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Research  
questions:  -What does intellectual capital consist of?   

-What are the problems and possibilities of external reporting of intellectual 

capital according to financial analysts, auditors and banks?  

-What perception do financial analysts, auditors and banks have regarding 

external reporting of intellectual capital?  

Purpose: The purpose of this study is to examine what intellectual capital consists of 

and its usefulness in external reporting from three different groups of 

stakeholders’ perspective. This will contribute to a better understanding of 

the usefulness of external reporting of intellectual capital as well as for 

whom this information is useful.  

Method:  This thesis applies an abductive approach and is based on four semi-

structured qualitative interviews. The interviews and the theory chapter were 

coded to facilitate the analysis in order to answer the research questions and 

fulfill the purpose of this study. 

Conclusion: The study shows that intellectual capital needs a clearer definition in order 

to be generally useful. The difficulty of finding a general definition of 

intellectual capital could be that intellectual capital is perceived as a 

dynamic capital. However, intellectual capital can still contribute to a true 

and fair view of the company, which can facilitate financial analysts’ and 

other information users’ evaluation of a company. This study shows the 

importance of the personnel where the value lies in the competence and 

knowledge development. This can be seen as a component of intellectual 

capital and should be reported in the financial statements. In addition, 

proper handling of intellectual capital provides competitive advantages, 

better corporate governance and future growth. The problem, however, is 

the difficulty of valuing intellectual capital which may generate uncertainty 

for investors, unless a new framework is established.  
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Frågeställning: -Vad består intellektuellt kapital av?   

-Vilka problem och möjligheter finns med extern rapportering av 

intellektuellt kapital enligt finansanalytiker, revisorer och banker? 

-Vilken uppfattning har finansanalytiker, revisorer och banker om 

intellektuellt kapital angående extern rapportering av intellektuellt kapital? 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad intellektuellt kapital består av 

och dess nytta i extern rapportering ur tre olika intressentgruppers 

perspektiv. Därmed bidra till större förståelse om nyttan av extern 

rapportering av intellektuellt kapital samt vilka som kan använda sig av 

denna information. 

Metod: Uppsatsen förhålls mot en abduktiv metodansats och bygger på fyra 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer kodades 

tillsammans med referensramen för att underlätta analyseringen och besvara 

frågeställningarna samt uppnå syftet med studien. 

Slutsats: Studien visar på att intellektuellt kapital behöver en tydligare definition för 

att det ska bli allmänt användbart. Svårigheten att hitta en gemensam 

definition för intellektuellt kapital kan bero på att intellektuellt kapital ses 

som ett dynamiskt kapital. Intellektuellt kapital kan dock redan idag bidra 

till att ge en mer rättvisande bild av företag vilket kan underlätta 

finansanalytikers och andra informationsanvändares bedömning av företag. 

Studien visar vikten av personalen där värdet ligger i kompetens- och 

kunskapsutvecklingen. Detta kan ses som en beståndsdel av intellektuellt 

kapital och bör redovisas i den finansiella rapporteringen. Utöver detta kan 

rätt hantering av intellektuellt kapital ge konkurrensfördelar, bättre styrning 

och framtida tillväxt. Den stora problematiken ligger i att värderingen av 

intellektuellt kapital är väldigt svår vilket kan skapa en osäkerhet för 

investerare utan ett nytt ramverk. 
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1. Inledning 

I det här kapitlet presenteras arbetets bakgrund, problemdiskussion, syfte, frågeställning samt 

avgränsningar och målgrupp. 

1.1 Bakgrund 
 

“Intellectual capital has been considered by many, defined by some, understood 

by a select few, and formally valued by practically no one”  

Källa: (Bontis, 1998, s. 63) 

Detta citat klargör att intellektuellt kapital (IK) är något som intresserar många, är väldigt 

svårt att förstå för de flesta samt att knappt någon praktiskt kunnat värdera IK. I traditionell 

redovisning presenterar de finansiella rapporterna en förenklad bild av företaget. I 

balansräkningen redovisas tillgångar, eget kapital och skulder. Tillgångarna kan vara av 

materiella-, finansiella- och immateriella slag. De materiella- och finansiella tillgångarna är 

relativt enkla att värdera eftersom de består av något fysiskt, exempelvis maskiner, byggnader 

eller värdepapper (Dumitrescu, 2012). Enligt Roos, Fernström och Pike (2006) var den 

traditionella redovisningen tillräcklig under den industriella eran då företagen karaktäriserades 

av fysiska resurser och produkter samt ett kortsiktigt fokus på transaktioner. Enligt 

Dumitrescu (2012) ser dock dagens samhälle annorlunda ut och det har skett en utveckling 

där information och kunskap spelar en allt viktigare roll för företagen. Många studier (Sveiby, 

1997; Lev, 2001; Kaplan & Norton, 2004; Roos et al., 2006) visar på att 75 till 90 procent av 

noterade företags marknadsvärde består av immateriella tillgångar (IMT). I och med denna 

utveckling är traditionella metoder otillräckliga för att kunna hantera IMT i form av 

exempelvis IK och det krävs således enligt Roos et al. (2006) nya metoder för att styra IK likt 

de metoder som används för fysiska och monetära resurser. 

I mitten av 1990-talet blev försäkringsbolaget Skandia ett av de första företagen i världen med 

extern rapportering av IK genom att publicera ett supplement till årsredovisningen. Denna 

rapportering ledde till att Skandia blev kraftigt övervärderat och skandalen uppdagades i 

början av 2000-talet. Traditionella finansiella rapporter revideras av en auktoriserad revisor, 

men i detta fall reviderades inte rapporteringen av IK och Skandia hade inte belägg för 

företagets påståenden. Dessutom saknades kunskap för hur denna information skulle tolkas 

vilket bidrog till att ledningen kom undan med denna manipulation (Roos et al., 2006). Det 

finns därför ett behov av mer forskning och ett utvecklande av hur IK-information ska tolkas, 

behandlas och presenteras. 

IK är ett relativt nytt fenomen trots att begreppet myntades år 1969 av den amerikanska 

ekonomen John Kenneth Galbraith. Galbraith beskrev IK som beteende som kräver utövande 

av hjärnan och uppfattas som krävande dynamiska intellektskapande aktiviteter (Yi-Chun & 

Yen-Chun, 2010). Definitionen av IK har utvecklats under tidens gång i samband med att 

forskningen har blivit allt större kring ämnet. Det var dock enligt Marr, Gray och Neely 

(2003) först i början på 1990-talet som uttrycket IK tog fart på riktigt genom exempelvis 
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Sveiby (1997) och Edvinsson och Malone (1998). De är bara några av många forskare som 

fokuserat på att hitta en tydlig definition på IK och samtidigt försökt belysa vikten av det. 

Enligt Bontis (2001) finns ett samband mellan företag som tar hänsyn till IK och den 

långsiktiga lönsamheten. Immateriella värden, i form av IK, är enligt Bontis (2001) alltid en 

källa till konkurrensfördelar eftersom det bidrar till skapande av värde och således ökar 

företagets prestanda. Därför skulle företag kunna gynnas av tydligare definitioner och 

riktlinjer för redovisning av IK. Enligt Yun och Hyogun (2006) har framväxten av en 

kunskapsbaserad ekonomi bidragit till att mer vikt lagts på IK. IK beskrivs här som en form 

av IMT och immateriell resurs för ett företag att kunna skapa hållbara konkurrensfördelar.  

1.2 Problemdiskussion 
Under varje redovisningsperiod upprättar företag redovisning av tillgångar och skulder enligt 

de regler och standarder som företaget följer. Det upprättas även externa rapporter som ger 

investerare och intressenter information om företagets finansiella ställning enligt Mautz och 

Angell (2006). Extern rapportering används också som ett verktyg för företag att minska 

informationsasymmetrin mellan parter och ökar då transparensen mellan dem. Skiftningen 

från industribaserad till kunskapsbaserad ekonomi har påverkat informationsflödet för företag, 

exempelvis till att företag får redovisa IK frivilligt som belyses av Brüggen, Vergauwen och 

Dao (2009). Mouritsen, Nikolaj och Marr (2004) menar dock att traditionella finansiella 

rapporter inte tillför tillräckligt med information för intressenter och företagsledare för att 

förstå hur företag skapar värde. De menar att IK kan ses som ett redskap för att öka 

förståelsen vid värdeskapande samt att rapportering av IK utanför traditionell finansiell 

rapport kan vara ett sätt att förmedla bättre och mer information till externa intressenter.  

Edvinsson och Malone (1998) menar att idén med att värdera det intellektuella kapitalet inte 

utförs för att sabotera den finansiella informationen utan snarare komplettera den. Detta kan 

kopplas till det Roos et al. (2006) beskriver i boken Den värdeskapande organisationen. Där 

beskrivs det att IK utgör fyra femtedelar av ett företags totala marknadsvärde vilket ger 

incitament för företag att lägga större vikt på värdering och kontroll av IK. Detta påstående 

stärks av Yun och Hyogun (2006) som beskriver att ett företags värde primärt ligger i dess 

IMT. Vid uppskattning av IK och hur IK uppfattas menar Guiliani och Marasca (2011) att 

problem uppstår. De menar att problemen framkommer på grund av IKs komplexitet och 

natur, vilket kan tyda på att en tydligare förklaring och definition gällande begreppet kan 

behövas.  

Trots att Galbraith myntade begreppet IK år 1969 var det först under 1990-talet begreppet IK 

började uppmärksammas då forskning med fokus på intellektuella värden inleddes. Detta 

skapar tankar huruvida IK diskuteras idag i verkligheten och inte ur ett teoretiskt perspektiv. 

Kaufmann och Schneider (2004) har kritiskt analyserat trender och differentierade tolkningar 

av immateriella värden för artiklar och publikationer från 1997 till 2004. Artiklarna 

analyserades utifrån deras innehåll samt vilken metodologi som användes. De diskuterade 

fram ett antal variabler som har påverkat varför immateriella värden inte fått det genomslag 

inom management som förväntat. En variabel som framkommer i artikeln är att det saknas 
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tydliga och detaljerade förslag på hur immateriella värden kan användas av företag. 

Diskussionen inom ämnet ligger dessutom fortfarande på en abstrakt nivå. Då det saknas 

teoretisk grund i antagandena kring ämnet och då det finns många olika tolkningar av 

immateriella värden kan det frågas om det finns en tydlig beskrivning för vad IK består av. 

Eftersom Kaufmann och Schneider (2004) endast analyserar teoretikernas uppfattning och 

perspektiv är det intressant att fråga sig hur det uppfattas i verkligheten, exempelvis genom 

intressenterna. 

Artiklarna och studierna som beskrivits ovan visar att det fortfarande finns oklarheter gällande 

IK och dess nytta för externa användare. Detta visar på att det finns ett behov av mer kunskap 

och forskning kring ämnet. Edvinsson och Malone (1998) menar att extern rapportering av IK 

kan användas som ett komplement för den finansiella rapporteringen. Därför kan en 

undersökning av intressenternas uppfattning av IK vara intressant. De parter som vi anser 

påverkas av extern rapportering av IK samt besitter kunskap inom detta område är 

finansanalytiker, revisorer och banker. Därför ses dessa parter som intressanta att undersöka. 

Även en beskrivning och undersökning av beståndsdelarna för IK samt en beskrivning av 

problem och möjligheter med IK i extern rapportering kan vara intressant att undersöka.  

1.3 Frågeställningar  

 Vad består IK av? 

 Vilka problem och möjligheter finns med extern rapportering av IK enligt 

finansanalytiker, revisorer och banker?  

För att besvara dessa frågeställningar kommer följande delfråga användas som stöd: 

 Vilken uppfattning har finansanalytiker, revisorer och banker om IK angående extern 

rapportering av IK? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad IK består av och dess nytta i extern rapportering 

ur tre olika intressentgruppers perspektiv. Därmed bidra till större förståelse om nyttan av 

extern rapportering av intellektuellt kapital samt vilka som kan använda sig av denna 

information. 

