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Sammanfattning	  	  
 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Högskolan Väst, redovisning, VT 2013  
 
Författare: Sebastian Johammar, Kristofer Persson 
Handledare: Ann Svensson 
 
Titel: Intellektuellt kapital i årsredovisningar - En studie av redovisningen av intellektuellt 
kapital 
 
Bakgrund och problem: De senaste åren har det blivit allt större fokus på immateriella 
tillgångar, specifikt intellektuellt kapital. Problemet är att intellektuellt kapital inte uppfyller 
alla de kriterier som krävs för att få tas upp som en immateriell tillgång i balansräkningen. 
Företag måste därför hitta andra vägar att redovisa sitt intellektuella kapital för att bemöta 
intressenternas informationsbehov samt legitimera sitt börsvärde. Idag sker detta genom 
frivillig upplysning i årsredovisningen då inget specifikt regelverk finns tillgängligt.    
 
Syfte: Syftet är att få kunskap om utvecklingen av redovisat intellektuellt kapital i svenska 
bolag, samt få kunskap om det finns skillnader mellan tjänsteinriktade bolag och 
produktionsinriktade bolag.  
 
Metod: Med hjälp av datorbaserad innehållsanalys studeras tio bolag på Nasdaq OMX Nordic 
Stockholm för perioden 2008-2012. Sökord har med hjälp av relevant litteratur framtagits och 
används för att analysera redovisningen av intellektuellt kapital.  
 
Resultat & slutsatser: Resultatet visar att det har skett en ökning av redovisningen inom 
intellektuellt kapital på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Resultatet visar även att det skett en 
stor ökning inom redovisningen av intellektuellt kapital i de tillverkande bolagen. Även det att 
de tillverkande bolagen redovisar mer intellektuellt kapital än tjänstebolagen.   
 
Nyckelord: Intellektuellt kapital, innehållsanalys, strukturkapital, humankapital, 
relationskapital. 
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Abstract	  
 
Bachelor thesis in business, University West, accounting, spring 2013 
 
Authors: Sebastian Johammar, Kristofer Persson 
 
Mentor: Ann Svensson 
 
Title: Intellectual capital in annual reports - a study of the reporting of intellectual capital 
 
Background and problem: In recent years there has been increasing focus on intangibles, 
and specifically intellectual capital. The problem is that intellectual capital does not meet all 
the criteria required to be recorded as an intangible asset in the balance sheet. Companies 
therefore need to find other ways to account for its intellectual capital to meet stakeholder 
information needs and legitimize its market capitalization. Today, this is done through 
voluntary disclosure in the annual report when no specific framework is available. 
 
Purpose: The purpose is to explore the development of reported intellectual capital in 
Swedish companies, and examine whether there are differences between service-oriented 
companies and production-oriented companies. 
 
Method: Using computerized content analysis ten companies on Nasdaq OMX Nordic 
Stockholm was studied for the period 2008-2012. With the help of relevant literature 
keywords have been developed and used to analyze the reporting of intellectual capital. 
 
Results & Conclusions: The results show there has been an increase in the reporting of 
intellectual capital on Nasdaq OMX Stockholm. The results also show that there has been a 
large increase in the reporting of intellectual capital in the manufacturing companies. And that 
the manufacturing companies reported more intellectual capital than service companies. 
 
Keywords: Intellectual capital, content analysis, structural capital, human capital, relational 
capital. 
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1	  Inledning	  
 
Inledningsvis kommer det att ges en bakgrundsbild i ämnet som kommer mynna ut i en 
problemdiskussion. Frågeställningar och syfte kommer efter detta att formuleras.  
 

1.1	  Bakgrund	  
De senaste åren har det blivit ett allt större fokus på immateriella tillgångar, och specifikt ett 
ökande intresse i intellektuellt kapital. Det intellektuella kapitalet är av stor vikt i dagens 
tjänstebolag då bokfört värde ofta inte överensstämmer med marknadsvärdet (Guthrie, 2001). 
Tjänsteföretagen, som är kunskaps- och innovationsdrivna, har ett annat behov av att visa upp 
deras egentliga värde – dess marknadsvärde.  
 
Intellektuellt kapital är den nya tidens värdedrivare då det står för en allt större del av 
företagens värde (An, Davey & Eggleton, 2011). Trenden är tydlig i det att utvecklingen 
pekar uppåt på grund av allt fler tjänsteinriktade bolag. Dessutom har det lagts allt större 
fokus de senaste åren på intellektuellt kapital i forskningen och då specifikt redovisningen av 
denna. Det är så att redovisningen av intellektuellt kapital sker på basis av frivilligt 
utlämnande (Arvidsson, 2011). Det är tydligt att problem uppstår när utvecklingen går mot att 
intellektuellt kapital ökar i värde i företagen men det inte framgår som ett värde i företagens 
balansräkning. I takt med att utvecklingen gått mot mer tjänstebaserade företag som har sina 
stora värden i internt upparbetade strukturer eller humankapital så ökar också pressen från 
intressenter som vill kunna göra en bra analys av företaget de äger, eller ska investera i. 
 
En stor skara av forskare delar in intellektuellt kapital i humankapital, strukturkapital och 
relationskapital (eg. Bontis, 1998). Humankapital definieras som företagets anställda och 
deras kunskap, kompetens och erfarenheter. Detta är en form av kapital som inte företaget har 
något ägande över då personal lätt kan lämna företaget om exempelvis ett bättre erbjudande 
skulle presentera sig.  Strukturkapital är företagets processer, system, databaser och 
organisationskultur med mera. Det beskrivs som det som håller samman företaget och 
underlättar för de anställda när de utför sitt dagliga arbete. Relationskapital är de allianser, 
kontakter och samarbeten som företaget skapar med sina leverantörer, kunder och andra 
intressenter.  
 
Studierna av redovisningen av intellektuellt kapital tog fart under sent 1990-tal (eg. Edvinsson 
& Malone, 1997) och visade att företag var dåliga på att strukturera och redovisa sitt 
intellektuella kapital. Det finns dock länder som har visat sig vara i framkant när det kommer 
till detta - exempelvis Sverige, som var landet där redovisningen av det intellektuella kapitalet 
tog fart i början av 1990-talet.  

1.2	  Problemdiskussion	  
Intellektuellt kapital uppfyller inte de kriterier som krävs för att få tas upp som en immateriell 
tillgång i balansräkningen. Kriterierna som ligger till grund för immateriella tillgångars 
upptagande i balansräkningen är identifierbarhet och kontroll över tillgången samt att bolaget 
tillförs framtida ekonomiska fördelar (Gallego & Rodríguez, 2005). Resultatet av detta blir att 
bolag i balansräkningen inte kan räkna upp allt det som tillför bolaget värde (Gallego & 
Rodríguez, 2005). Det uppstår här en form av osynligt värde i bolagen som de på något sätt 
måste ge information om för att intressenter till bolaget ska ges en bra grund för värdering. 
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Effektiva marknadsteorin föreskriver att marknadsvärdet på en aktie speglar värdet på den 
information som finns tillgänglig (Bontis, 2003). Därför är det klokt för bolag att fullt ut 
redovisa sitt intellektuella kapital. När tjänstebolagens brist på materiella tillgångar riskerar 
göra marknadsvärderingarna låga är det av stor vikt att ett väl utarbetat redovisningsramverk 
för det intellektuella kapitalet utvecklas. Skiftet i den värdeskapande processen som avser 
övergången från materiella till immateriella tillgångar påstås bidra till ett ökande gap mellan 
bolags marknadsvärde och bokfört värde (Arvidsson, 2011). 
 
Intresset för intellektuellt kapital exploderade i mitten av 1990-talet när Leif Edvinsson 
utvecklade den så kallade Skandianavigatorn vilket ledde till att Skandia redovisade 
intellektuellt kapital i sin årsredovisning (Edvinsson & Malone, 1997). Anledningen att 
intellektuellt kapital fick så stor uppmärksamhet var på grund av de växande tjänsteföretagen 
vilkas verkliga värde var svårt eller näst intill omöjligt att värdera. Industribolagen 
motiverade sitt börsvärde med diverse maskiner, råvaror samt andra tillgångar medans 
tjänstebolagen, med snarlikt börsvärde som industribolagen, i princip enbart bestod av 
anställdas kompetens och kunde därför upplevas vara luftslott. Skandianavigatorn var en 
modell som gjorde det möjligt att utvärdera de immateriella tillgångarna och på så sätt 
redovisa dem i årsredovisningen. Detta skapade en möjlighet för tjänstebolagen på börsen att 
legitimera deras börsvärde. Det var alltså tjänstebolagen som inledde trenden att redovisa 
intellektuellt kapital på grund av svårigheter gällande värdering av immateriella tillgångar 
samt det faktum att intellektuellt kapital inte får inkluderas i balansräkningen som en tillgång. 
Redovisningen av intellektuellt kapital i årsredovisningen har på senare år anammats av i stort 
sett alla bolag, även industribolagen (Edvinsson & Malone, 1997).  
 
Redovisningen av intellektuellt kapital sker idag genom frivilligt utlämnande av information, 
(kallat ”voluntary disclosure” i den engelska litteraturen) (Arvidsson, 2011). Problemet för 
bolagen blir att lämna ut tillräckligt med information för att möta dess intressenters behov 
samtidigt som det är önskvärt att undvika avslöjanden av information som är av strategiskt 
viktig betydelse. Redovisningen av intellektuellt kapital brukar ske i bolagens 
förvaltningsberättelser. Det finns dock inga klara riktlinjer så det kan variera stort mellan 
olika länder och företag. ”Mandatory disclosure” (obligatorisk upplysande) är information 
som ska redovisas enligt regelverket, eg. International Accounting Standards Board (IASB). 
Den obligatoriska informationen kommer inte att behandlas mer i den här uppsatsen eftersom 
den inte bör skilja sig så mycket åt för att alla bolag har krav på sig att redovisa det som är 
obligatoriskt. Intellektuellt kapital, som är fokus i den här uppsatsen, får inte tas upp i 
balansräkningen och det finns inga krav på att redovisa det, så detta bör skilja sig mer mellan 
bolagen. Det som kommer att behandlas i den här studien är alltså den frivilliga upplysningen 
som berör det intellektuella kapitalet.  
 
