunkturcykler ingår. Det skulle vara intressant att undersöka frivillig 
redovisning av intellektuellt kapital inom läkemedelsbranschen i andra länder samt i 
andra branscher på den svenska marknaden. Vidare för fortsatt studie skulle det även 
vara tänkvärt att intervjua företag för att se hur deras ledning tänker kring frivillig 
redovisning av intellektuellt kapital. 
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