1.5 Avgränsning 
Denna studie avgränsas till att endast undersöka tre intressentgruppers perspektiv på IK på 

den svenska marknaden och dessa är finansanalytiker, revisorer och banker. Vidare studeras 

fyra respondenter från dessa intressentgrupper där respondenterna valdes utifrån deras 

respektive kunskapsområde. International Accounting Standards Boards (IASB) 

föreställningsram ligger till grund för studien därför tas ingen hänsyn till övriga 

föreställningsramar.   

1.6 Målgrupp 
Målgruppen för denna studie är standardsättare, företag, kreditinstitut och finansmarknad. 

Detta för att skapa en diskussion kring ett eventuellt behov av denna typ av information. I det 

fallet belysa ifall det finns ett behov av en utveckling av redovisningsreglerna och 
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föreställningsramen för finansiella rapporter. Studien ska uppmärksamma företag för 

intressenternas uppfattning av rapportering av IK samt vilka problem och möjligheter som 

följer med en extern rapportering av kapitalet. Eftersom studien ämnar att undersöka extern 

rapportering av IK anses kreditinstitut och finansmarknaden vara lämpliga målgrupper då 

dessa kan ha ett behov av information för hur företag skapar värde. 

1.7 Disposition 

 

 

 

 

 

 

  

Inledning 
I det här kapitlet framställs arbetets bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte, 

frågeställning samt avgränsningar. 

Referensram 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring ämnet. Här behandlas 

begrepp, regelverk samt definitioner av IK samt extern rapportering.  

Metod 
I detta kapitel presenteras undersökningsdesign, praktiskt tillvägagångssätt, validitet och 

reliabilitet samt analysmetod. Avslutningsvis diskuteras även metod- och källkritik. 

Empiri 
I detta kapitel presenteras respondenternas svar från intervjuerna. Rubrikerna har kategoriserats 

utefter; presentation av respondenterna, vad är IK, Nytta av IK och Extern rapportering av IK. 

Analys 
I detta kapitel analyseras insamlad empirisk data från genomförda intervjuer i förhållande mot 

referensramen. Utifrån detta görs tolkningar av finansanalytikernas, revisorernas och bankernas 

uppfattningar om IK och dess beståndsdelar samt problem och möjligheter med extern 

rapportering av IK.   

Slutsats 
Utifrån analysen i det föregående kapitlet besvaras här studiens frågeställningar och studiens 

syfte att beskriva IKs beståndsdelar samt vilka problem och möjligheter som finns med extern 

rapportering av IK. 
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2. Referensram 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring ämnet. Här behandlas 

begrepp, regelverk samt definitioner av IK samt extern rapportering.  

2.1 Val av referensram 
De teorier och begrepp som behandlas i referensramen används för att förstå och förklara IK 

som denna studie ämnar att undersöka. Avsnitten gällande tillgångar och IMT förklarar vad 

det är samt ger en överblick och förklarar hur IK hänger ihop med balansräkningen. För att 

förstå vad IK egentligen är för något används en definitionslista där tolv forskares olika 

definitioner av IK presenteras. Detta ger en övergripande bild för hur IK uppfattas i 

forskarvärlden och dessa uppfattningar ska sedan undersökas utifrån de tre valda 

intressentgrupperna genom intervjuer. För att återge en större förklaring av IK redovisas även 

tre olika forskares kategorisering av IK samt dess beståndsdelar i referensramen. Hur 

kategoriseringen av IK uppfattas i verkligheten och vad IK består av enligt banker, revisorer 

och finansanalytiker framställs i empirikapitlet utifrån intervjufrågorna i intervjuguiden. 

Begreppet kunskap är nära besläktat med IK på det viset att personalens kunskap och 

kompetens ses som värdeskapande för företagen (Sveiby, 1997; Bontis, 1998; Roos et al., 

2006). Därför förklaras kunskap i referensramen utifrån ett filosofiskt perspektiv för att ge en 

förståelse för vilken typ av kunskap som kan vara värdefull för företagen.  

2.2 IASB föreställningsram för utformning av finansiella rapporter 
IASBs föreställningsram (2013) behandlar de begrepp och grundprinciper som ska användas 

vid utformning av finansiella rapporter som är avsedda för externa användare. Den finansiella 

rapporten består normalt av resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt 

kompletterande information i form av exempelvis noter eller tilläggsupplysningar. 

Rapporterande företag är de som har externa användare som använder dess finansiella 

rapporter som informationskälla för företaget. Informationen som den finansiella rapporten 

utger till de externa användarna ska vara relevant som beslutsunderlag. Inom den finansiella 

rapporten behandlas den finansiella ställningen i företaget och inkluderar tillgångar, skulder 

och eget kapital.  

2.2.1 Tillgångar 

En av de vanligaste och viktigaste posterna i balansräkningen är tillgångar. Tillgångar är 

sådant som enligt Marton (2013) svarar på frågan vad företaget har. Vid utformning av den 

finansiella rapporten inkluderas den finansiella ställningen i företaget. Här behandlas 

tillgångar, skulder och eget kapital. Definitionen på en tillgång är enligt IASB (2013) punkt 

49: 

 ”a) En tillgång är en resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till 

följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för 

företaget i framtiden” 

Tillgångar som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget kan tillgodogöras på 

olika sätt. IASB (2013) framför hur detta kan tillgodogöras i punkt 55:  
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 ”a) användas, enskilt eller tillsammans med andra tillgångar, för produktion av varor 

eller tjänster som företaget kan sälja, 

 b) bytas mot andra tillgångar, 

 c) användas för att reglera en skuld eller 

 d) utdelas till företagets ägare” 

Stockenstrand (2014) menar att de anställda i många fall utgör den viktigaste tillgången för ett 

företag, men eftersom de anställda inte uppfyller kriterierna kan de inte ses som en tillgång i 

balansräkningen.  

2.3 Immateriella tillgångar 
Under de senaste decenniernas ekonomiska utveckling har betydelsen av IMT ökat kraftigt 

(Lev, 2001; Gerpott, Thomas, & Hoffmann, 2008; Chaichan & Chuvej, 2008; Dumitrescu, 

2012). Dumitrescu (2012) förklarar att dagens marknad har lyft fram IMT som en stark faktor 

för ett företags förmåga för tillväxt, vilket Gerpott et al. (2008) menar att standardsättare i 

form av exempelvis IASB inte anpassat sig tillräckligt till.  

Många företag, exempelvis Apple, har idag ingen egen tillverkning av produkter utan besitter 

istället kunskaper inom design, teknik, nätverk och marknadsföring. Dessa kunskaper är 

således IMT som bygger företagens framgång. Tillverkningen, det materiella, kan istället 

läggas ut på kontraktstillverkare. Även i tunga tillverkningsindustrier finns det stor betydelse 

av IMT exempelvis genom de stora utvecklingsresurser som läggs ut på att utveckla nya 

produkter. IMT är svåra att generalisera då de kan bestå av många olika saker (Marton, 2013). 

Exempel på IMT enligt Gerpott et al. (2008) kan vara patent, licenser, varumärken, 

kundkunskap, personalens kunskaper och liknande.  

2.3.1 IAS 38 Immateriella Tillgångar 

International Accounting Standards (IAS) 38 beskriver hur IMT, som inte tidigare behandlats 

av en annan standards tillämpningsområde, ska behandlas i redovisningen. Definitionen på en 

IMT enligt IAS 38 punkt 8 lyder: ”En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär 

tillgång utan fysisk form” (IFRS, 2015). En tillgång får ses som en resurs om den kontrolleras 

av en verksamhet efter utförda händelser exempelvis köp eller sälj av tillgång och att 

tillgången inbringar ekonomiska fördelar till verksamheten (IAS, 2015).  

I företag finns det ofta utgifter för att anskaffa, utveckla, förbättra eller underhålla 

immateriella värden. Exempel på immateriella värden är patent, kundregister, kundlojalitet, 

kund- och leverantörsrelationer eller upphovsrätter. En utgift får endast ses som en IMT om 

den uppfyller definitionen på IMT vilket i detta fall är identifierbarhet, kontroll och 

ekonomiska fördelar i framtiden. Enligt IAS 38 punkt 12 (IAS, 2015) är en tillgång 

identifierbar om följande två kriterier är uppfyllda: 

 ”a) är avskiljbar, det vill säga att det går att avskilja eller dela av den från företaget 

och sälja, överlåta, licensiera, hyra ut eller byta den, antingen enskilt eller 

tillsammans med hänförligt avtal, identifierbar tillgång eller skuld, oavsett om 

företaget har för avsikt att göra detta eller ej, eller 
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 b) uppkommer ur avtalsenliga eller juridiska rättigheter, oavsett om dessa rättigheter 

är överlåtbara eller avskiljbara från företaget eller från andra rättigheter och 

förpliktelser”  

Kriterierna för kontroll av en tillgång beskrivs i IAS 38 punkt 13-16. Utöver kriterierna för 

identifierbarhet och kontroll krävs det även kriterier för ekonomiska fördelar i framtiden för 

IMT. Detta beskrivs i IAS 38 punkt 17. För värdering och redovisning av IMT krävs det 

enligt IAS 38 punkt 18 (IAS, 2015) ”… att posten motsvarar definitionen av en immateriell 

tillgång (se punkterna 8–17), och uppfyller kriterierna för att redovisas i rapporten över 

finansiell ställning (se punkterna 21–23)”. 

2.4 Intellektuellt kapital  
IK finns inom alla företag och organisationer. IK kan förklaras som tillgångar som inte går att 

se eller ta på samt inte kan uttryckas i monetära termer. IK är dock inget nytt då det har 

funnits i tusentals år men det är först nu som företag börjar inse nyttan med IK (Lev, 2001). 

Utveckling av ny teknik har enligt Edvinsson (2013) till stor del påverkat denna utveckling. 

Exempelvis nämns företaget Apple som år 2012 blev världens högst värderade företag. Deras 

strategiska framgång bygger på att utnyttja enskilda innovatörer och kanalisera detta genom 

plattformen ”app store”. Detta har bidragit till Apples enorma ökning av intäkter och 

ekonomiska värde vilket påvisar vikten av IK. Således bidrar IK till en exponentiell tillväxt. 

Andra exempel på företag som har skapat oerhört stora värden genom effektiv användning av 

IK är Facebook, Google, Skype och Spotify. Wang (2008) menar att om företag väljer att 

betona deras IK kommer deras marknadsvärde öka och överstiga det bokförda värdet flera 

gånger om. Detta övervärde kan förklaras genom företagets IK vilket påvisar vikten av att 

utveckla metoder för att hantera, redovisa och styra företag utifrån ett fokus på IK.  

2.4.1 Definition av intellektuellt kapital 

IK har genom åren fått många olika definitioner (se Bilaga 1), men forskare har dock kommit 

fram till ett antal punkter som generellt kan identifieras gentemot IK. IK är något som är 

osynligt, nära relaterat till kunskap samt ger ett företag möjligheter att lyckas bättre i 

framtiden (Guiliani & Marasca, 2011). IK består enligt Edvinsson och Malone (1998) bland 

annat av de anställdas kunskap och innovationsförmåga, företagskultur, databaser, patent, och 

relationer. Roos et al. (2006) beskriver IK som något icke-fysiskt och icke-finansiellt som kan 

tillföra värdeskapande och värdebevarande för en organisation. Enligt Lev (2001) skapas detta 

värde genom att de immateriella resurserna (IK) i form av exempelvis personalens kunskap 

interagerar med materiella- och finansiella resurser, som till exempel en maskin, vilket även 

bidrar till ekonomisk tillväxt.  