Vandemaele, Vergauwen & Smits (2005) konstaterade att det skett en ökning inom det 
redovisade intellektuella kapitalet i Sverige mellan åren 1998 och 2002 med en stagnation det 
sista mätåret. Det diskuterades om stagnationen kunde bero på att efterfrågan från intressenter 
möjligtvis kunde vara mött. Med det menas att intressenterna får den information de behöver 
för att få en korrekt värderingsbild. I den här studien undersöks om det fortfarande sker en 
ökning av redovisat intellektuellt kapital i bolag på Stockholmsbörsen. 
 
Den här studien ämnar undersöka i vilken omfattning de tio mest omsatta börsnoterade 
bolagen på Nasdaq OMX Nordic Stockholm redovisar intellektuellt kapital, samt hur 
utvecklingen har sett ut de senaste fem åren (från 2008 till 2012). Den svenska marknaden 
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väljs för att detta är den närmaste marknaden för författarna och är av intresse då tidigare 
forskning visat att Sverige är framstående när det gäller redovisningen av intellektuellt 
kapital.  

1.3	  Forskningsfråga	  
Forskningsmålen för den här studien inkluderar vår huvudsakliga forskningsfråga med 
tillhörande underfrågor. 
 
Huvudfrågeställning;  
Hur har redovisningen av intellektuellt kapital på Nasdaq OMX Nordic Stockholm utvecklats 
mellan åren 2008-2012? 
 
Underfrågor;  
Vilken typ av intellektuellt kapital, med avseende på kategorierna humankapital, 
strukturkapital och relationskapital, redovisar bolagen? 
 
Hur skiljer sig redovisningen av intellektuellt kapital åt mellan tjänstedrivna och tillverkande 
bolag? 

1.4	  Syfte	  
Syftet är att få kunskap om utvecklingen av redovisat intellektuellt kapital i svenska bolag, 
samt få kunskap om det finns skillnader mellan tjänsteinriktade bolag och 
produktionsinriktade bolag.  

1.5	  Disposition	  
Teoriavsnittet kommer ge en grund för analys i ämnet intellektuellt kapital. Dels kommer 
begreppet intellektuellt kapital att definieras, och en kategorisering att ske. Relevant och 
aktuell forskning presenteras också för att ge en inblick i forskningsfronten samt en 
bakgrundsbild för fortsatt läsning. Metodavsnittet klargör sedan hur studien är upplagd och 
ämnar förklara något om de använda metoderna och utgångspunkten i studiens forskning. I 
resultatavsnittet kommer studiens fynd att presenteras i tydliga och överskådliga diagram. 
Detta mynnar sedan ut i en analys och diskussion där fynden kopplas till aktuell och relevant 
forskning samt förklaras utifrån författarnas egna tankar. I slutdiskussionen sammanfattas 
studiens viktiga delar, några punkter för utvärdering presenteras samt förslag till vidare 
forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

2	  Teoretisk	  referensram	  
 
Det kommande teoriavsnittet ska ge en inblick i ämnet intellektuellt kapital. Först presenteras 
en definition av begreppet intellektuellt kapital som sedan delas in i tre kategorier. Vidare 
introduceras relevant och aktuell forskning för att ge en inblick i forskningsfronten och en 
bakgrundsbild för fortsatt läsning. 
 

2.1	  Insamling	  och	  motivering	  av	  vald	  teori	  
Inledningsvis startades teoriinsamlingen vid ett artikelsökningstillfälle för att senare användas 
till två artikelrapporter med olika inriktning men ändå fokuserade på intellektuellt kapital. 
Artikelrapporterna blev utgångspunkten och starten på den här studien. De ursprungliga 
artikelsökningsorden inhämtades delvis med hjälp av den här studiens handledare och 
presenteras i Tabell 8.  
  
 
External accounting Intellectual capital Voluntary disclosure 
Sweden Structural capital Accounting management 
Intangible assets  Relational capital Human capital 
Organizational knowledge Organizational learning  
Tabell 8 – Artikelsökningsord    
 
Sökorden gav en bra grund till en djupare förståelse inom ämnet och resulterade i ett antal 
användbara artiklar. I artiklarna som påträffades fanns många användbara avsnitt som ledde 
till framstående forskare inom ämnet. Detta resulterade i att en aktuell och relevant teoretisk 
referensram kunde skapas. Den teori som valts är ämnad att sammanfatta ämnet och 
forskningen på ett tillfredsställande sätt utan att sväva för långt ifrån kärnan. 
 
Teorin valdes som utgångspunkt för att skapa en djupare förståelse för begreppet intellektuellt 
kapital och dess olika kategorier och indelningar. En djupare kunskap inom dessa områden 
behövdes då begreppet och vad det innefattar inte är självklart, och då djupare kunskap 
behövs för att identifiera det intellektuella kapitalet i årsredovisningarna.  

2.2	  Intellektuellt	  kapital	  
Intellektuellt kapital spelar en allt större roll i dagens samhälle, där företag lägger allt större 
fokus på kunskap (Arvidsson, 2011). Ökningen av redovisningen inom intellektuellt kapital 
beskriver Arvidsson (2011) beror på den växande skillnaden i marknadsvärde och redovisat 
värde som fler och fler företag uppvisar. Abdolmohammadi (2005) beskriver att den nya 
tidens organisationer är mindre beroende av materiella tillgångar. Det som skapar värde i 
dessa bolag är de immateriella tillgångarna. Intellektuellt kapital har på grund av detta de 
senaste åren fått allt större utrymme i börsbolagens årsredovisningar. Enligt Arvidsson (2011) 
påstår flera av de stora bolagen på Stockholmsbörsen att hela 35,7 procent av informationen i 
årsredovisningarna i dagsläget är icke-finansiell. Anledningarna till detta anses vara att nya 
regler kräver en större fokus på icke-finansiell information, här har International Financial 
Reporting Standards (IFRS) varit en drivande faktor. En annan anledning påstås vara 
påtryckningar och krav från intressenter, till exempel aktieägare och potentiella investerare.  
  
Intellektuellt kapital beskrivs av Cleary (2009) som ett sätt att få en överblick samt samla de 
immateriella tillgångarna. Det skapar även en möjlighet att förklara och beskriva vilka 
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immateriella tillgångar som finns i företaget. Två av pionjärerna inom intellektuellt kapital 
Edvinsson & Malone (1997) beskriver intellektuellt kapital med metaforen ”trädet”. Här 
räknas rapporter, företagsbroschyrer och liknande dokument som företagets stam, blad och 
grenar medan intellektuellt kapital är den stora massan under trädet, dess rötter. För att kunna 
analysera hur företaget verkligen mår och vilket resultat det kommer generera måste en analys 
av företagets rötter göras. Det är där informationen över företagets framtid finns. 
 
Intellektuellt kapital delas idag ofta in i tre kategorier; humankapital, strukturkapital och 
kundkapital, även kallat relationskapital (Bontis, 1998). Mer om dessa delar följer nedan. 

2.3	  Humankapital	  
Intresset för humankapital uppdagades redan under 1960- till 1970-talet för att på tidigt 1990-
tal få ett ordentligt uppsving, då som ett element inom det intellektuella kapitalet (Beattie & 
Smith, 2010). Beattie & Smith (2010) skriver att humankapital är det element inom kategorin 
intellektuellt kapital som representerar de anställdas kunskaper, färdigheter, erfarenheter och 
förmågor. Andra studier beskriver humankapital som en kunskap på individuell nivå vilket 
innebär kunskapen de anställda är i besittning av (Ordóñez de Pablos, 2004). Humankapital är 
till skillnad från strukturkapital inte i besittning eller på något sätt ägt av företaget. De 
anställda kan lämna företaget och då ta med sig sin kompetens någon annanstans. Ett av de 
större problemen med humankapital är svårigheten att på något sätt mäta det som en tillgång, 
som i sin tur skapar värde. Beattie & Smith (2010) menar att de anställdas moral och 
inställning till företaget varierar, vilket gör det omöjligt att jämföra de anställda. Det faktum 
att humankapital är svårt att placera i årsredovisningen innebär inte att det hos de flesta 
företag kan uteslutas. För flera av dagens företag, särskilt inom tjänstesektorn, står 
humankapital för största delen av värdetillförseln (Beattie & Smith, 2010).   
 
Beattie & Smith (2010) (Tabell 1) utgår i sin studie från 18 komponenter för att undersöka 
huruvida humankapital skapar värde åt ett företag.  
 

Employee 
turnover 

Employee 
training and 
development 

Workplace 
safety 

Employee 
skills and 
education 

Recruitment 
and selection 
procedures 

Employee 
remuneration 
procedures 

Employee 
equality 

Employee 
satisfaction 

Quality of 
relations with 
company 
employees 

Employee 
welfare 

Employee 
experience 

Employee 
attitude 

Employee 
behaviour 

Employee 
motivation 

Employee 
commitment 

Employee 
reputation 

Employee 
adaptability 

Employee 
entrepreneurial 
skills 

Tabell 1 – Humankapitalets 18 komponenter (Beattie & Smith, 2010) 
 
 
Abeysekera & Guthrie (2005) (Tabell 2) delar i sin studie in humankapital i 25 komponenter. 
 