Definitionen på IK har förändrats mycket sedan dess uppkomst år 1969 efter Galbraith 

myntade begreppet tills idag. Benämningen på detta kapital har varit blandade. Enligt Lev 

(2001) är intellectual capital, intangible assets och knowledge assets samma sak och dessa 

begrepp används enligt Gioacasi (2014) och Fragouli (2015) som ett uttryck för samma 

koncept beroende på i vilket forskningsområde forskaren befinner sig. Definitionen på detta 

koncept under 1990-talet var att detta kapital refererar till allt i en organisation som får den att 

fungera samt ses som den viktigaste källan till konkurrensfördelar (Smith, 1994; Brooking, 
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1996; Roos & Roos, 1997; Stewart, 1997; Edvinsson, 1997). Under slutet av 1990-talet till 

mitten av 2000-talet definierades IK som de osynliga tillgångarna och är nära besläktat till 

kunskap samt bidrar till värdeskapande i organisationen (Sveiby, 1997; Wiig, 1997; Klein, 

1998; Bontis, 1998; Roos, Fernström, & Pike, 2005). Författarnas definitioner på IK finns i 

helhet i Bilaga 1. 

2.4.2 Nyttan med intellektuellt kapital 

Dagens företag karaktäriseras till stor del av IK genom att de i större utsträckning erbjuder 

tjänster istället för fysiska produkter. Fokus hamnar därmed på exempelvis relationen med 

kunden och att långsiktigt utveckla relationen. Pressen på långsiktiga kundrelationer ökar i 

och med marknadens konkurrens om kundernas pengar. Detta betyder att företagen inte enbart 

kan hantera de fysiska och finansiella resurserna, utan att de även måste utveckla och styra det 

intellektuella kapitalet (Roos et al., 2006). Enligt Chen, Cheng och Hwang (2005) har det 

blivit alltmer uppenbart att IK uppfattas som en strategisk tillgång som bidrar till hållbara och 

konkurrenskraftiga företag. De menar vidare att investerare lägger ett större värde på företag 

som hanterar IK på ett effektivt sätt och att dessa företag både idag och i framtiden ger ökad 

lönsamhet och tillväxt. Dock tillhandahålls inte den information som investerare vill ha och 

behöver på grund av gällande lagar och regler enligt Burgman och Roos (2007). Mätning av 

IK kan användas för att hjälpa ett företags- eller en organisations strategi enligt Marr et al. 

(2003). De menar också att när företag formulerar affärsstrategin räcker det inte med att 

endast ta hänsyn till möjligheter, konkurrenskrafter och hot utan de måste även identifiera 

vilken kompetens och vilka resurser som företaget kan utnyttja för att nå sina mål.  

2.4.3 Extern intellektuell kapital-rapportering 

Traditionell finansiell redovisning fungerar utmärkt för monetära och fysiska resurser. 

Finansiell rapportering är idag väldigt utvecklad och standardiserad då informationen i en 

årsredovisning enkelt kan tolkas och förstås. Vidare menar Roos et al. (2006) att företagen 

idag förlitar sig på mycket annat än enbart fysiska resurser, bland annat IK, och därför kan 

enbart en traditionell redovisning ge en skev bild av företagen. Enligt Marr et al. (2003) samt 

Burgman och Roos (2007) behövs ett komplement till den finansiella redovisningen för att 

externa intressenter som exempelvis analytiker och potentiella partners ska få en fullständig 

bild av företaget. Annars kan bedömningen och värderingen av ett företag ses som opålitlig då 

mycket icke-finansiell och icke-monetär information utelämnas. Burgman och Roos (2007) 

skriver att den traditionella rapporteringen behöver kompletteras med en operationell 

rapportering som IK är en del av och att detta skulle ge en bättre bild av företagets värde. En 

svårighet med att inkludera IK i finansiella rapporter är enligt Marr et al. (2003) då analytiker, 

forskare och standardsättare fortfarande argumenterar angående IKs definition och hur en 

princip skulle kunna skapas gällande IK. Trots att dagens redovisningsstandarder begränsar 

aktiveringen av IK i finansiella rapporter kan investerare fortfarande greppa det osynliga 

värdet av IK. Burgman och Roos (2007) menar att investerare och andra 

informationsanvändare kräver mer och mer prospektiv användbar och korrekt information 

från företagen. De menar också att den finansiella rapporteringen i sin nuvarande form inte är 

tillräcklig för att tillmötesgå det som efterfrågas.  
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Upton (2001) undersöker ifall den nya ekonomins företag ska erhålla mer information i 

finansiell rapportering, om företagen ska ge mer upplysningar om icke-finansiell information, 

mer framåtriktad information eller mer information om IMT. Den traditionella finansiella 

rapporteringen lyckas inte fånga värde-drivarna som styr nya ekonomins företag. Detaljerade 

standarder för rapportering av icke-finansiell information kan bli svåra att skapa då icke-

finansiell information kan vara unikt för den specifika industrin eller företaget. Dock kan 

standarder för utformning, presentation och upplysningar om underliggande antaganden för 

informationen vara möjlig. Två problem som finns med erkännande av IMT i finansiella 

rapporter är att det finns ett tidsgap och ett korrelationsgap. Med tidsgapet menas att en 

tillgång kan skapas långt innan en slutprodukt kan påvisas ge framtida fördelar. 

Korrelationsgapet kopplar till relationen mellan kostnaden för tillgången och dess framtida 

fördelar, att den är obefintlig för IMT. Vidare diskuteras att det finns de som tycker att 

kostnadsbaserade mätningar inte är relevanta samt att mätningar som inte baseras på 

siffror/kostnader är icke trovärdiga. Upton (2001) anser dock att det största hindret för att 

IMT ska få erkännas i finansiell rapportering är identifieringen samt inventeringen av dessa 

tillgångar.  

2.5 Kategorisering av intellektuellt kapital 
Tidigare forskning (Sveiby, 1997; Edvinsson, 1997; Roos et al., 2006) visar på olikheter 

gällande kategoriseringen av IK men likheter inom beståndsdelarna. Nedan presenteras olika 

kategoriseringsmodeller från dessa forskare. 

2.5.1 Sveiby 

Sveiby (1997) menar att alla tillgångar och strukturer, både materiella och immateriella, är ett 

resultat av mänskliga handlingar samt något som är beroende av människor för sin fortsatta 

existens. Skillnaden mellan materiella tillgångar och IMT är enligt Sveiby (1997) att de IMT 

är osynliga. Det betyder dock inte att det ekonomiska värdet för IMT är mer osynligt än 

marknadsvärdet för de materiella tillgångarna. Anledningen till varför IMT behandlas som 

osynliga är för att de saknar en generell accepterad definition och mätstandard. Som exempel 

förklarar Sveiby (1997) att kund- och leverantörrelationer ser olika ut för varje organisation 

och över tid vilket försvårar en generell definition och standardiserad mätning. Trots 

svårigheterna är det både möjligt och nödvändigt för företagsledare att se och klassificera IK 

och därför vill Sveiby (1997) underlätta detta genom att dela in IK i olika kategorier. Sveiby 

(1997) delar in IK i tre olika kategorier; de anställdas kompetens, intern struktur samt extern 

struktur. 

De anställdas kompetens kan inte ägas av någon annan än personen som besitter den, men 

eftersom det är omöjligt att föreställa sig en organisation utan anställda bör de anställdas 

kompetens inkluderas i en speciell balansräkning för IMT menar Sveiby (1997). Framförallt i 

kunskapsföretag blir de anställda en viktig del eftersom dessa företag har väldigt lite 

maskiner. På det viset kan de anställda ses som både maskinoperatörer och maskiner på 

samma gång. Intern struktur inkluderar enligt Sveiby (1997) patent, koncept, modeller, kultur 

samt IT- och administrationssystem. Dessa är skapade av de anställda och ägs generellt sett av 

organisationen. Extern struktur inkluderar enligt Sveiby (1997) sådana IMT som riktas utåt, 

det vill säga kund- och leverantörrelationer, varumärken, trademarks samt företagets rykte och 



10 

 

image. Värdet av dessa bestäms i första hand genom hur väl organisationen löser 

kundproblem och eftersom rykte och relationer ändras över tid råder det osäkerhet kring dessa 

tillgångars värde.  

 

Figur 1 Kategorisering av IK enligt Sveiby (1997), egen figur 

2.5.2 Edvinsson 

Enligt Edvinsson (1997) utgörs det sammanlagda marknadsvärdet av IK och det finansiella 

kapitalet. IK utgörs av exempelvis trademarks, nyckelpersoner, partners, IT-system, 

kunddatabaser, kärnkompetenser och många fler. Då listan ansågs vara lång och besvärlig 

valde Edvinsson (1997) att förenkla definitionen och innehållet genom att dela upp IK i två 

kategorier baserat på dess avgörande egenskaper, humankapital och strukturkapital. 

Humankapitalet består av personalens kunskaper och erfarenheter medan strukturkapitalet 

innefattar ”Those dimensions beyond human capital [that] were left behind when the staff 

went home” (Edvinsson, 1997, s. 368). Detta inkluderar bland annat kunddatabaser, 

organisationsstruktur, patent, varumärken, kundrelationer och IT-system. Vidare beskrivs att 

humankapitalet skapar strukturkapital genom att organisationen och de anställda 

(humankapitalet) hela tiden utvecklar organisationen och bidrar till mer strukturkapital. 

Humankapitalet, exempelvis i form av anställda, kan inte ägas av organisationen utan kan 

endast hyras. Däremot kan strukturkapitalet ur en aktieägares perspektiv ägas och handlas. 

Nedan illustreras IK-klassificeringen enligt Skandias IK-värdeschema som Edvinsson (1997) 

utvecklat. 

 

Figur 2 Skandias IK-värdeschema. Egen figur inspirerad av Edvinsson (1997) 
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2.5.3 Roos, Fernström och Pike 

IK beskrivs enligt Roos et al. (2006) som en organisations förmåga att skapa och bevara värde 

och består exempelvis av människors kunskap, kompetens och skickligheter samt 

organisationens image och relationer till intressenter. För att underlätta resonerandet kring IK 

väljer Roos et al. (2006) att kategorisera IK i tre huvudgrupper; Mänskliga resurser, 

organisationsresurser och relationsresurser. 

De mänskliga resurserna ägs inte enligt Roos et al. (2006) av organisationen utan tillhör de 

anställda individerna. Organisationen kan välja att nyttja de anställdas kunskap men inte 

kontrollera den. Mänskliga resurser innefattar bland annat de anställdas kunskap, erfarenhet, 

attityd och innovationsförmåga som används i förädlingsprocessen. Organisationsresurser 

består exempelvis av strukturer, system, processer, varumärken, kultur och patent som 

generellt sett ägs eller till viss mån kontrolleras av organisationen. Den tredje kategorin av IK 

är relationsresurser och utgörs enligt Roos et al. (2006) av samtliga relationer som 

organisationen har med externa intressenter som bidrar till organisationens värdeskapande. 

Dessa relationer innefattar inte minst kunder, leverantörer och partners. Relationer är ett 

ömsesidigt förhållande mellan två parter och kan därför inte ägas av organisationen. Däremot 

kan den delvis kontrolleras, men inte fullt ut eftersom den andra parten kan välja att dra sig ur. 

 

Figur 3 Kategorisering av IK enligt Roos et al. (2006), egen figur 

2.6 Vad är kunskap? 
Gustavsson (2002) menar att kunskap är någonting som visar människans överlevnadsinstinkt 

och dess strävan att förbättra livet individuellt och kollektivt. Det som den vetenskapliga 

kunskapen kännetecknas av är att den försöker skapa säker och objektiv kunskap.  

Gustavsson (2002) fortsätter med att beskriva kunskap i form av ett ekonomiskt begrepp som 

uppkom i samband med datoriseringen år 1971. Datoriseringen skapade nya sätt att se på 

kunskap. Ett nytt synsätt som uppstod var att se kunskap som en vara på marknaden och få 

större bytesvärde än tidigare på bekostnad av dess bruks- och egenvärde. I och med att 

kunskapen ses som en vara på marknaden tappar kunskapen sitt tidigare bildningsvärde. Då 

kunskapen kan handlas på en marknad kan kunskapen ses som ett objekt. Det har fått politiker 

och managers att se kunskap som en genväg till effektivitet. Om ett managementtänkande 

används i till exempel en industri i ett kunskapssamhälle kommer vetenskapen här endast se 

det som kunskap om den ger ekonomisk avkastning.  
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Gustavsson (2002) menar att det finns en skillnad mellan information och kunskap. Forskare 

inom ämnet IK exempelvis Bontis (1998, s. 67) menar att skillnaden mellan information och 

kunskap är ”Simply put, information is the raw material, and knowledge is the finished 

product”. Gustavsson (2002) beskriver information som något som väller över oss hela tiden i 

form av små fragment, medan kunskap är något som har tolkats och förståtts av människor 

beroende på hur de tolkade och tog till sig det.  

Datoriseringen förändrade bilden av utbildning till att nu ses som en produktiv investering 

istället för konsumtion, både för individen och för samhället. Ett jämförande exempel som 

framförs är mobiltelefonen mot en stol. För mobiltelefonen krävs det mer investerad kunskap 

än för stolen, vilket indikerar att utbildningens ekonomiska betydelse har ökat. Detta gjorde 

att begreppet humankapital skapades. En risk som Gustavsson (2002) anser finns med 

ekonomiseringen är att kunskap och utbildning ses som en ekonomisk funktion och att det 

senare används av människan för sitt egenintresse.  

Filosofi och forskning har ett nära förhållande med varandra. Detta i form av att vid 

exempelvis forskning används teorier och metoder som har någon form av filosofisk 

utgångspunkt. Definitionen av kunskap är ett huvudproblem inom filosofin. De flesta utgår 

från en definition som säger att kunskap är någonting vi kan tro eller hålla för sant. För att 

skapa säker kunskap krävs det att uppfattningen av kunskapen är välgrundad och har 

möjlighet att ange goda skäl till varför denna uppfattning är välgrundad (Gustavsson, 2002).  

Människans kunskap grundar sig i långvarig erfarenhet och denna kunskap har möjlighet att 

förnyas och förändras. Därför är kunskap förnyelsebar och inte utbytesbar. På grund av att 

kunskap grundas i det som vi observerar och iakttar innebär det att vi blir vinklade enligt den 

bild vi uppfattat, vilket bidrar till att resultatet också blir vinklat. Dock anser Gustavsson 

(2002) att kunskapen som framförs måste bidra till någonting som ger nytta, det vill säga att 

kunskapen ska kunna vara användbar. 

2.7 Sammanfattning av referensramen 
I referensramen presenteras IASBs föreställningsram (2013) som beskriver hur företag ska 

formulera de finansiella rapporterna som är avsedda för externa användare. I IASB (2013) 

punkt 49 beskrivs definitionen av en tillgång och här menar Stockenstrand (2014) att det i 

många fall är företagets anställda som är den största tillgången. Dock uppfyller inte anställda 

de kriterier som krävs för att kunna redovisas som en tillgång enligt IASB punkt 49. Vidare 

beskrivs IMTs ökade betydelse för företag (Lev, 2001; Gerpott, Thomas, & Hoffmann, 2008; 

Chaichan & Chuvej, 2008; Dumitrescu, 2012) och reglerna kring IMT inom IAS 38. IAS 38 

visar även vilka regler som IK förhåller sig till då IK i denna studie ses som en del av IMT. 

Denna del av referensramen används för att skapa bättre förståelse för varför IK behandlas på 

ett visst sätt samt ger en bakgrund till vilka krav och svårigheter som finns inom standarderna 

och ramverken.  

Vidare beskrivs den nuvarande förståelsen av IK enligt Lev (2001) och Edvinsson (2013) 

samt definitionen för IK (se Bilaga 1). Författarnas (till exempel Smith, 1994; Brooking, 

1996; Roos & Roos, 1997; Stewart, 1997; Edvinsson, 1997) definitioner på IK skiljer sig 
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vilket gör det intressant att undersöka hur IK uppfattas i verkligheten. Eftersom IK kan 

påverka ett företags marknadsvärde på det sättet att det överstiger bokförda värdet flera 

gånger om påvisar det vikten av att utveckla metoder för att hantera, redovisa och styra 

företag utifrån IK (Wang, 2008). I referensramen visas skillnaderna som funnits och som 

nuvarande finns i definitionerna för IK. Det används för att se om empirin visar på likheter 

eller skillnader ifrån dessa definitioner. Detta används också för att svara på om 

beståndsdelarna för IK stämmer överens mellan verklighet och den teoretiska världen. 

Referensramen beskriver vidare IKs nytta samt extern rapportering av IK. Dessa rubriker 

förklarar den teoretiska bilden av vilka möjligheter och fördelar som finns med IK i extern 

rapportering samt vad det kan tillföra ett företag.  De möjligheter som finns är att det ger en 

fullständig och mer rättvis bild av företaget, vilket kan vara av intresse för intressenterna.  

Vidare beskrivs ett antal olika kategoriseringsmetoder enligt Sveiby (1997), Edvinsson (1997) 

och Roos et al. (2006) som visar likheter och olikheter gällande uppdelningen av IK. Dessa 

modeller visar hur en kategorisering av IK kan se ut som sedan jämförs mot empirisk data 

som samlats in för att se om det sker en kategorisering i verkligheten och hur den ser ut. 

Kunskap är någonting som utmärkts genom definitionerna av IK och utifrån hela 

referensramen vilket för oss till kunskapsrubriken. Utifrån denna teori beskrivs kunskap ur ett 

filosofiskt perspektiv för att därför kunna jämföra den teoretiska bilden av kunskap med 

förståelsen som framkommer från empirin. 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras undersökningsdesign, praktiskt tillvägagångssätt, validitet och 

reliabilitet samt analysmetod. Avslutningsvis diskuteras metod- och källkritik. 

3.1 Undersökningsdesign 
Undersökningsdesignen för denna studie är utformad efter dess frågeställningar och syfte. 

Inom forskningen finns två huvudtyper av forskningsstrategi enligt Bryman och Bell (2011), 

nämligen kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa forskningen fokuserar på ord och termer 

där insamlingen sker genom intervjuer eller observationer där det verbala bidrar till fler 

nyanser av ett visst problem eller begrepp (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Val av 

lämplig forskningsstrategi styrs till största del enligt Jacobsen (2002) av studiens 

frågeställningar. Eftersom denna studie är utformad för att ge en djupare förståelse för vad IK 

består av samt vad extern rapportering av IK kan innebära, ansågs den kvalitativa 

metodansatsen ge den fördjupning och förklaring som ämnet kräver. Syftet med den 

kvalitativa forskningsstrategin är enligt Holme och Solvang (1997) att ge en bättre förståelse 

av vissa faktorer. Eftersom IK är relativt komplext och svårdefinierat användes därför en 

kvalitativ studie genom semistrukturerade intervjuer för att skapa en fördjupad förståelse 

kring IK och således även svara på frågeställningarna. 

Inom forskningsmetodik finns enligt Bryman och Bell (2011) i huvudsak två angreppssätt; 

induktiv och deduktiv. Bryman och Bell (2011) menar att med en induktiv ansats skapas teorin 

utifrån insamlad data. I motsats till detta innebär den deduktiva ansatsen att forskaren utgår 

från befintliga teorier för att skapa hypoteser och frågeställningar som sedan prövas. Utöver 

dessa två ansatser finns enligt Alvesson och Sköldberg (2008) ett tredje alternativ som 

benämns som abduktiv metodansats. Denna ansats innefattar vissa drag från både den 

induktiva- och den deduktiva ansatsen. Alvesson och Skölberg (2008) förklarar att abduktion 

innebär att ett fall tolkas utifrån existerande kunskap och referensramar för att finna mönster. 

Dessa mönster bör sedan stärkas genom nya undersökningar där forskaren under processen 

bearbetar och justerar både teori och empiri. I denna studie har referensramen varit grunden 

till arbetet som utgick från existerande teorier och tidigare forskning för att bilda en 

uppfattning för hur verkligheten förväntades se ut. Därefter skapades de frågeställningar som 

med stöd av empirin besvarades. Utifrån referensramen formulerades intervjufrågorna i 

intervjuguiden. Empirisk data som samlades in tolkades och bearbetades sedan på ett sådant 

sätt att den skulle vara jämförbar med referensramen. Några justeringar av referensramen 

gjordes även i efterhand, vilket tyder på att denna studie lutar åt den abduktiva metodansatsen. 

3.1.1 Intervju som metod 

Insamling av empiriskt underlag ämnar till att ge relevant material som bidrar till att svara på 

studiens syfte. Inom kvalitativa studier används intervjuer som ett verktyg för att samla in 

empirisk data. Enligt Bryman och Bell (2011) är de vanligaste intervjumetoderna för 

kvalitativa studier ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade intervjuer. Kvalitativ 

forskning utgår från att förstå respondenternas perspektiv och uppmuntras till att frågor 

utanför formuläret tillkommer under intervjun, vilket kan skapa insikt i vad respondenten 

anser är viktigt och relevant angående ämnet. En intervjuguide skapades utifrån en semi-
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strukturerad utformning (se Bilaga 2). Denna metod valdes på grund av att semi-strukturerade 

intervjuer använder en viss struktur vid genomförandet vilket gör det möjligt att jämföra 

respondenternas svar mot varandra. Då studien ämnades till att undersöka respondenternas 

förståelse och uppfattningar kring ett område är denna metod lämplig. Enligt Bryman och Bell 

(2011) tillför en ostrukturerad metod flexibilitet som en strukturerad metod inte kan utnyttja i 

samma utsträckning på grund av att strukturerade intervjuer försöker standardisera responsen. 

3.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
Under denna rubrik beskrivs hur studien utformades, hur data samlades in, argumentering 

kring valet av respondenter samt vilka etiska aspekter som togs hänsyn till vid insamlandet av 

primärdata. 

3.2.1 Studiens utformning  

I Tabell 1 finns en beskrivning av studiens samtliga respondenter i den ordning intervjuerna 

genomfördes. Sedan beskrivs intervjuernas tillvägagångssätt och genomsnittstid.  

Namn och Datum Befattning Arbetsplats Typ av intervju 

Håkan Jansson, 

2015-04-23 

Kontorschef Handelsbanken Stora 

Gatan i Västerås 

Personlig intervju,  

53 minuter 

Johan Rudengren, 

2015-05-04 

VD Rådek KB Personlig intervju,  

33 minuter 

Peter Malmqvist, 

2015-05-06 

Finansanalytiker EQR och Sveriges 

Finansanalytiker 

Förening 

Telefonintervju,  

25 minuter 

Marianne Cederwall 

2015-05-07 

Finansanalytiker Marianne Cederwall 

Konsult AB 

Telefonintervju, 

43 minuter 
Tabell 1 Sammanställning av intervjuer och respondenter 

Tidigt i processen kontaktades potentiella företag och personer. För denna studie kontaktades 

ett stort antal banker där endast Handelsbanken valde att ställa upp på intervju. Kontakt söktes 

även med de stora revisionsbyråerna samt med mindre revisionsbyråer. Flera revisionsbyråer 

svarade men det var endast Rådek KB som hade möjlighet att ställa upp på intervju. Vi 

skickade även ut förfrågningar till tio finansanalytiker varav två stycken valde att ställa upp. I 

denna studie genomfördes det totalt fyra intervjuer med två finansanalytiker, en revisor och en 

bank. Dessa intervjuer möjliggjorde att vi kunde besvara studiens frågeställningar och dess 

syfte. Finansanalytikerna intervjuades via telefon medan resterande två respondenter 

intervjuades personligt på respektive respondents kontor. Telefonintervjuerna genomfördes av 

bekvämlighetsskäl samt av förhinder från respondenterna då ett personligt möte inte var 

möjligt. Enligt Bryman och Bell (2011) är telefonintervjuer kostnadseffektivt och lämpligt på 

grund av avstånd mellan intervjuare och respondent. Två veckor innan intervjutillfällena fick 

respondenterna ta del av intervjuguiden för att vara förberedda vid genomförandet av 

intervjuerna. Under respektive intervjutillfälle som pågick mellan 25-53 minuter närvarade vi 

och respondenten. Vid intervjutillfällena svarade alla respondenter att de inte hade någonting 

emot att presenteras vid namn i denna studie. Alla intervjuer som genomfördes spelades in 

och transkriberades. Transkriberingen säkerställde informationen och underlättade vidare 



16 

 

sammanställning till empiri och analys, som utformades efter analysmetoden. Till analysen 

sammanfördes referensramen med insamlad empirisk data. Analysen framförde sedan en 

slutsats som svarade på frågeställningarna och syftet med studien.  