 
The training and 
development 

Entrepreneurial 
skills Education levels Employee safety Employee 

relations 

Age of employees Expert seniority Know-how Vocational 
qualifications 

Career 
development 

Training 
programs Race Gender Religion Disability issues 
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Union activity Employees 
thanked 

Employees 
featured in annual 
reports 

Employee 
involvement with 
the 
community 

Employee and 
executive 
compensation 
plans 

Employee 
benefits 

Employee share 
and option 
ownership plans 

Value-added 
statements 

Employee 
numbers 

Professional 
experience 

Tabell 2  - Humankapitalets 25 komponenter (Abeysekera & Guthrie, 2005) 

2.4	  Strukturkapital	  
Strukturkapital är till skillnad från humankapital något som är bestående i företaget, något 
som företaget kan kalla sitt eget (García-Álvarez, Mariz-Pérez & Álvarez, 2011). García-
Álvarez et al. (2011) beskriver strukturellt kapital som företagets bindande strukturer, 
processer och kultur. Strukturellt kapital är en avgörande resurs för att företaget skall fungera 
effektivt och ge så bra utdelning som möjligt. Det är därför essentiellt att utveckla och ta till 
vara på sitt strukturella kapital (García-Álvarez et al., 2011).  
 
Ordóñez de Pablos (2004) beskriver i sin studie att strukturellt kapital är en form av lärande 
och väljer att dela upp strukturellt kapital i två delar; teknologiskt och organisatoriskt kapital. 
Det tillvägagångssättet används för att lättare få en överblick och på så sätt kunna 
effektivisera den interna redovisningen. Teknologiskt kapital syftar till metoderna som är 
nödvändiga för att personalen skall kunna utföra sina uppgifter medan organisatoriskt kapital 
är de rutiner, kontroll och planeringssystem samt beslutsprocesser som företaget förfogar 
över. Då humankapital och relationskapital kan uppfattas som lärande på individuell nivå är 
strukturkapital istället en form av lärande som sker på organisationsnivå där alla involverade i 
företaget påverkas av de erfarenheter företaget absorberar. Det faktum att det är 
organisationen som får ny kunskap och inte individerna i den leder till att kunskapen blir 
bestående även i de fall personalen skulle säga upp sig eller bli utbytta. Strukturkapital kan 
alltså ses som samling av rutiner, strategier och databaser (Ordóñez de Pablos, 2004). Det är 
enligt Bontis (1998) strukturkapital som skapar förutsättningarna till diverse relationer. Om 
organisationen inte hade förfogat över ett fungerande strukturkapital hade den inte haft 
möjlighet till någon form av relationskapital.  
 
Kateb (2012) (Tabell 3) delar i sin studie, efter att ha lånat ramen från Guthrie & Petty (2010), 
in strukturkapital i 10 olika beståndsdelar. 
 

Patents Copyrights Brands Innovation Research & 
development 

Managerial 
philosophies Corporate Culture Management 

processes 
Information 
Systems Network systems 

Tabell 3 – Strukturkapitalets 10 komponenter (Kateb, 2010) 
 
Edvinsson & Malone (1997) (Tabell 4) delar i sin tur in strukturkapitalet i sju olika 
komponenter.  
 
Hårdvara Mjukvara Databaser Organisationsstruktur 

Patenter Varumärke Stödjande funktioner 
för de anställda  

Tabell 4 – Strukturkapitalets sju komponenter (Edvinsson & Malone 1997) 
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2.5	  Relationskapital	  
Relationskapital är kunskap som delas via relationer i en grupp. Alltså en form av extern 
kunskap som delas med någon utanför organisationen, till exempel kunder och leverantörer 
(Ordóñez de Pablos, 2004). Relationskapital handlar om att ta vara på och utnyttja de 
kontakter som finns i form av kunder och leverantörer (Bontis, 1998). Kundrelationer, samt 
kunskap om diverse marknadsförings- och distributionskanaler är kärnpunkten inom 
relationskapital. Enligt Bontis (1998) är det förståelsen för vad kunden vill ha och förmågan 
eller viljan att anpassa sig som skiljer mellan marknadsledaren och diverse efterföljare.   
  
Martín de Castro, López Sáez & Emilio Navas López (2004) förklarar att relationskapital kan 
delas upp i flera lager. Det första lagret innehåller relationer till parter i företagets närhet, så 
som kunder, aktieägare, leverantörer och partners. Det andra lagret handlar om relationer till 
parter längre bort från företaget. Så som regeringar, forskningsinstitutioner och olika nätverk 
med relation som på något sätt påverkar företaget, så kallat socialt ansvar (Martín de Castro et 
al. 2004). 
 
Martín de Castro et al. (2004) (Tabell 5) samlar definitioner av relationskapital från de mest 
uppmärksammade studierna till en lista innehållande tio beståndsdelar.  
 

Business collaboration Licensing 
agreements 

Franchising 
agreements 

Distribution 
channels Market share 

Brands Customer 
satisfaction Quality standards Company name Favourable contracts 

Tabell 5 – Relationskapitalets tio komponenter (Martín de Castro et al., 2004) 

2.6	  Redovisningen	  av	  intellektuellt	  kapital	  
Det intellektuella kapitalets struktur är formulerat och fortsättningsvis är det intressant att 
fråga sig varför företagen väljer att redovisa det intellektuella kapitalet, samt att presentera 
tidigare studier inom området. 
 
Den ursprungliga meningen med årsredovisningen är att förse intressenter med finansiell 
information om företagen. Det är lagligt stadgat i de allra flesta länder att företagen ska göra 
så. Intellektuellt kapital redovisas dock på basis av frivillig upplysning (kallat för ”voluntary 
disclosure” i engelsk litteratur) (Olsson, 2004). Det finns alltså inga krav på att redovisa det 
intellektuella kapitalet, men det betyder inte att det saknas goda anledningar för företagen att 
göra detta. Arvidsson (2011) fann att de största drivkrafterna, eller orsakerna, bakom att 
redovisa dess intellektuella kapital bland bolag på Nasdaq OMX Nordic Stockholm var att;  
 

1. Förbättra intressenternas förståelse för företaget och dess ställning 
2. Presentera en riktig och rättvis redovisning 
3. Det anses viktigt att förklara en sjunkande andel materiella tillgångar i 

balansräkningen  
4. Förklara det intellektuella kapitalets roll i den värdeskapande processen 

 
Flera studier har genomförts inom området intellektuellt kapital, och specifikt till vilken 
omfattning redovisningen av intellektuellt kapital sker inom företag. Flera studier är 
landspecifika (e.g. Guthrie & Petty, 2000; Brennan, 2001; Olsson, 2001; Bozzolan, Favotto & 
Ricceri, 2003), men det finns även studier som jämför mellan landsgränser (Vandemaele et 
al., 2005). De tidigare studierna inom ämnet som refereras ovan, publicerade runt 
millennieskiftet och genomfördes i slutet av 1990-talet, visade att företagen sällan redovisade 
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intellektuellt kapital i sina årsredovisningar. Guthrie & Petty (2000) som studerade 
australienska bolag och Brennan (2001) som studerade irländska bolag kom till den slutsatsen 
att företagen inte hade ett specifikt ramverk i vilket de redovisade intellektuellt kapital. De 
tenderade dessutom att redovisa det intellektuella kapitalet i kvalitativa termer, sällan 
understödda av siffror eller grafik. Mer och mer fokus riktades dock mot kundnöjdhet och 
kundvärden när det kom till humankapitalet (Guthrie & Petty, 2000).  
 
Studierna har det gemensamt att innehållsanalys av årsredovisningar har använts för att 
identifiera och analysera utlämnandet av intellektuellt kapital-information. Att identifiera det 
intellektuella kapitalet med hjälp av sökord är vanligt förekommande och problemet börjar 
med att identifiera vad det intellektuella kapitalet är. När det intellektuella kapitalet har 
identifierats och kategoriserats och sökord tagits fram har ramverket skapats. Ramverket är 
grunden för att sedan identifiera intellektuellt kapital i årsredovisningarna. En grundpelare 
inom forskningen är Sveiby’s (1997) modell ”The Intangible Assets Monitor” som var ett av 
de första ramverken konstruerade för att mäta intellektuellt kapital. 
 
Bozzolan et al. (2003) genomförde en innehållsanalys på italienska företags årsredovisningar 
och bygger vidare på ett ramverk konstruerat av Guthrie & Petty (2000) som i sin tur bygger 
på Sveiby (1997). Ramverket delar in det intellektuella kapitalet i internstruktur 
(strukturkapital), externstruktur (relationskapital) samt humankapital.  Ett poängsystem 
användes där olika typer av information om det intellektuella kapitalet tilldelas olika många 
poäng. Några sammanfattade anmärkningar från studien var att det förelåg en skillnad i 
redovisningen av intellektuellt kapital när det kom till storlek på företagen och vilken industri 
de var sysselsatta inom. Större företag och företag inom högprofilsindustrier redovisade en 
större andel intellektuellt kapital. Dock förelåg ingen skillnad i vilken typ av information som 
redovisades. Fördelningen av det redovisade intellektuella kapitalet var 49 procent relaterat 
till extern struktur, 30 procent relaterat till intern struktur och 21 procent relaterat till 
humankapital. 
 