3.2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen påbörjades med att undersöka tidigare forskning inom området IK för att 

skapa en förståelse kring ämnet. Tidigare forskning söktes fram via databaser som 

ABI/INFORM samt Google Scholar för att få inblick i tidigare vetenskapliga artiklar och 

böcker inom området. Tidigare forskning söktes även i litteratur från Mälardalens högskolas 

bibliotek i Eskilstuna. För att få tillgång till vetenskapliga artiklar och tidigare forskning som 

lämpade sig mest till området användes sökorden intellectual capital, intangible assets, 

intangible value, intangibles, intellectual capital definition, intellectual capital relevance, 

intangible resources etcetera. Efter att ha undersökt tidigare forskning om IK och fått en 

förståelse kring området påbörjades utformningen av frågeställningar och syfte för denna 

studie. Frågeställningarna och syftet utformades på ett sätt att de bidrar till en större förståelse 

kring området. Sedan påbörjades referensramens utformning i förhållande till syftet med 

studien. När utformningen och ramarna för referensramen var satta kunde empirisk fakta börja 

samlas in. Data som legat till grund för studien kan delas in i sekundär och primärdata. 

Referensramen för studien var till största del utformad av sekundär data vilket är material som 

tidigare blivit insamlat i annat syfte än den aktuella studien (Arbnor & Bjerke, 1994; 

Williams, 2008). Sekundärdata som hämtades har gjort det möjligt att få en bredd i 

referensramen, inom tid och rum, vilket varit nödvändigt för att besvara studiens syfte.  

Studiens primärdata utgjordes av de semi-strukturerade intervjuerna. Primärdata enligt Arbnor 

och Bjerke (1994) är ny data som inte tidigare samlats in. Primärdata har förhållit sig till att 

besvara studiens syfte. 

3.2.3 Val av respondenter 

Efter att ha bestämt ämnesområde för studien påbörjades sökningen efter rätt respondenter 

som kommer utgöra studiens empiri och primärdata. Urvalet av respondenter utgick från ett 

antal kriterier som ansågs omfattade vad respondenterna bör representera vid intervju. Urvalet 

av respondenter bygger på dessa kriterier: 

 De ska vara intressenter till företag som skapar finansiella rapporter för externa 

användare 

 Använder finansiell information i deras arbetsmiljö 

 Gör bedömningar i olika slag med grund i den finansiella informationen 

Respondenterna har utgjorts av personer som är intressenter till finansiell information från 

företag och har användning av information gällande IK. Respondenterna anses ta hänsyn till 

finansiell information och information av IK vid bedömningar i respektive yrkessituation och 

arbetssysslor. Finansanalytiker valdes på grund av att deras arbetssysslor generellt inbegriper 

att införskaffa och analysera finansiell information från företag och sedan dra slutsatser till 

användare huruvida investeringar ska inhandlas eller säljas etcetera. Då finansanalytiker 

efterfrågar finansiell information från företag, liknande investerare och externa ägare, ansågs 

finansanalytiker som en intressent till företag som producerar finansiella rapporter och kan 
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därför tillföra empirisk data för studien (Malmqvist, 2015; Cederwall, 2015). Revisorer sågs 

som lämpliga respondenter för studien då revisorer anses vara externa användare av 

finansiella rapporter (Rudengren, 2015). För företag ses revisorer som ett verktyg för 

kontrollering. I vårt fall ansågs det att då revisorer kontrollerar och undersöker 

företagsinformation för andra intressenter lämpar sig revisorer som respondenter till denna 

studie. Banker valdes som respondenter på grund av att de inte enbart använder finansiell 

information för att bedöma exempelvis ett företags kreditvärdighet, utan banken använder 

finansiell information som ett verktyg att kontrollera och bedöma företags kassaflöden 

(Jansson, 2015). Därför anses banker vara lämpliga respondenter för studien.  

3.2.4 Etiska aspekter 

Genom studiens gång har Bryman och Bell (2011) och Vetenskapsrådets (2002) principer och 

krav gällande forskningsetik följts. Det första kravet som beskrivs enligt Vetenskapsrådet 

(2002) är informationskravet. Det innebär att forskaren ska informera intervjupersonen eller 

objektet om dess uppgift i studien samt vilka villkor som gäller vid deltagande. Det andra 

kravet är samtyckeskravet och det är att intervjupersonen eller objektet ska ha gett sitt 

samtycke om ett medverkande i studien. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Det 

innebär att konfidentiell information som getts från intervjupersonen eller objektet hålls säkert 

och att andra utomstående parter inte kan få ta del av denna känsliga information. Detta krav 

stämmer överens med det som Bryman och Bell (2011) diskuterar kring konfidentialitet. Att 

intervjupersonen eller objektet inte ska kunna identifieras utan dess samtycke likaså gällande 

anonymitet för personen eller objektet i fråga. Det sista kravet är nyttjandekravet. Det innebär 

att informationen som framförts från enskilda personer endast får användas i forskningssyfte 

och inte för icke-vetenskapliga syften.  

3.3 Operationalisering 
Operationalisering innebär att utforma frågeformulären med utgångspunkt från referensramen 

för att kunna samla in den information som är nödvändig för att kunna besvara 

frågeställningarna (Holme & Solvang, 1997). Referensramen låg till grund för utformningen 

av intervjufrågorna som i sin tur hjälpte oss att besvara studiens frågeställningar. 

Nedanstående frågor syftar till intervjuguiden som finns i Bilaga 2. 

Fråga 1-4  

Dessa frågor i intervjuguiden är utformade för att beakta etiska aspekter i form av 

respondenternas integritet samt att ge en presentation och bakgrundsinformation om 

respondenterna. Dessa frågor finns med för att beskriva respondenternas kunskap i området 

gällande IK för att öka trovärdigheten i studien. 

Fråga 5-9  

Frågorna 5-9 i intervjuguiden är utformade för att på bästa sätt kunna svara på den första 

frågeställningen, nämligen vad IK består av. Dessa frågor ställs i relation till referensramens 

avsnitt gällande IASBs ramverk, vad IK är, hur IK definieras samt kategoriseras. Frågorna 

beaktar även vilken roll kunskap har idag och hur det hänger ihop med IK vilket kopplas till 

referensramens kunskapsavsnitt. 
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Fråga 10-13  

Frågorna 10-13 utformades för att förstå nyttan med IK samt vilken användning det kan 

tänkas ha och på vilket sätt IK bidrar till värdeskapande ur respondenternas perspektiv. Dessa 

frågor kan kopplas mot avsnitten i referensramen gällande vad nyttan med IK är och används 

för att besvara frågeställningen kring vilka fördelar och möjligheter IK ger. 

Fråga 14-18  

Dessa frågor, 14-18, behandlar frågor rörande extern rapportering av IK, bland annat vilka 

fördelar och nackdelar den externa rapporteringen kan medföra beträffande intressenternas 

syn. Dessa frågor utformades för att besvara frågeställningen gällande finansanalytikers, 

revisorers och bankers syn på problemen och möjligheterna med extern rapportering av IK. 

Dessa frågor kan kopplas till avsnittet om extern IK-rapportering i referensramen. 

Fråga 19-22  

Avslutningsvis utformades frågorna 19-22 med syfte att eventuellt ha möjlighet att 

komplettera de utförda intervjuerna ifall det ansågs vara nödvändigt, samt för att fråga om 

möjligheten att validera de transkriberade intervjuerna med respondenterna.  

3.4 Analysmetod 
Redan vid utformning av intervjuguiden låg analysens utformning i åtanke. Intervjuguiden 

kategoriserades efter studiens frågeställningar i inledningskapitlet för att på det sättet skapa en 

tydlig struktur i empirin. Enligt Bryman och Bell (2011) är utgångspunkten för analysering av 

kvalitativ data oftast kodning. Kodning kan användas för att förstå meningen med insamlad 

data och reducera den för att överkomma komplexiteten av kvalitativ analys. Grunden ligger i 

att bryta ner den transkriberade texten i fragment som kodas och tolkas efter ett visst tema. 

Det viktiga i processen är enligt Bryman och Bell (2011) att all insamlad data kan kopplas till 

studiens frågeställningar och att tidigare forskning legat till grund för denna datainsamling. 

Det är även viktigt att försöka finna samband mellan koncept och kategorier. På detta sätt 

kunde de transkriberade intervjuerna brytas ned, kodas, genom att betydelsefulla meningar 

och ord lyftes ut och placerades i passande kategorier i empirin. Dessa meningar är 

betydelsefulla då de hade en koppling till studiens frågeställningar samt referensramen. Att 

dela in det empiriska materialet i olika teman på detta sätt underlättade sammanställningen av 

empirin vilket bidrog till en bättre jämförbarhet av respondenternas svar. Onödig information 

kunde sållas bort och således kunde en informationsrik empiridel utvecklas. Analyskapitlet 

kategoriserades efter samma teman som i empirin för att underlätta analysprocessen vid 

tolkning av det empiriska materialet och ge läsaren en röd tråd att följa. Vid analyseringen 

användes färgkodning av empirikapitlet. Det fungerade på samma sätt som kodningen av 

empirin, med tillägget att empirins viktigaste delar färgades i olika färger utifrån vilken 

respondent som sa vad för att skapa en bättre överblick. För att förtydliga respondenternas 

svar ytterligare, valdes det att även sammanställa dessa i tabeller. Denna färgkodning och 

indelning medförde att vi kunde jämföra respektive respondents svar och försöka hitta 

överensstämmande eller skiljaktiga mönster gällande respondenternas uppfattning av IK. I 

analysen ställdes det uppdelade empiriska materialet mot referensramen som studien bygger 

på för att uppnå syftet. Denna analysstruktur bidrog till att frågeställningarna kunde besvaras i 

slutsatskapitlet. 
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3.5 Metodkritik 
Kvalitativa studier ger en fördjupad bild vilket bidrar till en större förståelse om ett visst 

område. Det finns dessutom möjligheter till följdfrågor och att respondenternas kroppsspråk 

kan läsas av för att därmed få en mer rättvis bild av svaren. I en kvalitativ studie med 

intervjuer finns det däremot många faktorer som kan bidra till att ett återskapande blir väldigt 

svårt, inte minst mänskliga faktorer. Sådant som kan påverka är exempelvis huruvida 

respondenterna är pigga eller trötta, bekväma eller obekväma, stressade eller avslappnade 

etcetera (Bryman & Bell, 2011). Dessa faktorer kan påverka respondenternas svar som kan 

skilja sig från dag till dag. Dessutom kan transkriberingen påverka och stort ansvar hamnar 

därför på personerna som genomför och tolkar intervjun. Innan intervjutillfällena erbjöds 

intervjuguiden till respondenterna. Detta är ett sätt att öka tillförlitligheten för undersökningen 

samt visar engagemang till att vara transparent vid utförandet av studien (Bryman & Bell, 

2011).  

Objektiviteten för en kvalitativ studie är enligt Bryman och Bell (2011) svårt att genomföra 

och skapa. Då en kvalitativ studie utgår ifrån de involverade parternas medvetande och 

förståelse kring ett område är åsikterna som framförts subjektivt laddade. Därför är det svårt 

att omformulera åsikterna objektivt, eftersom de redan är ”vinklade” åt ett förhållningssätt och 

står för den förståelsen. Det kan även i vissa fall försvåra en studies generaliserbarhet, men då 

denna studie utgår från att undersöka intressenters perspektiv och uppfattning av ett område 

har detta funnits i åtanke vid tolkning. Detta stärker studiens försök till objektivitet i det valda 

området. 