Vandemaele et al. (2005) studerade hur holländska, svenska och brittiska företag lämnar 
information om intellektuellt kapital. En jämförande studie genomfördes under åren 1998-
2002. De specifika länderna valdes för att de enligt Bounfour (2003) redovisade en relativt 
hög andel av sitt intellektuella kapital (Vandemaele et al., 2005). I studien som genomfördes 
med hjälp av innehållsanalys visade det sig att Sverige var det land där bolagen redovisade 
mest om det intellektuella kapitalet. Det visade sig också att utvecklingen var positiv, det vill 
säga att den redovisade mängden intellektuellt kapital ökade för varje år i alla länder. 
Utvecklingen stagnerade dock något under det sista mätningsåret. Vandemaele et al. (2005) 
diskuterade här att det möjligtvis kunde bero på att efterfrågan från intressenterna var mött.  
 
Sverige har generellt sett varit framstående när det kommer till redovisning av intellektuellt 
kapital. ”Skandianavigatorn” var ett av de första initiativen som togs i början av 1990-talet att 
redovisa intellektuellt kapital (Vandemaele et. al, 2005). Ett sjunkande börsvärde för företaget 
Skandia var anledningen till att initiativet då togs. Redan år 1998 var investeringarna i 
intellektuellt kapital bland Sveriges största företag (79 miljarder sammanlagt) större än 
investeringarna i materiella tillgångar (40 miljarder) (Olsson, 2001). Värdet av 
investeringarna förblir dock osynlig i balansräkningen, för principiellt sett räknas bara fysiska 
och materiella tillgångar med (Olsson, 2001).  
 
Ett kompletterande sätt att undersöka det intellektuella kapitalet är att se på gapet mellan 
marknadsvärde och redovisat värde. Denna skillnad ska enligt Edvinsson & Malone (1997) 
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representera intellektuellt kapital. Det innebär att varje ändring i marknadsvärdet är en 
korresponderande ändring i intellektuellt kapital. Pew Tan, Plowman & Hancock (2008) 
påstår dock att andra saker ligger bakom marknadsvärdet som inte har just med företagets 
intellektuella kapital att göra.  

2.7	  Teoridiskussion	  
Forskningen inom området som har presenterats visar att företagen redovisar mer och mer 
intellektuellt kapital. I Sverige, som är undersökningslandet i den här studien, gick 
utvecklingen i en positiv riktning runt millennieskiftet enligt Vandemaele et al. (2005).  
 
Innehållsanalys är analysmetoden som är vanligast när det kommer till att undersöka det 
intellektuella kapitalet i årsredovisningar, därför är innehållsanalys basis till den här 
undersökningen. Indelningen av det intellektuella kapitalet i human, struktur- och 
relationskapital som presenterats ovan står till grund för sökorden som används i den här 
studien. En bred teoriinhämtning som ger bra förutsättningar för ett bra resultat.  
 
Poängsystemet som Bozzolan et al. (2003) använder sig av gör att tillförlitligheten blir 
svårare att uppnå då de söker efter kvantitativ information eller grafer som stödjer 
sökordsträffen. Information kan missas på grund av begränsad tid samt kunskap och 
erfarenhet inom ämnet och analystekniken. Den här studien inriktar sig istället på att räkna de 
specifika sökordsträffarna med hjälp av de olika beståndsdelarna av det intellektuella kapitalet 
vi identifierat ovan. 
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2.8	  Analysmodell 
Analysmodellen (Figur 1) består av de tre kategorier av intellektuellt kapital som har 
identifierats och strukturerats i teoriavsnittet. De tre kategorierna som är humankapital, 
strukturkapital och relationskapital, har presenterats i teorin för att tydligt definiera vad de 
består av. Dessa följer sedan med i resultatavsnittet där en kategorisering av sökorden 
genomförs för att undersöka vilken typ av intellektuellt kapital som redovisats. I analys- och 
diskussionsavsnittet kommer analysmodellen sedan användas för att knyta samman den teori 
som presenterats med det resultat som erhållits. Analysmodellen kommer att användas för att 
presentera redovisat intellektuellt kapital sammanlagt för alla bolag, men även också 
presentera och analysera skillnaden mellan tillverkande bolag och tjänsteinriktade bolag. 
  

   
Figur 1 – Analysmodell av intellektuellt kapital 
 
  

Intellektuellt	  kapital	  

Humankapital	   Strukturkapital	   Relationskapital	  
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3	  Metod	  
 
I metodavsnittet kommer det klargöras hur den här studien är upplagd. Det ämnas förklara 
något om metoderna som används i studien och vår utgångspunkt i forskningsarbetet. 
 

3.1	  Undersökningsansats	  
Studiens vetenskapliga världsbild är positivismen, som har sin utgångspunkt i 
naturvetenskapen och bygger på säker kunskap (Thurén, 2007). Jacobsen (2002) beskriver 
positivismen genom tre centrala teser; att det finns en objektiv värld utanför oss själva, att den 
objektiva verkligheten kan studeras på ett objektivt sätt och att vi kan upparbeta kumulativ 
kunskap om den objektiva världen. Thurén (2007) nämner att man enligt positivismen kritiskt 
ska undersöka påståenden och iakttagelser och endast lita till fakta som anses säkerställd med 
rimlig sannolikhet. Fakta som sedan ska analyseras logiskt för att kunna dra slutsatser. 
Eftersom studien går ut på att kvantitativt analysera data och upprätta statistik av detta är 
utgångssättet positivistiskt (Thurén, 2007). 
 
En beskrivande ansats har valts i den här studien som genomförts med hjälp av en kvantitativ 
datainsamlingsmetod och ett analys- och diskussionsavsnitt som kvalitativt diskuterar fynden 
(Örtenblad & Mattson, 2008). Data samlades in i form av årsredovisningar och en 
innehållsanalys genomfördes på dessa. Resultatet sammanställs utifrån detta och påverkas inte 
av författarnas egna uppfattningar eller tolkningar. I analys- och diskussionsavsnittet 
resoneras det kring det uppkomna resultatet. Ansatsen är deduktiv i det avseendet att 
undersökningen bygger från den teoretiska referensram som finns (Jacobsen, 2002).  

3.1.1	  Deduktiv	  ansats	  
Deduktiv ansats innebär att forskaren inleder sin informationsinsamling genom att skapa sig 
en bild av hur världen ser ut. Jacobsen (2002) skriver att forskaren i den deduktiva metoden 
vill besitta förkunskaper av verkligheten innan datainsamlingen utförs, för att på så sätt veta 
vilken information som eftersöks samt hur forskaren skall komma över informationen. Den 
deduktiva ansatsen inleds enligt Jacobsen (2002) alltså med studier av tidigare forskares 
teorier för att skapa en bild av verkligheten. När en tillfredställande bild av verkligheten har 
uppnåtts genom teoristudier inleds nästa fas, nämligen själva datainsamlingen. Data insamlas 
för att undersöka huruvida verkligheten stämmer överens med tidigare teorier.  
 
De problem som följer med den deduktiva ansatsen är att forskaren selekterar bort intressant 
och viktig information då forskaren vet vilken information som söks samt hur denne ska finna 
informationen. De förkunskaper som insamlas av teorin kan även leda till en omedveten 
strävan att bevisa teorin riktig, vilket i sin tur kan förvränga resultatet (Jacobsen, 2002).  
 
Enligt Jacobsen (2002) är den induktiva ansatsen raka motsatsen till den deduktiva. Idén är att 
forskaren skall undersöka världen med ett neutralt och öppet sinne utan påverkan eller 
kunskap från andra källor. Genom att undersöka världen ur ett neutralt perspektiv påverkas 
inte vilken data som insamlas utan allt införskaffas för att sedan lägga grunden för teorin. När 
all data är insamlad utformar forskaren en teori som då skall vara fri från tidigare tolkningar 
och utan bristfällig information.  
 
De problem som uppstår i den induktiva ansatsen är det faktum att människan inte kan se 
världen med ett helt opåverkat och öppet sinne. Det går emot vår natur. Människor selekterar 
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omedvetet bort viss information och fokuserar eller lägger vikt på annan information 
(Jacobsen, 2002).  
 
I den här studien används den deduktiva ansatsen. Det beror på att forskarna i studien 
använder sig av en kvantitativ studie. Kvantitativa studier måste vara deduktiva eftersom de 
bygger på att informationen kategoriserar innan datainsamlingen inleds (Jacobsen, 2002).  

3.1.2	  Kvantitativ	  metod	  
Jacobsen (2002) beskriver den kvalitativa ansatsen som den metod vilken har till syfte att 
samla in ord. Den kvantitativa metoden har däremot som syfte att samla in siffror. Beroende 
på om syftet med studien är att samla in ord eller siffror ska utgångspunkten vara antingen 
den kvantitativa eller den kvalitativa ansatsen av informationsinsamling. Den kvantitativa 
ansatsen påstår att allt går att mäta med siffror. Verkligheten undersöks och beskrivs med 
siffror som sedan analyseras med hjälp av statistiska metoder.  För att undersöka verkligheten 
enligt den kvantitativa metoden krävs förkunskaper då svarsalternativen skall vara fasta. De 
som utför studien kan inte utforma fasta svarsalternativ samt kategorisera ämnet om det inte 
har tillräckliga förkunskaper inom det valda ämnet (Jacobsen, 2002). I den här studien med 
hjälp av innehållsanalysen räknades ord i årsredovisningarna och omvandlades till ett värde 
eller siffror. De data som framtogs var alltså av kvantitativ karaktär.     
 
Den kvalitativa ansatsen fokuserar enligt Jacobsen (2002) på att analysera människors 
beteende. Istället för att analysera texter eller utforma frågeenkäter som i den kvantitativa 
metoden interagerar forskaren med människor och analyserar deras handlingar och beteende. 
Då den kvantitativa metoden fick siffror som underlag erhåller den kvalitativa metoden ord 
(Jacobsen, 2002). Att arbeta med den kvalitativa ansatsen hade i den här studien blivit 
missvisande då en mänsklig källa med största sannolikhet hade missat viktig information i 
årsredovisningen eller tagit upp information som var frånvarande från årsredovisningen. 
 
I den här studien har den kvantitativa ansatsen använts. Studien har sin grund i bolagens 
årsredovisningar och det är ur dessa som informationen hämtas med hjälp av en kategoriserad 
ram. Syftet är som tidigare nämnt att analysera hur mycket intellektuellt kapital som redovisas 
i årsredovisningarna, så om studien hade utförts med hjälp av den kvalitativa metoden hade 
resultatet kunnat bli missvisande. De intervjuade personerna hade kunnat bidra med 
information som inte finns i årsredovisningen samt förbisett viktig information inkluderad i 
årsredovisningen. 

3.2	  Innehållsanalys	  
Innehållsanalys är den metod som används som mest när det kommer till att undersöka 
intellektuellt kapital i bolags årsredovisningar enligt Guthrie, Petty & Yongvanich (2004). 
Flera studier som fokuserar på vad som upplyses om i årsredovisningar använder denna 
metod för att samla in empirisk data. Innehållsanalys är alltså ett naturligt val av metod i den 
här typen av undersökningar, därför används den även i den här studien.  
 
Metoden, som den används med intellektuellt kapital, är relativt ung och ännu under en 
utvecklingsfas. Den tillkom under slutet av 1990-talet då Guthrie & Petty (2000) undersökte 
australienska bolags frivilliga utlämnande av intellektuellt kapital.  
 
Innehållsanalysen är en teknik som går ut på att inhämta data genom att kodifiera kvalitativ 
och kvantitativ information till förutbestämda kategorier för att kunna härleda mönster i 
presentationen av information (Guthrie & Petty, 2000). Den förutsätter enligt Krippendorff 
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(1980) att frekvensen av en viss kategori eller ord indikerar betydelsen av ämnet. Alltså ju 
mer ett ord förekommer i texten desto mer betydelse tillägnas just det ordet. 
 
Enligt Guthrie et al. (2004) måste vissa tekniska krav vara mötta för att innehållsanalys ska 
vara en effektiv metod. Först och främst ska kategorierna klassificeras på ett tydligt och 
väldefinierat sätt. I den här studien kategoriseras det intellektuella kapitalet i de tre 
kategorierna humankapital, strukturkapital och relationskapital för att få en struktur i 
definitionen. För det andra måste det vara klart att ett specifikt intellektuellt kapital-objekt 
tillhör en viss kategori. För det tredje måste informationen kunna kvantifieras. Slutligen är ett 
tillförlitligt sätt att inhämta data på också viktigt för studiens värde. Här påtalas det om att en 
elektronisk sökning efter specifika ord ger bättre tillförlitlighet än en manuell sökning.  
 
Innehållsanalysen genomfördes med hjälp av sökord från Beattie & Smith (2010), Beattie & 
Thomson (2006), Guthrie & Abeysekera (2005), Kateb (2012), Edvinsson & Malone (1997) 
och Guthrie & Petty (2000). De sammanställdes och testades på ett par årsredovisningar och 
mynnade ut i våra valda sökord som presenteras i Tabell 6. I bilagor finns en översättning av 
sökorden till svenska. Sökorden representerar var för sig olika delar relaterade till 
intellektuellt kapital. De har en stark teoretisk grund och matchar till stor del sökorden som 
ingår i innehållsanalyser av välkända författare inom området. 
 
Adobe reader användes för att analysera årsredovisningarna. Samtliga sökord testades med 
hjälp av avancerad sökning i Adobe reader. En snabbkontroll utfördes för att se så att träffarna 
motsvarade det exakta sökorden. 
 

Humankapital Strukturkapital Relationskapital 
Employees Patents Business collaborations 
Know-how Copyrights Licensing agreements 

Workplace safety Innovation Franchising agreements 
Recruitment procedures Research and Development Distributions channels    

Selection procedures R&D Market share 
Training and development Managerial philosophies  Customer satisfaction 

Entrepreneurial skills Corporate culture Brands 
Education Managements processes Quality standards 

Expert seniority Information systems Company name 
Vocational qualifications Network systems Favorable contacts 

Career development Hardware  
Training programs Software  

Race Databases  
Gender Organizational structure  

Religion   
Disability issues   
Union activity   

Value-added statements    
Professional experience   

Tabell 6 – Använda sökord i studien 
 
Ingen vikt läggs vid i vilken kontext ett specifikt sökord befinner sig. Subjektiva bedömningar 
kommer därmed att undvikas. Syftet är att med hjälp av sökorden analysera en potentiell 
utveckling i redovisningen av intellektuellt kapital. Frekvensen av dessa sökord i de olika 



14 
 

bolagens årsredovisningar ligger till grund för vårt resultat. Leder således resultatet till att 
redovisningen av intellektuellt kapital ökat under dessa fem år är detta en slutsats som dragits 
på grund av en frekvensökning av sökorden. Det vill säga att sökorden får mer träffar det sista 
mätåret än det första. 
 
Det intellektuella kapitalet delas som tidigare nämnts in i kategorierna struktur, relations- och 
humankapital. För att gå djupare in i analysen om det rapporterade intellektuella kapitalets 
utveckling är det av intresse att se hur stor del av det rapporterade kapitalet som består av 
diverse kategorier. En analys på diverse kategorier genomförs därför med syfte att få en 
djupare inblick i detta. Även frekvensen av sökord undersöks och diskuteras i analysavsnittet. 
 
En jämförande analys genomförs även mellan tillverkande bolag och tjänstebolag i syfte att 
klargöra vilken typ av bolag som redovisar mest intellektuellt kapital som helhet samt även 
inom kategorierna human, struktur- och relationskapital. De bolag som här valts ut är åtta av 
de sammanlagt tio bolagen som är valda (Tabell 7). Två bolag i listan, Hennes & Mauritz och 
Ericsson, räknas varken som tjänstebolag eller tillverkande bolag och utelämnas därför ur 
jämförelsen mellan tillverkande- och tjänstebolagsanalysen. De är dock med i den 
sammanslagna jämförelsen av intellektuellt kapital. Samtliga bolag som går under kategorin 
tjänstebolag i denna analys är aktiva inom finanssektorn och innefattar Handelsbanken, 
Nordea, SEB och Swedbank. De tillverkande bolagen är aktiva inom industri och råvaror och 
innefattar Boliden, Sandvik, SKF och Volvo. Det är alltså lika många bolag inom 
tjänstesektorn som den tillverkande sektorn som undersöks, en bra grund för att skapa jämvikt 
i analysen. 

3.3	  Urval	  
Den här studien ämnar undersöka bolag på Nasdaq OMX Nordic Stockholms största lista, 
large cap. Med tanke på omfattningen av undersökningen och den begränsade tid som fanns 
till förfogande ansågs det rimligt att undersöka tio bolag. De tio bolagen som valdes är de 
största bolagen sett till aktieomsättning (Tabell 7). Detta för att de största bolagen ofta anses 
vara trendsättare när det kommer till att utge information till sina intressenter (Arvidsson, 
2011). Det är även viktigt för studiens syfte att undvika en så kallad ”size effect” 
(Abdolmohammadi, 2005) där vi riskerar dåligt utslag för våra sökord på grund av för små 
företag som inte rapporterar om sitt intellektuella kapital i samma utsträckning. Ett 
undersökningsintervall valdes på en period av fem år, närmare bestämt år 2008 till 2012. Dels 
för att ett intervall på fem år behövs för att kunna urskilja en förändring samt att tidigare 
studier har använt ett intervall på fem år (e.g. Vandemaele, Vergauwen & Smits, 2005). 
 

Bolag Bransch 
Boliden Råvaror 
Ericsson Telekom 

Handelsbanken Finans 
Hennes & Mauritz Detaljhandel 

Nordea Finans 
Sandvik Industri 

SEB Finans 
SKF Industri 

Swedbank Finans 
Volvo Industri 

Tabell 7 – Urval av bolag i bokstavsordning den 10 april 2013 
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3.4	  Datainsamling	  
Primärdatan består av 50 årsredovisningar som var lättillgängliga att inhämta via respektive 
bolags hemsida. En analys av årsredovisningarna valdes för att det ger mest tillförlitligt 
resultat angående vad som syftas med studien (Guthrie et al. 2004). En intervjusituation skulle 
kunna förvränga informationen och resultatet. Information som inte ska vara med skulle 
kunna tillkomma. Det skulle även kunna uppstå en situation där viktig information utlämnas.  

3.5	  Källkritik	  
Källorna är valda med omsorg och eftertänksamhet. De källor som finns representerade i 
teorin är väl citerade och refererade i många olika studier inom området. Samtliga artiklar är 
dessutom publicerade i relevanta tidskrifter. Den teoretiska referensramen bygger på både 
äldre och nyare information inom ämnet. Den följer utvecklingen inom området på ett 
rättvisande sätt.  
 
Det material som har analyserats i studien är årsredovisningar framtagna av ekonomer med 
specialkunskap i området. Årsredovisningarna är även reviderade av auktoriserade revisorer 
med flera års erfarenhet och fördjupad kunskap inom området.  
 
Vissa artiklar samt den litteratur som använts i studien dateras så långt bak som till mitten av 
1990-talet. Dessa artiklar kan anses vara lite föråldrade men anger utgångspunkten inom 
forskningen av intellektuellt kapital och har därför använts för att skapa en djupare förståelse 
samt en överskådlig blick av hela utvecklingen inom forskningen av intellektuellt kapital. 