3.5.1 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, ifall studien är upprepbar och om det är 

möjligt att få samma resultat vid en ny studie (Bryman & Bell, 2011).  För att öka 

reliabiliteten i resultatet användes en intervjuguide (se Bilaga 2) där frågorna noggrant 

utformades för att kunna besvara frågeställningarna. Intervjuguiden ligger till grund för varje 

enskild intervju där samma frågor ställs tills samtliga respondenter. Vid intervjuerna var vi 

båda närvarande och det bestämdes att en av oss skulle ställa intervjufrågorna för att de olika 

respondenterna inte skulle uppfatta frågorna på olika sätt och därmed påverkas beroende på 

vem som ställde frågorna. Trots detta kan respondenternas svar inte garanteras bli identiska 

om studien görs om på nytt eftersom det finns yttre faktorer som kan påverka respondenternas 

svar. Utöver detta påverkas även studiens replikerbarhet av den teori som ligger till grund för 

studien samt de tolkningar och analyser som görs i studiens analyskapitel.  

Reliabilitet kan delas in i extern- respektive intern reliabilitet där intern reliabilitet ställer 

frågan om de som genomfört undersökningen tolkade och uppfattade det som setts och hörts 

på samma sätt (Bryman & Bell, 2011). Detta beaktades genom att vi båda närvarade på 

intervjuerna samt att transkriberingen skedde tillsammans för att uppfattningarna skulle 

överensstämma med varandra. Extern reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2011) svår att 

åstadkomma i kvalitativa undersökningar eftersom den sociala miljön och andra 

omständigheter ändras. Vi har försökt hantera detta genom att intervjua respondenterna på 

deras respektive arbetsplats för att de dels skulle känna sig bekväma och dels för att intervjuer 
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i framtida studier ska kunna genomföras på samma plats. Telefonintervjuerna utfördes på en 

plats där respondenterna kände sig säkra och kunde prata ostört. 

Validitet innebär enligt Bryman och Bell (2011) ifall forskaren mäter det som avses att mäta. 

Vidare menar Bryman och Bell (2011) att validitet oftast är förknippat med en kvantitativ 

studie men att det även är viktigt att beakta i en kvalitativ studie. I denna kvalitativa studie 

innebär validitet att undersökningen, genom intervjuer, verkligen behandlar det som studien är 

tänkt att behandla. Detta förhåller sig till det som Bryman och Bell (2011) beskriver angående 

validitet i en kvalitativ studie. För att säkerställa att vi skulle få de svar vi önskade utformades 

frågorna i intervjuguiden noggrant. Noggrannhet lades även på att formulera frågorna på ett 

sådant sätt att de inte skulle verka ledande för att verkligen få respondenternas unika 

uppfattningar. För att öka validiteten ytterligare frågade vi ifall de transkriberade intervjuerna 

kunde skickas tillbaka till respondenterna för validering. Detta för att säkerställa att inga 

misstolkningar har skett. Validitet kan precis som reliabilitet delas upp i en intern- respektive 

extern del enligt Bryman och Bell (2011).  

Den interna validiteten innebär enligt Bryman och Bell (2011) ifall slutsatserna som dras kan 

anses trovärdiga. I denna studie har det intervjuats fyra respondenter vilket medför vissa 

begränsningar gällande slutsatserna. Vi har varit medvetna om att ett större antal respondenter 

hade kunnat bidra med en ännu större förståelse för hur respondenterna uppfattar IK idag. 

Med beaktande av tidsaspekten för uppsatsen ansågs dock antalet respondenter i studien vara 

tillräckliga för att kunna dra slutsatser som besvarar frågeställningarna. Extern validitet 

handlar om huruvida studien kan generaliseras (Bryman & Bell, 2011). I detta avseende är 

studiens syfte att skapa en djupare förståelse av IK utifrån respondenternas perspektiv vilket 

gör det att blir svårt att nå en hög generaliserbarhet eftersom det inte varit syftet med studien. 

Vår studie kan därför inte anses som en generell beskrivning för hur företagsintressenter 

upplever information gällande IK. Studien bidrar istället med en ökad förståelse för de utvalda 

intressenternas uppfattningar kring IK. 

3.6 Källkritik 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) har källkritik en stark roll för att kontrollera att 

respondenterna vid intervjuerna besvarat frågorna på rätt sätt. Det var viktigt att 

respondenterna besvarade frågorna på ett korrekt sätt samt att alla frågor blev besvarade utan 

missförstånd, utelämnanden eller oavsiktliga eller avsiktliga fel. Vid genomförandet av 

intervjuerna ansågs det att respondenterna besvarade frågorna på ett korrekt sätt. 

Respondenterna förstod frågorna och besvarade dessa utifrån det önskade perspektivet, utan 

att vi var ledande under intervjun. 

I studien användes en grundläggande bok skriven av Marton (2013). Då denna bok ses som 

grundläggande studentlitteratur kan den anses som icke-vetenskaplig, men eftersom boken 

endast användes för att återge grundläggande förklaringar av vissa begrepp ansågs den vara 

tillräcklig. Dessutom stärktes dessa förklaringar genom att även använda vetenskapliga 

artiklar. De vetenskapliga artiklarna som användes i studien ansågs som relevanta då det i 

första hand användes tidsaktuella artiklar. Artiklarna var även granskade och godkända samt 

publicerade i erkända vetenskapliga tidskrifter och ansågs därför vara väsentliga för denna 
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studies frågeställningar. Dessa kriterier är viktiga att beakta vid granskning av källor enligt 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) för att forskningsstudiens slutsatser ska anses 

trovärdiga. De äldre artiklarna samt några av de böcker som användes i denna studie utgjorde 

de olika författarnas definitioner och kategorisering av IK. För att studera den historiska 

utvecklingen av IKs definition användes därför grundkällorna som skrevs på 1990-talet och 

framåt.  

  



22 

 

4. Empiriskt underlag 

I detta kapitel presenteras respondenternas svar från intervjuerna. Rubrikerna har 

kategoriserats utefter; Presentation av respondenterna, Vad är IK, Nytta av IK och Extern 

rapportering av IK. 

4.1 Presentation av respondenterna 

Håkan Jansson, Chef för Handelsbanken Stora Gatan i Västerås  

Håkan Jansson arbetar som chef för Handelsbanken Västerås Stora Gatan. Han har arbetat 

nästan 40 år i Handelsbanken. Jansson har jobbat på privatsidan samt företagssidan på 

kontoret i Västerås. Vid förfrågan om tidigare erfarenheter av IK inom arbetet svarade 

Jansson att detta är ett av de mest komplicerade områdena för Handelsbanken då de utför 

bedömningar ifall något är belåningsbart.  

Johan Rudengren, VD för Rådek KB  

Johan Rudengrens nuvarande befattning är VD för Rådek KB. Som VD ansvarar Rudengren 

för 50 anställda. Rudengren är auktoriserad revisor sedan fem år tillbaka efter att han tagit 

revisorsexamen år 2009. Innan dess arbetade han som godkänd revisor. Arbetet består 

huvudsakligen av revidering av små ägarledda företag där IK förekommer i mindre skala. 

Erfarenheter som Rudengren haft kring IK är till största del patent, egna lösningar, 

kundregister, databaser och mjukvaror i olika former.  

Peter Malmqvist, VD på EQR samt ordförande på Sveriges Finansanalytikers 

Förening 

Idag arbetar Peter Malmqvist som VD i sitt egna analysföretag EQR samt är ordförande för 

Sveriges Finansanalytikers Förening. Malmqvist har arbetat med aktieanalys i cirka 20 år. 

Erfarenheter av IK är fördelat på den tid som tillbringats inom tjänstesektor vid analysering av 

tjänsteföretag där Malmqvist främst analyserat tjänsteföretag i IT-sektorn.  

Marianne Cederwall, finansanalytiker samt egenföretagare inom konsultation 

Marianne Cederwall är idag egenföretagare inom konsultation. Cederwall har arbetat som 

finansanalytiker med fokus inom riskhantering sedan 1980-talet och det är här som Cederwall 

fått sin huvudsakliga kompetens. Arbetet har bestått av handel av räntor, valutor, el-derivat 

och liknande. Idag fokuseras arbetet inom upphandlingssektorn. Som finansanalytiker bestod 

hennes arbetsuppgifter exempelvis av hur företag kan hantera finansiella marknader samt 

analysera elmarknaden. Cederwall har även arbetat på bank och hos storföretag som 

exempelvis KF.  

4.2 Vad är intellektuellt kapital? 
Enligt Jansson (2015) används inte benämningen IK i stor utsträckning i banken av den 

anledningen att den inte går att belåna och för att definitionen av IK är oklar. Jansson 

förklarar vidare att ”allting som är utanför balansräkningen finns det egentligen inte någon 

benämning på, utan det är istället det som vi försöker sätta ord på. Då i form av materiella 

tillgångar som fysiskt kan överskådas”. Definitionen på IK är enligt Rudengren (2015) en 

tillgång som har en varaktighet på över ett år som är till ett företags framtida nytta. Rudengren 
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menar att detta är definitionen för att få aktivera en intellektuell tillgång i företaget. Om ett 

företag vill aktivera en tillgång krävs det att balansräkningen är relativt stabil. Malmqvist 

(2015) menar däremot att det inte riktigt går att definiera vad IK är för någonting. Konkret 

menar Malmqvist att definitionen på IK kan vara produktutveckling, marknadsinvesteringar 

och personal. För Cederwall (2015) definieras IK som erfarenheter, den samlade kunskapen 

och kompetens som besitts utav personalen i ett företag. Cederwall menar att ”All kunskap är 

intellektuellt kapital” vilket innebär att kunskap är mer eller mindre värdefull ur ett 

tidsperspektiv på grund av inlärningstid eller tid för att förlora kunskap hos personalen.  

Malmqvist menar att IK inte kan anses som något osynligt i balansräkningen utan istället kan 

till exempel produktutveckling eller marknadsutveckling som utförs av företag specificeras 

och härledas till specifika typer av produkter. Detta bör inte ses som något osynligt i 

balansräkningen, dock menar Malmqvist att endast en liten del hamnar i balansräkningen. 

Rudengren menar att IK i form av välutbildad personal och mjukvara eventuellt bör redovisas 

i balansräkningen. Om anställd personal lagt tid på mjukvara ses detta som IK som nyttjas av 

företaget, men problem kan uppstå kring värderingen av detta kapital. Rudengren menar att en 

värdering måste ske på dessa kapital då det gör redovisningen mer rättvisande samt att denna 

värdering måste prövas. 

Finansanalytikerna Malmqvist och Cederwall var eniga om att se personal som en tillgång, 

men att det kan ses som ett risktagande för ett företag. Problemet med personalen är enligt 

Malmqvist att det är ett enkelt utbytbart kapital vilket gör det svårt att kategorisera personalen 

som ett kapital. Dock bör diskussionen föras upp ifall personalen kan ses som ett kapital i 

balansräkningen. Cederwall menar att ett företag ofta hanterar kunskapen och personalen på 

fel sätt samt att en organisation enklare kan förlora intellektuell kompetens på grund av att 

personal exempelvis flyttar, vilket gör att detta kapital inte längre finns i företaget. 

Risktagandet ligger enligt Cederwall kring hanteringen av IK då företaget är beroende av 

personalens kompetenser och kunskaper. Att värdera kunskap och information är någonting 

som Cederwall menar är svårt att utföra oavsett om modeller skapas för värdering. Även 

Rudengren anser att personalen bör ses som en tillgång. Inom tjänstesektorn investerar företag 

mycket på personalen och ibland knyter de personalen till företaget. Personal kan ses som en 

intellektuell tillgång i balansräkningen om de exempelvis investerar i en anställd med 

villkoret att personen inte lämnar företaget under en viss tid. Om ingen utbildning sker bör det 

istället ses som en latent skuld då ingen utbildning skett för dessa anställda. Problemet här 

enligt Rudengren ligger i att redovisningsregler inte ger utrymme för en sådan värdering men 

om en frikoppling mellan beskattning och redovisning sker kan det vara möjligt att göra 

denna värdering. Jansson anser att personalen, speciellt i kunskapsföretag, bör ha en motpol 

på tillgångssidan i förhållande mot personalkostnadsposten. Kompetensutveckling är en form 

av IK som skulle kunna ses som en tillgång enligt Jansson och Cederwall. 