3.6	  Reliabilitet,	  validitet	  och	  generaliserbarhet	  
Sökorden är valda utifrån relevant teori inom området som har använts på liknande sätt i 
många olika studier av många olika forskare (e.g. Vandemaele et al., 2005; Guthrie & Petty, 
2000) i analyser av årsredovisningar och är framtagna för att ge ett rättvisande resultat. För att 
det ska bli hanterbart måste antalet sökord begränsas, och vissa ord måste slås samman i ett 
och samma. Det får heller inte bli för många sökord som inte riktigt nuddar kärnan av det 
intellektuella kapitalet. Därför används sökord som är frekvent beprövade i studier om 
intellektuellt kapital. 
 
För att tillförlitligheten i studien ska bli hög har båda författarna analyserat samtliga 
årsredovisningar i studien. Innehållsanalysen sker visserligen med hjälp av dator, men 
exempelvis kan något så enkelt som felskrivningar eller felstavningar i sökrutan leda till att 
inga sökordsträffar sker. Det har undersökts om det uppkomna resultatet överensstämmer med 
varandra. En manuell granskning och sökning efter ord hade varit ett tidskrävande arbete och 
möjligtvis även gett ett felaktigt resultat då ord lätt kan missas. Därför ansågs en datoriserad 
innehållsanalys vara ett klokt val. 
 
De sökord studien använder sig av i analysen av årsredovisningarna är hämtade till störst del 
från engelskspråkig litteratur. En svårighet kan tillkomma då sökorden översätts från engelsk 
till svensk text. Risken kan finnas att ett etablerat ord som finns i den engelska litteraturen 
inom intellektuellt kapital inte har samma betydelse på svenska när den är direkt översatt. På 
grund av dessa osäkerheter har engelskspråkiga årsredovisningar använts för högst reliabilitet 
på sökordsträffarna.  
 
En begränsning av studien ligger i generaliserbarheten. För att hitta intellektuellt kapital har 
fokus lagts på de största bolagen för att det är allt som oftast förekommande att göra så i 
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forskningen (Abdolmohammadi, 2005). Undersökningen är inriktad på stora börsnoterade 
företag i Sverige och är inte generaliserbar på samtliga börsnoterade bolag. 
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4	  Resultat	  
 
Efter att innehållsanalysen genomfördes samlades all kvantitativ data i ett kalkylark för att få 
överskådlighet över det insamlade materialet. Vidare undersöktes och adderades siffrorna för 
att skapa relevanta och överskådliga diagram. Syftet med detta var att jämföra det redovisade 
intellektuella kapitalet över de valda åren samt skillnader mellan tjänsteinriktade och 
tillverkande bolag. Nedan redovisas den data vi fick fram i olika diagram med en början av 
intellektuellt kapital sammanslaget för alla bolag. 
 

4.1	  Presentation	  av	  empirisk	  data	  
Figur 2 visar antal sökordsträffar för alla bolag sammanslagna för respektive mätår. Första 
året som var 2008 resulterade i 1578 sökordsträffar relaterade till intellektuellt kapital. År 
2009 ökade antalet sökordsträffar med 78 stycken och landade på 1656. 2010 fortsatte 
ökningen med 99 sökordsträffar för att landa på 1755. En något mindre ökning skedde mellan 
åren 2010 och 2011; 51 stycken träffar, för att sedan mellan de sista mätåren öka rejält med 
195 sökordsträffar. Som det kan utläsas av diagrammen har det skett en konstant ökning sett 
över alla mätår.  
 

Figur 2 - Intellektuellt kapital – antal sökordsträffar för alla bolag sammanslagna 
 
I Figur 3 sker en uppdelning av det intellektuella kapitalet och där presenteras kategorin för 
humankapital. Vilka sökord som ingår i kategorin humankapital presenteras i metodavsnittet. 
Humankapitalet har, som framgår av diagrammet, ökat för alla bolag sammanslaget från år 
2008 till 2012. En marginell avvikelse sker från år 2010 till 2011 med en minskning på tio 
sökordsträffar för att sedan öka markant år 2012.  
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Figur 3 – Humankapital – antal sökordsträffar för alla bolag sammanslagna 
 
Kategorin relationskapital (Figur 4) avviker markant från utveckling för intellektuellt kapital 
som helhet och även utvecklingen för humankapitalredovisningen. Åren 2008 till 2010 sker 
en minskning av antal ord som relaterar till relationskapital. År 2010 till 2011 sker en 
blygsam ökning med 5 ytterligare sökordsträffar för att sista året öka markant med 64 
sökordsträffar.  
 

 
Figur 4 – Relationskapital – antal sökordsträffar för alla bolag sammanslagna 
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Strukturkapitalet (Figur 5) avviker från den stigande trenden för intellektuellt kapital som 
helhet och kategorierna human- och relationskapital, genom att en minskning sker det sista 
mätåret. Dessförinnan ökar antal sökordsträffar från år till år med 38, 35 och 56 
sökordsträffar.  
 

 
Figur 5 – Strukturkapital – antal sökordsträffar för alla bolag sammanslagna 

4.1.1	  Indelning	  i	  tjänste-‐	  och	  tillverkande	  bolag	  
I resultatet följer nu en indelning av de valda bolagen i kategorierna tjänsteinriktade och 
tillverkande bolag. Detta för att belysa vilka skillnader som kan uppkomma i redovisat 
intellektuellt kapital mellan dessa två typer av bolag. 
 
I Figur 6 syns fördelningen av sökordsträffar för intellektuellt kapital sammanslaget mellan 
tjänsteinriktade och tillverkande bolag. Som syns i diagrammet har tillverkande bolag större 
andel träffar på sökorden, med något mer än 100 träffar per år skiljer det sig åt. Kurvorna är 
till synes relativt följsamma, vid en ren anblick utan att studera sifforna har det ökat ungefär 
lika mycket per år. Viss förändring sker de tre första åren i båda kategorier med en skillnad på 
67 sökordsträffar bland tjänstebolagen och en skillnad på 72 bland de tillverkande bolagen. 
En större förändring sker dock mellan 2011 och 2012 där det skiljer 112 sökordsträffar bland 
tjänstebolagen och 117 sökordsträffar bland de tillverkande bolagen.  
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Figur 6 – Intellektuellt kapital – Antal sökordsträffar indelat i tjänste- och tillverkande bolag 
 
Figur 7 visar antal sökordsträffar för tjänstebolag respektive tillverkande bolag när det 
kommer till humankapital. Trenden är tydlig när det gäller tjänstebolag, för som diagrammet 
visar sker det en konstant ökning för varje år av det redovisade humankapitalet för dessa. De 
tillverkande bolagen har en högre andel sökordsträffar för humankapital än tjänstebolagen 
mellan år 2008 och 2010. Ökningen sker dock i ett mer blygsamt tempo än tjänstebolagens 
kurva så år 2011 har tjänstebolagskurvan hunnit ifatt och förbi. Differenserna mellan år 2012 
och 2008 är 221 sökordsträffar för tjänstebolag och 65 stycken för tillverkande bolag. 
 

 
Figur 7 – Humankapital – Antal sökordsträffar indelat i tjänste- och tillverkande bolag 
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Figur 8 visar antal sökordsträffar som sökord relaterade till strukturkapital genererat för både 
tjänstebolag och tillverkande bolag. Här skiljer sig sökordsträffarna åt mycket mellan de olika 
kategorierna. Det första mätåret, år 2008, har de tillverkande bolagen 151 fler sökordsträffar 
än tjänstebolagen och det sista mätåret, år 2012, är skillnaden 179 till tjänstebolagens fördel. 
Det sker ingen egentlig ökning att tala om mellan år 2008 och 2010 för tjänstebolagen. År 
2011 har det ökat med 18 stycken och år 2012 med 6 sökordsträffar. De tillverkande bolagen 
har en något större ökning från år till år med undantag från år 2011 då en blygsam minskning 
visade sig. 
 

 
Figur 8 – Strukturkapital – Antal sökordsträffar indelat i tjänste- och tillverkande bolag 
 
Den sista kategorin, som är relationskapital, presenteras i Figur 9. Skillnaden mellan redovisat 
relationskapital presenteras i det här diagrammet. Figuren visar en tydlig skillnad mellan de 
två kategorierna av bolag. Tjänstebolagens redovisade relationskapital faller stadigt från år till 
år. Skillnaden från år 2008 till år 2012 representerar en minskning på 85 sökordsträffar. De 
tillverkande bolagens kurva ökar däremot från år 2009 till 2012 med 63 sökordsträffar. Som 
kan utläsas av diagrammet har tjänstebolagen tre gånger så många sökordsträffar som de 
tillverkande bolagen det första mätåret 2008. Kurvorna skär varandra år 2011 och slutar på 
117 träffar år 2012 för de tillverkande bolagen respektive 70 träffar för tjänstebolagen. 
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Figur 9 – Relationskapital – Antal sökordsträffar indelat i tjänste- och tillverkande bolag 
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5	  Analys	  och	  diskussion	  
 
I analys- och diskussionsavsnittet kommer det publicerade materialet i resultatavsnittet att 
analyseras och diskuteras. Som tidigare nämnts i metodavsnittet kan ingen slutsats dras om 
orsakerna bakom den påvisade utvecklingen av redovisat intellektuellt kapital. Det kommer 
dock att diskuteras med hjälp av teoretiska kopplingar samt författarnas egna tankar bakom 
den utveckling som har påvisats.  
 

5.1	  Utvecklingen	  av	  redovisat	  intellektuellt	  kapital	  
Frågeställningen för den här studien syftar till att undersöka utvecklingen av redovisningen av 
det intellektuella kapitalet på Nasdaq OMX Nordic Stockholm mellan åren 2008 och 2012. 
Efter att ha utfört en innehållsanalys med de valda sökorden kunde figur 2 presenteras. Ur 
detta diagram kan det utläsas en stadig ökning inom redovisningen av det intellektuella 
kapitalet. År 2008 kunde utläsa 1578 sökordsträffar vilket sedan hade en tämligen jämn 
stigning fram till år 2011 då sökordsantalet ökade markant till år 2012. Efter genomgången i 
teoriavsnittet av tidigare studier (e.g. Vandemaele et al., 2005) var detta ett inte helt oväntat 
resultat med tanke på hur redovisningen av intellektuellt kapital har utvecklats under tidigare 
år och i tidigare studier, speciellt i Sverige (Olsson, 2004). Speciellt också med tanke på den 
allt större fokus som intellektuellt kapital har fått de senaste åren. Studien styrker alltså vad 
tidigare studier inom ämnet har visat, nämligen att det på senare år fortfarande finns en 
ökande trend inom redovisningen av intellektuellt kapital. Som diagrammet visar ökar 
redovisningen av intellektuellt kapital. Stigningen är inte heller på något sätt avtagande utan 
accelererande, speciellt om man ser till det sista mätåret. 
 
I Vandemaele et al. (2005) spekuleras det kring om taket för det redovisade intellektuella 
kapitalet är nått på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, delvis då på grund av att intressenternas 
informationsbehov av det intellektuella kapitalet skulle vara mött. Resultatet visar dock i 
denna studie att en ökning fortfarande sker, i alla fall om man ser till intellektuellt kapital 
relaterat till undersökningens valda sökord. Den nämnda artikeln och den här studien 
differerar till viss del i analysmetod, vilket gör att resultatet inte kan bli helt och hållet 
jämförbart. Vandemaele et al. (2005) använder sig av en metod där årsredovisningarna 
granskas manuellt och en poängsättning sker efter vilken typ av intellektuellt kapital som det 
upplyses om. Även det faktum att det är ett gap på sex år mellan de olika studerade åren gör 
att det är något oklart vad som hänt däremellan. Men vi kan konstatera att en ökning inom 
redovisningen av intellektuellt kapital fortfarande sker, till skillnad från diskussionerna förda i 
Vandemaele et al. (2005) om en eventuell platå i redovisningskurvan till följd av att 
intressenternas behov skulle vara mött. Det ska tilläggas att redovisningen av intellektuellt 
kapital inte enbart är en fråga om att möta intressenternas behov utan också ett sätt för 
bolagen att signalera styrkor och visa upp sitt verkliga värde. 

5.1.1	  Kategorianalys	  av	  human,	  struktur-‐	  och	  relationskapital	  	  	  
Humankapitalet, som i första hand representerar bolagens anställda samt deras förhållanden, 
har stadigt ökat när det kommer till representationen i bolagens årsredovisningar. Som figur 3 
visar har det skett en återkommande ökning nästan varje år vilket lett till en sammanlagd 
ökning från 979 till 1246 sökordsträffar. Bolagen lägger alltså större fokus på de anställda i 
årsredovisningarna än vad de tidigare gjort.  
 
Förslagsvis kan ökningen ske beroende på att tjänsteföretagen på marknaden ökar och att 
deras största resurser är de anställda. Det kan också ske på grund av att marknaden kräver en 



24 
 

större insyn i bolagens behandling av de anställda, eller hur och i vilken mån de anställda 
skapar ett värde för företaget. Enligt Cleary (2009) är det idag de anställda som anses vara 
företagens största tillgång till skillnad från maskinella tillgångar och råvaror vilket var fallet 
under den industriella eran. Det kan även vara så att de anställda anses skapa ett större värde 
för företagen idag än vad de gjorde förr i tiden (Bontis, 2003). Ökningen av humankapitalet i 
företags årsredovisningar kan betyda att de känner sig tvingade eller vill ha möjligheten att 
visa upp sitt humankapital. Humankapitalsökningen kan också bero på att bolagen söker 
legitimitet och medarbetarna uppfattar det moralhöjande att fokus läggs på dem i 
årsredovisningen. Det kan spekuleras kring om vissa delar av intellektuellt kapital, 
exempelvis humankapital, i framtiden skulle kunna representeras i balansräkningen. 
Problematiken idag ligger i att humankapitalet dels inte uppfyller kriterierna för immateriella 
tillgångar som är kontrollerbarhet, identifierbarhet och en framtida ekonomisk avkastning. 
Även dels en moralisk aspekt som grundar sig i att ett ägande av människor inte får 
förekomma. Redan idag förekommer det i exempelvis fotbollsklubbar att spelare tas upp i 
balansräkningen. 
 
Strukturkapitalet har enligt figur 5, precis som det sammanlagda intellektuella kapitalet, ökat 
fram till och med år 2011. Sedan skedde en liten minskning år 2012, men bara av det ringa 
antalet tio sökordsträffar, vilket är ungefär en sökordsträff per bolag. Om vi nått fram till en 
vändpunkt är svårt att avgöra då det ringa antalet träffar som avviker kan vara en tillfällighet. 
En lokalisering var sökordsträffarna minskat är svår att göra då det utslaget på alla bolag bara 
är en sökordsträff som differerar. Det skulle behövas en större differens och fler år för att 
avgöra om det är en platå eller början till en minskning. Sökordsträffarna har undersökts men 
inget tydligt mönster har anträffats. Detta går inte att dra några generella slutsatser av för 
varken en ihållig eller tillfällig minskning. Det ska tilläggas att en sådan liten 
sökordsdifferens inte kommer kunna ge något större underlag för slutsatser.  
 
Relationskapitalet (figur 4) avviker från de två tidigare diagrammen på så sätt att det sker en 
minskning av sökordsträffar de första två åren, en ökning inträffar dock mellan 2010 och 
2012. Slutresultatet av diagrammet är att det skett en ökning från startår till slutår, men vägen 
dit avviker som sagt. Relationskapitalet är det mest känsliga kapitalet på så sätt att det har att 
göra med bolagets externa faktorer. Det är alltså känsligare för förändringar över tid. 
Exempelvis borde det påverkas mer av ekonomiska fluktuationer så som 
konjunkturskiftningar. Edvinsson & Malone (1997) skriver att en förändring i marknadsvärdet 
är en korresponderande förändring i intellektuellt kapital. Pew Tan et al. (2008) motsäger 
dock detta och påstår att andra saker påverkar marknadsvärdet än det intellektuella kapitalet. 
Vi ser till exempel att relationskapitalet, speciellt för tjänstebolagen, minskar efter 
börskraschen och den efterföljande lågkonjunkturen år 2008. Kunder och samarbetspartners 
förändras med tiden och är den del av det intellektuella kapitalet bolagen har minst kontroll 
över. En sak som kan påverka resultatet mycket är exempelvis kundnöjdhetsindex. 
Relationskapitalet bör alltså vara mer känsligt för konjunkturförändringar och andra typer av 
externa förändringar för bolagets del.  
 
Om vi ser till sammanlagt intellektuellt kapital år 2012 så står humankapitalet för 62 procent 
av det redovisade intellektuella kapitalet. Relationskapitalet står för 14 procent och 
strukturkapitalet för 23 procent. Detta kan jämföras med Bozzolan et al. (2003) som fann i 
italienska företag att 49 procent var relaterat till relationskapital, 30 procent var 
strukturkapital och resterande 21 procent humankapital. Skillnaden i resultat kan bero på 
valda sökord inom framförallt humankapitalet, till exempel ”employees” som gav flertalet 
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sökordsträffar. Även den möjligheten att det finns skillnad inom redovisningen av 
intellektuellt kapital mellan länder kan vara en bidragande orsak.  

5.2	  Tjänste-‐	  och	  tillverkande	  bolag	  
I inledningsfasen av den här studien sågs den ökande uppkomsten av tjänsteföretagen och 
deras tämligen stora andel redovisade intellektuella kapital som den bidragande orsaken till att 
det skett en tidigare ökning inom redovisningen av intellektuellt kapital (eg. Edvinsson & 
Malone, 1997). Studien visar att det skett en ökning av redovisat intellektuellt kapital, även 
hos tjänstebolagen (figur 6). Dock har andelen redovisat intellektuellt kapital relaterat till 
antal sökordsträffar varit större hos de tillverkande bolagen. Detta resultat innebär att ökning 
av redovisningen inom intellektuellt kapital även beror på att de tillverkande bolagen hoppar 
på trenden. Ökningen beror alltså inte bara på grund av det tidigare konstaterade faktum att 
tjänstebolagen ökar i antal och i omsättning.  
 
Det faktum att undersökningen visar att tillverkande bolag redovisar mer intellektuellt kapital 
än tjänsteföretagen beror i stort sett på att de redovisar betydligt mer strukturkapital. De 
tillverkande företagen redovisar idag betydligt mer intellektuellt kapital än vad tidigare var 
fallet. Sökordens påverkan på resultatet kommer att analyseras vidare under de olika 
kategorierna i kategorianalysen och diskuteras i utvärderingen. En bidragande orsak till att 
ökningen av redovisat intellektuellt kapital fortsätter stiga bör därför vara att de tillverkande 
bolagen även de lägger mer fokus på intellektuellt kapital. 

5.2.1	  Kategorianalys:	  Tjänste-‐	  och	  tillverkande	  bolag	  
I diagrammet för humankapital (figur 7) fördelat på tjänstebolag och tillverkande bolag sker 
en överlappning. De tillverkande bolagen håller en förhållandevis jämn redovisning medan 
tjänstebolagen stiger kraftigt. Hos de tjänstebaserade bolagen står människorna för tjänsten 
och är en större del av hela produkten till skillnad från de tillverkande bolagen där 
humankapitalet är en begränsad del av bolaget. Sökorden ”employees” och ”education” står 
för den absolut största delen av det redovisade humankapitalet och det är också dessa ord som 
ligger till grund för ökningen av redovisat humankapital i tjänstebaserade företag. Detta kan 
jämföras med Beattie & Smith (2010) som skriver att utbildning är en av de största faktorerna 
till värdeökning inom humankapital. Människor är en stor del av den resursen tjänstebolag 
besitter medan de tillverkande bolagen har en hel del andra resurser som vi kommer till 
senare. Utbildning är också en stor del i de tjänstebaserade bolagens humankapital. De är till 
stor del beroende av utbildning då de kan ha en större andel professionella eller akademiska 
yrkesutövare.  
 