Handelsbanken samarbetar med revisionsbyråer vid diskussioner om IASB och 

värderingsregler. Gäller det en kund samarbetar banken, revisorerna och kunden för att lösa 

skiljaktigheterna mellan dem. Malmqvist menar att IASBs ramverk inte är tillräckligt anpassat 

till IK på grund av den risk som medföljer vid tillförandet av mer tillgångar utan värde och 

som inte bidrar till avkastning i balansräkningen samt risken för övervärdering av dessa 
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tillgångar. Det kan bli möjligt att tillföra dessa tillgångar om det kan fastställas hur 

tillgångarna bidrar till avkastning enligt Malmqvist. En åtgärd kan vara att förbättra IASBs 

process gällande avveckling av utvecklingskostnader på grund av skiljaktigheter i företagens 

olika tillvägagångssätt.  

En form av IK är engagemang, att företagets personal engagerar sig för att möta företagets 

vision. Detta är något som Cederwall tror kan påverka ett företags värde. Enligt Cederwall är 

IK ofta det största värdet i flertalet företag och ett av de absolut viktigaste kapitalen att 

utveckla. Företag kan växa om de tar hand om och hanterar kompetensen och kunskapen som 

personalen besitter. I andra fall ser Cederwall IKs beståndsdelarna som komplexa då det både 

finns IK som är enkelt att beskriva och IK som är svårt att dokumentera. Rudengren menar att 

beståndsdelar av IK kan vara kundregister, patent eller mjukvaror i form av programvaror. 

Jansson beskriver IKs beståndsdelar som alla tillgångar som inte går in i en balansräkning.  

Jansson anser inte att det finns en kategorisering av IK utav det som han sett. 

Finansanalytikerna hade delade meningar om kategorisering av IK. Cederwall hade inga 

åsikter kring kategoriseringen av IK i externa rapporter. Malmqvist menar att 

kategoriseringen inte är tillräckligt viktigt för företag på grund av att det tidigare i finansiella 

rapporter redan nämnts i andra poster. En finansanalytiker behöver inte anpassa sig till 

intellektuell information enligt Malmqvist för att öka precisionen i en värderingsprognos. 

Värden som kan påverka rörelseriskprognosen är exempelvis nöjd och kompetent personal. 

Cederwall menar dock att en kategorisering av IK skulle kunna inkluderas i externa rapporter 

då det liknar EQ, emotionell intelligens, som kan delas in i två grupper; förmåga att möta 

människor samt personalens kompetens. Andra benämningar på detta kan vara humankapital 

eller emotionellt kapital i form av kompetens och relationer. Rudengren menar att IK skulle 

kunna kategoriseras beroende på typen av tillgång, exempelvis patent. De kan verifieras och 

grupperas var för sig, dessutom kan strukturkapital samt mjukvaror och programvaror delas in 

i egna grupper. Dessa är enligt Rudengren de största grupperna för nystartade företag. 

Jansson menar att kunskap är någonting som företag måste ta tillvara på samt att de måste 

hantera personalen på rätt sätt. Kunskap är även nära ett annat begrepp – kompetens, enligt 

Jansson. Det är något som kan stärka företaget. Kunskap är någonting som enligt Malmqvist 

inte kan ses som en tillgång på balansräkningen om den inte kan låsas. Ett alternativ till att 

redovisa IK är att göra det utanför balansräkningen vilket skulle ge friare ramar gällande 

värdering av IKs värde. Malmqvist menar att kunskap har en framträdande roll idag men 

”tyvärr lyfts kunskap ibland fram som en typ av allkunskap där bara personalen har kunskap 

kommer en avkastning tillkomma tillslut för aktieägarna.” Kunskapen bör hanteras på ett sätt 

att det inte blir slösaktigt, där en femårig utbildning inom ett område använts till fel uppgifter. 

Detta kan försvåra företagets värdeskapande enligt Malmqvist. Rudengren säger att i dagens 

samhälle värderas kunskap på ett sätt där kunskap istället ses som makt. Rudengren berättar 

att mjukvaror som exempelvis Candy Crush Saga idag säljs för flera gånger mer än vad 

företaget Volvo såldes för. Ur detta perspektiv menar Rudengren att kunskap har en väldigt 

stor effekt i dagens samhälle. Cederwall menar att kunskap idag blir allt viktigare. All 

kunskap som kan användas och bidra till utveckling kommer bli viktigare. Kunskap måste 
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förnyas och utvecklas för att växa. Den utbytbara kunskapen är inte lika värdefull som den 

kunskap som är svår att byta ut.  

Sammanställning 

Respondenter Definition av IK Beståndsdelar Kategorier 

Jansson Oklar definition. 

Allting som är utanför 

balansräkningen utan 

benämning, det vi 

försöker sätta ord på. 

Alla tillgångar som 

inte finns i en 

balansräkning samt 

personal och 

kompetensutveckling. 

– 

Rudengren En tillgång som har en 

varaktighet på över ett 

år som är till ett 

företags framtida nytta. 

Definition för att 

aktivera IK. 

Exempelvis 

kundregister, 

personal, patent och 

mjukvaror i form av 

programvaror. 

Kategorisering 

beroende på typ av 

tillgång exempelvis 

patent, 

strukturkapital samt 

mjukvaror och 

programvaror. 

Malmqvist Svårdefinierat, konkret 

definieras IK som 

produktutveckling, 

marknadsinvesteringar 

och personal. Kan inte 

ses som något osynligt. 

Exempelvis 

produktutveckling, 

personal och 

marknadsutveckling. 

Inte tillräckligt 

viktigt då det 

tidigare i finansiella 

rapporter redan 

nämnts i andra 

poster. 

Cederwall Erfarenheter, den 

samlade kunskapen 

och kompetensen som 

personalen besitter i ett 

företag. 

Komplext område. 

Men kunskap, 

erfarenheter, 

kompetens, personal, 

engagemang, 

kompetensutveckling. 

– 

Tabell 2 Sammanställning av vad IK är 

4.3 Nytta av intellektuellt kapital 
Respondenterna var eniga om att all form av upplysning gällande IK är viktigt. Jansson säger 

att det kan påverka bankens syn i positiv riktning på företaget som rapporterar sitt IK, men att 

det då krävs att banken förstår informationen. Vid bankens bedömningar ställs stora krav på 

att kunden förklarar och beskriver hur de skapar värde och avkastning vilket Jansson menar är 

extra viktigt för kunskapsföretag. Enligt Rudengren framkommer information om vad IK-

posterna består av i ”notapparaten” och att denna information kan vara användbar för 

exempelvis banker som behöver veta vad dessa poster består av. Även Jansson nämner att 

förklaringen av företagens IK oftast framställs i noterna i de finansiella rapporterna men de 

kan vara svårt att förstå för de som inte är insatta. Banken träffar därför kunderna tillsammans 

med revisorerna för att få en förklaring av noterna. Finansanalytikerna Malmqvist och 

Cederwall menar att upplysningar rörande IK är väldigt viktigt för framförallt investerare. 

Enligt Malmqvist varierar nyttan av upplysningarna beroende på vilken typ av företag det rör 

sig om, men genom att beskriva produktutveckling, marknadsutveckling, konkurrenssituation 

och marknadsandelar speglar det företagets IK. All typ av rapportering kring hur omsättning, 

vinst och avkastning har utvecklats samt varför det har utvecklats på det sättet är bra att 
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rapportera eftersom det är sådan information finansanalytiker är intresserade av. Enligt 

Cederwall är upplysningar gällande IK viktigt då en investerare gärna vill se hur kunskap 

utvecklas i företaget, speciellt i kunskapsintensiva företag som konsultföretag. Investerare kan 

då se ifall det finns potential i detta företag innan de väljer att investera. Vidare menar 

Cederwall att det är mer positivt att upplysa om IK än att inte göra det alls.  

För Rudengren finns det ingen nytta av företagens upplysningar av IK eftersom hans arbete 

som revisor snarare är att ta ställning till att de finansiella rapporterna är rätt utförda. Revisorn 

ska respektera den värdering som tidigare utförts för balansräkningen och diskuterar i annat 

fall hur värderingen ska ske. Om företaget vill ta upp ett värde i balansräkningen, trots att 

revisorn inte anser det, får posten finnas på balansräkningen. Det ska då nämnas i 

revisionsberättelsen att denna post inte kunnat bestyrkas på ett tilltryggande sätt. Rudengren 

poängterar dock att upplysningar av IK i finansiella rapporter har väldigt stor nytta eftersom 

att företagens finansiella rapporter kan bli missvisande ifall tillgångar eller kapital som finns i 

företagets ägo inte inkluderas i redovisningen. 

Alla respondenter verkar vara överens om att IK är starkt värdeskapande och att 

värdeskapandet är högre i framförallt konsultföretag och andra kunskapsintensiva företag där 

de till största del består av människor och deras kompetens. Jansson menar att IK bidrar till 

värdeskapande i framförallt konsult- och IT-företag där utveckling har en stor betydelse. Ett 

attraktivt företag med bra rykte innebär att företaget med större sannolikhet kan behålla sina 

anställda och därmed kompetensen. Det är därför viktigt att företaget stimulerar sitt IK. 

Jansson förklarar vidare att IK kan leda till bättre styrning av företag genom att knyta upp 

viktiga delar inom företaget som exempelvis en utvecklingsavdelning. Att kunna behålla en 

viktig avdelning kan skapa konkurrensfördelar. Därför är det också viktigt att företagen 

identifierar sina styrkor och svagheter för att kunna vidta åtgärder och Jansson menar att ”den 

som sköter det här smart kommer att skaffa stora konkurrensfördelar”. Rudengren påpekar 

att IK är starkt värdeskapande för samhället och att det kan bidra till en bättre styrning för 

företagen. Om företagen vet att de kan aktivera egna investeringar i ”icke-materiella 

tillgångar” som exempelvis programvaror och idéer och om det fanns bra regelverk för detta 

skulle företagen våga satsa mer pengar. Företaget kan då få låna mer pengar som leder till att 

de kan utvecklas ännu mera. Därmed bidrar IK till att skapa nya affärsidéer och 

affärsmodeller som i sin tur bidrar till bättre styrning. Vidare menar Rudengren att detta kan 

bidra till konkurrensfördelar gentemot de företag som inte kan eller får aktivera IK i 

balansräkningen. Rudengren anser återigen att IK är värdeskapande, men kan inte komma på 

några ytterligare nyttoområden utöver de som redan nämnts.  

Malmqvist menar att IK kan bidra till värdeskapande för företag. På vilket sätt det bidrar 

varierar mellan olika företag, men om det finns ett fokus på produkten, marknaden, 

marknadsandelar och produktutveckling kan den informationen ses som värdefull. Eftersom 

det inte riktigt går att definiera vad IK är för något är det svårt att svara på om det innebär en 

konkurrensfördel. Enligt Malmqvist finns det dock en konkurrensfördel i att ha duktiga och 

välutbildade medarbetare, att satsa mycket på produktutveckling och behålla en hög 

avkastning på kapitalet samt att ha en försäljning på marknader världen över istället på en 

marknad i Sverige. Cederwall menar att om företag förstår värdet av IK och hur det kan 
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utvecklas kan det bidra till en bättre styrning av företag. Cederwall säger att ”själva idén är 

att få det intellektuella kapitalet att arbeta i den riktning som företagsledningen vill”. Om 

detta fungerar blir styrningen bättre eftersom teamet då arbetar engagerat i den riktning som 

företagsledningen vill. Hon poängterar att IK är det som skapar konkurrensfördelar i 

tjänstesektorn. Om företaget tar hand om sitt IK kommer det leda till att de blir bättre än sina 

konkurrenter. Cederwall avslutar med att berätta att konkurrensfördelar därför är själva syftet 

med IK. 