Som vi ser i figur 8 är det en relativt liten ökning av redovisat strukturellt kapital mellan 
tjänstebolag och tillverkande bolag. Som diagrammet visar ligger alltså de tillverkande 
bolagen betydligt högre i andelen sökordsträffar än tjänstebaserade bolag. Detta kan sättas i 
relation till tidigare diagram av humankapital där humankapital är en stor del av 
tjänstebolagen medan i strukturkapital finner vi den avgörande delen i de tillverkande 
bolagens intellektuella kapital. I strukturkapitalet finner vi saker som patent, forskning och 
utveckling samt innovation för att ta några exempel. Detta är oftast av stor vikt när det 
kommer till de tillverkande bolagen. Resultatet från figur 8 är tämligen logiskt och väntat med 
tanke på hur sökorden ser ut. Framförallt är det logiskt att de tjänstebaserade bolagen ligger 
lägre i redovisning av strukturellt kapital då de inte i samma utsträckning som tillverkande 
bolag arbetar med denna typ av intellektuella kapital. En anledning till att 
organisationskulturen är mer frekvent använt i tjänstebolagens redovisning än i de 
tillverkande bolagen är till viss del att de behöver trycka på de mer mjukare värdena för att 
täcka bristen av materiella tillgångar. Guthrie (2001) beskriver tjänsteorganisationerna som 
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virtuella företag där det bokförda värdet dåligt matchar börsvärdet. En annan anledning att det 
är mer förekommande kan vara att det i de tjänstebaserade organisationer blir viktigare att 
skapa en bra organisationskultur för att vidhålla det humana kapitalet som är en stor del av 
tjänstebolagen. Abdolmohammadi (2005) beskriver att den nya tidens organisationer är 
mindre beroende av materiella tillgångar. Det som skapar värde i dessa bolag är de 
immateriella tillgångarna. 
 
Figur 9 som visar redovisat relationskapitalet är det som vid första anblicken ser mest 
avvikande ut. De tillverkande bolagen följer till viss del den ökade trenden som de tidigare 
diagrammen visar och redovisar en relativt stark öppning. Tjänstebolagens utveckling av det 
redovisade relationskapitalet går starkt emot trenden och sjunker för varje år. Skillnaden är 
stor från år 2008 till 2012 i förhållande till varandra. År 2008 låg tjänstebolagen cirka 100 
sökordsträffar över de tillverkande bolagen, men år 2012 hade detta vänt så att de tillverkande 
bolagen ligger 50 sökordsträffar över tjänstebolagen, år 2011 skedde en överlappning. 
Resultatet av de tillverkande bolagen kunde i viss mån förutses, men tjänstebolagens 
utveckling var lite förvånande då det skett en konstant minskning av antalet sökord relaterade 
till relationskapital. När vi tittar närmare på sökorden relaterade till relationskapital ser vi att 
orden ”market share” och ”customer satisfaction” är starkt representerade. Det är dessa ord, 
framförallt ”customer satisfaction” som minskar hos tjänstebolagen och ökar bland de 
tillverkande bolagen. Det kan spekuleras kring om minskningen av kundnöjdhetsredovisning 
hos tjänstebolagen är sammanhängande med den ekonomiska krisen 2008 då bankerna 
började bli starkt kritiserade delvis på grund av att räntenettot började stiga. Hur som helst är 
resultatet något förvånande då Guthrie & Petty (2000) konstaterar att mer och mer betoning 
lagts på saker som kundnöjdhet och kundvärden de senaste åren. 
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6	  Slutdiskussion	  
 
I slutdiskussionen sammanfattas arbetet och knyts samman i och med slutsatser, några 
utvärderingspunkter samt förslag till fortsatta studier inom ämnet.  
 

6.1	  Slutsatser	  
Den här studiens primära forskningsfråga var hur redovisningen av intellektuellt kapital har 
utvecklats under de fem senaste åren på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Studien visar vad 
somliga tidigare studier har visat; att redovisningen av intellektuellt kapital fortsätter att öka. 
En ökning har infunnit sig för varje mätår och accelererade dessutom det sista mätåret. I en 
kategorianalys har intellektuellt kapital brutits ner i humankapital, strukturkapital och 
relationskapital. Här finner vi att den kategori som erhållit flest sökordsträffar är 
humankapital. Humankapitalet står för 62 procent, relationskapitalet står för 14 procent och 
strukturkapitalet för 23 procent av det redovisade intellektuella kapitalet. Alltså drar vi 
slutsatsen, emotsatt till vad de tidigare studierna visat, att humankapital är den mest 
representerade kategorin inom redovisningen av intellektuellt kapital. En ökning från år 2008 
till år 2012 har skett i alla de tre kategorierna.  
 
En annan forskningsfrågeställning i den här studien var att dela in de valda bolagen i 
tjänstebaserade bolag och tillverkande bolag. Detta gjordes då en grundpremiss inom 
forskningen av intellektuellt kapital fastslår att det var i tjänstebolagen som redovisningen av 
intellektuellt kapital startade. De har en vilja att redovisa intellektuellt kapital för att motivera 
eventuella övervärden. Våra fynd var dock något förvånande då de tillverkande bolagen fick 
mer sökordsträffar än tjänstebolagen, som alltså presumeras leda den här utvecklingen av 
redovisat intellektuellt kapital. I kategorianalysen av dessa två bolagskategorier ser vi dock att 
strukturkapital har en högre representation bland de tillverkande bolagen. Detta borde inte 
anses förvånande då exempelvis forskning och utveckling samt patent är en stor del av de 
tillverkande bolagens strukturkapital. Humankapitalredovisningen är de två sista mätåren 
något till fördel för tjänstebolagen.  

6.2	  Reflektioner	  kring	  studiens	  genomförande	  
De valda sökorden har haft avgörande inverkan på resultatet. Exempelvis ordet ”employees” 
står för en stor majoritet inom humankapitalet. En indelning av sökordet ”employees” i 
kategorier hade möjligtvis varit att föredra. 
 
Den innehållsanalys som har använts i studie var från början framtagen för manuell analys 
men kan även utföras som en datoriserad analys. En manuell analys hade varit att föredra då 
identifieringen av intellektuellt kapital hade blivit än mer exakt. På grund av studiens 
begränsade tidsram ansågs datoriserad innehållsanalys vara det rätta alternativet. 

6.3	  Vidare	  forskningsförslag	  
Huvudsyftet i den här studien var att mäta samt undersöka utvecklingen av intellektuellt 
kapital på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Studien fyller sitt syfte, men det hade onekligen 
varit intressant att fördjupa sig i vad som påverkar utvecklingen av redovisningen inom 
intellektuellt kapital. Som studien påvisat har en ökning av redovisning inom intellektuellt 
kapital skett. Vidare forskning kan förslagsvis undersöka djupare vad som påverkar 
redovisningen inom intellektuellt kapital, alltså varför en minskning eller ökning sker samt 
om det finns några återkommande mönster.  
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Det kan även vara intressant att undersöka vilka fördelar bolagen får av att redovisa 
intellektuellt kapital. Studien analyserar hur mycket redovisningen av intellektuellt kapital har 
ökat, dock inte vilket värde eller fördelar det medför bolagen.  
 
Avslutningsvis kan det vara intressant att undersöka huruvida humankapital skulle kunna 
redovisas i balansräkningen som en tillgång i framtiden. Även vilka framtida 
värderingsmöjligheter för intellektuellt kapital som skulle kunna skapas. 
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Bilaga	  1	  
Översättning av sökord till svenska. 
 
Engelska Svenska 

Human Capital Humankapital 

Employees Anställda 

Know-how Know-how 

Workplace safety Arbetsplatssäkerhet 

Recruitment procedures Rekryteringsförfaranden 

Selection procedures Urvalsförfaranden 

Training and development Utbildning och utveckling 

Entrepreneurial skills Entreprenörsfärdigheter 

Education Utbildning 

Expert seniority Expert tjänstgöringstid 

Vocational qualifications Yrkeskvalifikationer 

Career development Karriärutveckling 

Training programs Utbildningsprogram 

Race Etnicitet 

Gender Kön 

Religion Religion 

Disability issues Frågor om funktionshinder 

Union activity Facklig aktivitet 

Value-added statements Värdehöjande uttalanden 

Professional experience Yrkeserfarenhet 

  

Structural Capital Strukturkapital 

Patents Patent  

Copyrights Copyrights 

Innovation Innovation 

Research and Development Forskning och utveckling 

R&D FoU 



b 
 

 Managerial philosophies Managementfilosofier 

Corporate culture Organisationskultur  

Managements processes Managementprocesser 

Information systems Informationssystem 

Network systems Nätverkssystem 

Hardware Hårdvara 

Software Mjukvara 

Databases Databas 

Organizational structure Organisationsstruktur  

  

Relational capital Relationskapital 

Business collaborations Business samarbeten 

Licensing agreements Licensavtal 

Franchising agreements Franchiseavtal 

Distributions channels    Distributionskanaler 

Market share Marknadsandel 

Customer satisfaction Kundnöjdhet 

Brands Varumärken 

Quality standards Kvalitetsstandarder 

Company name Företagsnamn 

Favorable contacts Gynnsamma kontakter 