Sammanställning 

Respondenter 

 

Respondenternas 

användning/nytta av företagens 

upplysningar om IK 

Värdeskapande och vad IK kan 

bidra med 

Jansson Det kan påverka bankens syn på 

företaget positivt, men dessa poster 

kryssas generellt bara över. 

Värdeskapande i konsult och IT-

företag. Gott rykte och stimulera 

personal ger bättre styrning samt 

konkurrensfördelar. 

Rudengren Ingen nytta för revisorer. Värdeskapande för samhället, 

bidrar till bättre styrning och leder 

till utveckling. 

Malmqvist All typ av upplysningar är av 

betydelse för finansanalytiker. 

Fokus på intellektuell information 

är värdefullt för företag. 

Satsningar som bibehåller hög 

avkastning på kapital är en 

konkurrensfördel. 

Cederwall All information, inte minst om IK, 

är viktigt för att se företagets 

potential, speciellt för investerare.  

Att förstå och hantera IK leder till 

bättre styrning. Att ta hand om sitt 

IK bidrar till konkurrensfördelar 

som är själva syftet med IK. 
Tabell 3 Sammanställning av IKs nytta 

4.4 Extern rapportering av intellektuellt kapital 
De viktigaste motiven bakom extern rapportering av IK är enligt respondenterna att öka 

förståelsen, att visa på framtidspotential samt ge en mer rättvis bild av företaget genom mer 

information. Jansson berättar att IK oftast framkommer i de finansiella rapporterna under 

avsnittet ”VD har ordet” där motivet är att berätta om dessa typer av tillgångar för att visa 

aktieägarna att det finns andra värden i företaget än enbart de materiella tillgångarna. 

Rudengren förklarar företagens motiv med att de vill visa att de lagt ner resurser som kommer 

vara till företagets nytta i framtiden, för att ge en mer rättvisande bild och för att visa vad 

företaget sysslar med. Ett annat motiv som Rudengren nämner kan vara att möjliggöra 

finansiering genom att ge en mer rättvisande bild av företaget. Enligt Malmqvist redovisar 

företagen sitt IK för att framställa förtjänster som företaget har. Om de satsar mycket och är 

framgångsrika på produktutveckling eller om de satsar mycket på marknadsinvesteringar samt 

positionering och marknadsandelar bör det beskrivas. Cederwall säger att motivet bakom ett 

inkluderande av IK i de finansiella rapporterna är för att bättre kunna förstå kunskapsföretag 

som lever på sin kunskap samt visa vilken potential som företaget har. Rapportering av IK, 

inte nödvändigtvis i form av siffror, skulle ge en bättre bild av företagens potential. Vidare 
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menar Cederwall att de fördelar som extern rapportering av IK medför är att det är extremt 

viktigt för de som på något sätt ska investera i ett företag vet hur företaget hanterar sitt IK. 

Det är en stor fördel för de företag som hanterar det bra och som också kan visa att de 

hanterar det bra. Då framstår företaget som ett investeringsobjekt med högre 

framtidspotential.  

Enligt Malmqvist är de fördelar som finns med extern rapportering av IK att om företaget blir 

bedömt som ett väldigt innovativt företag med god marknadsspridning blir värderingen av 

aktien eventuellt högre än för andra företag. Därigenom blir företaget högt värderat vilket är 

något som placerare gillar. Rudengren beskriver fördelarna som att externa finansiärer får 

tillgång till mer information om vad som finns i företagen de investerar i. Rapportering av IK, 

exempelvis patent eller mjukvaror, fyller därför en väldigt viktig funktion för att visa 

intressenter vilka värden som finns i företaget. Den respondent som inte tror att extern 

rapportering av IK bidrar med några fördelar är Jansson. Han menar att det snarare skulle 

ifrågasättas vilket det gör av banken idag. Ifall banken ser en IK-post i balansräkningen 

kommer den bara kryssas över på samma sätt som de behandlar goodwill-poster. Goodwill är 

en post som ofta övervärderas på grund av företagens framtidstro vid ett förvärv och är helt 

ointressant för banken.  

Rudengren berättar att nackdelen med extern rapportering av IK är finansiellt. Han menar att 

ur exempelvis bankers perspektiv är den intellektuella tillgången extremt svår att värdera. 

Nackdelen är därför värderingsproblematiken där en balansräkning kan bli övervärderad för 

att styrelsen anser att en viss IK-post är otroligt värdefull, men som i själva verket inte ska 

eller kan aktiveras i balansräkningen. Ovissheten gällande IK-posternas värde och 

svårigheterna att i praktiken värdera detta är vad som utmärker IK. På liknande sätt beskriver 

Jansson att återigen finns det inget facit eller ramverk att luta sig mot, utan det är mer en 

känsla om vad en person tror på och därför blir det skiljaktigheter vid bedömningarna. 

Ifrågasättandet av extern rapportering av IK är det som utmärker svårigheterna.  

En nackdel som Malmqvist ser med extern rapportering av IK är att om det inte finns regler 

för hur IK ska rapporteras kommer inte företagen vilja göra det eftersom deras konkurrenter 

inte gör det. Samtidigt skulle inte Malmqvist vilja att IASB säger att företag exempelvis ska 

beskriva personalomsättningen på en global nivå eftersom det skulle medföra en kostnad för 

företagen. Eftersom IASB arbetar med regler som ska gälla alla företag blir områden gällande 

IK svårt. Cederwall nämner nackdelar i form av att IK är svårt att beskriva. Det är svårt att 

praktiskt rapportera IK då värderingen är det svåraste momentet. En felaktig rapportering kan 

därför leda till att det blir en nackdel eftersom det blir luddigt för investerare samt ger en skev 

bild av företaget. Cederwall poängterar att IK givetvis bör rapporteras istället för att strunta i 

det eftersom ”det man hanterar, det fokuserar man på”. Detta innebär att företaget kan 

fokusera på IK i sitt arbete för att få utvecklingen att gå åt rätt håll. Svårigheterna med extern 

rapportering av IK är därför enligt Cederwall att det är svårt att beskriva. Det är svårt att få 

fram den totala bilden på ett korrekt sätt och det kan bli både flummigt och abstrakt.  

Ingen av respondenterna kan svara på hur IK kategoriseras i den finansiella rapporteringen 

eller hur det bör kategoriseras. Dels säger Rudengren att han inte hanterar de riktigt stora 
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börsbolagen som troligtvis använder denna typ av rapportering i större utsträckning och dels 

säger Cederwall att hon inte har arbetat med årsredovisningar i någon större utsträckning. 

Malmqvist anser att kategorisering av IK inte är meningsfullt och Jansson säger att han inte 

har sett någon kategorisering alls av IK.  

Sammanställning 

 

Respondenter 

 

 

Motiv bakom 

extern rapportering 

av IK 

Fördelar och 

möjligheter med 

extern rapportering 

Nackdelar och 

problem med extern 

rapportering 

Jansson 

 

Visa för aktieägarna 

att företaget har 

andra värden än 

enbart materiella. 

–  Finns inget ramverk 

vilket leder till 

skiljaktigheter i 

bedömningen. Därför 

kommer IK att 

ifrågasättas. 

Rudengren 

 

Visa att resurser som 

lagts ner har en 

framtida nytta, ge en 

rättvisande bild och 

möjliggöra 

finansiering. 

Ger externa 

finansiärer mer 

information och visar 

värden i företaget. 

Svårt att värdera IK i 

praktiken. 

Balansräkningen kan 

då bli övervärderad. 

Malmqvist 

 

 

 

Framställa vilka 

förtjänster företaget 

har, om de satsat på 

produkt-utveckling 

och investeringar. 

Kan öka värdet på 

företagens aktier. 

Svårt att hitta regler 

som passar alla 

företag. 

Cederwall 

 

 

 

Ge en bättre 

förståelse för 

framförallt 

kunskapsföretag och 

visa på företagets 

potential. 

Visa hantering av IK 

och framställa 

företaget som ett 

investeringsobjekt 

med hög 

framtidspotential. 

Svårt att beskriva och 

värdera. Felaktig 

värdering ger skev 

bild av företag vilket 

försvårar för 

investerare. 
Tabell 4 Sammanställning av extern rapportering av IK 

  



30 

 

5. Analys  

I detta kapitel analyseras insamlad empirisk data från genomförda intervjuer i förhållande 

mot referensramen. Utifrån detta görs tolkningar av finansanalytikernas, revisorns och 

bankens uppfattningar om IK och dess beståndsdelar samt problem och möjligheter med 

extern rapportering av IK.   

5.1 Vad är intellektuellt kapital? 
Syftet med studien var att undersöka IKs beståndsdelar samt problem och möjligheter som 

kan uppstå vid extern rapportering av IK. Efter att ha samlat in empirisk data går det att se 

likheter och skillnader mellan referensram och empiri. Malmqvist menar att det är svårt att 

definiera vad IK är för någonting, vilket stärker referensramens beskrivning av IKs definition 

där det inte riktigt finns en klar benämning på vad begreppet innehåller eller definieras som. 

Det visar på att det fortfarande finns problematik idag om hur begreppet IK ska tolkas och 

anses bestå av. Ett alternativ att lösa detta problem menar Malmqvist kan vara att IASBs 

ramverk försöker anpassas mer mot detta kapital. Dock menar Malmqvist att IASB idag inte 

är tillräckligt anpassat på grund av dels risken vid tillförande av mer tillgångar i 

balansräkningen samt risken för övervärdering. Rudengren arbetar i huvudsak med mindre 

ägarledda företag och det är enligt oss intressant att belysa att IK även förekommer i mindre 

företag. Det visar på att det kan finnas ett behov av ett klargörande inom området även för 

mindre företag som också upprättar finansiella rapporter och inte endast för de som tillämpar 

ramverk eller regelverk av IASB samt IFRS.  

Rudengren definierar IK som en tillgång med varaktighet på över ett år som skapar nytta för 

företaget och han betonar på att det är definitionen för att få aktivera en intellektuell tillgång. 

Cederwall menar att definitionen på IK är de erfarenheter, den samlade kunskapen och den 

kompetens som personalen besitter i ett företag. Detta stämmer överens med Edvinsson och 

Malone (1998) samt Guiliani och Marascas (2011) beskrivning av IK. Enligt dem är IK bland 

annat anställdas kunskap eller något nära relaterat till kunskap. Cederwalls beskrivning av IK 

är att det till största del består av det som Sveiby (1997) kallar för personalens kompetens 

eller det som Edvinsson (1997) benämner som humankapital, det vill säga personalens och 

ledningens kunskaper och engagemang. Hon betonar samtidigt att kunskap idag bara blir 

viktigare och därför måste företag ta tillvara på kunskapen, att den kan utvecklas och förnyas. 

Det råder utan tvekan en stor variation i respondenternas uppfattningar av IKs beståndsdelar 

vilket tydligt visar på att det behövs en tydligare definition av IK och vad det egentligen 

består av. Det som respondenterna nämner som IKs beståndsdelar innefattar exempelvis 

mjukvaror, personalen och dess kunskap. Det som alla fyra respondenter lyfter fram är 

personalen och den kunskap som finns att tillgå inom företaget. För att utveckla detta betonar 

Cederwall att det är och kommer även i framtiden vara väldigt viktigt att motivera och 

engagera personalen. Detta för att företaget ska kunna utvecklas och behålla de 

konkurrensfördelar som företaget besitter i form av humankapital samt kunna påverka 

företagets värde. Därför bör engagemang också ses som en beståndsdel för IK. Detta stämmer 

överens med Gustavsson (2002) som beskriver att kunskap är någonting som kräver långvarig 

erfarenhet och kan förnyas och förändras. Kunskap blir då förnyelsebart och inte utbytbart. 
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Här menar dock Cederwall och även Malmqvist att personalen och dess kunskap är enkelt 

utbytbart på det viset att personal kan lämna inom kort varsel. Trots att detta kapital är 

utbytbart och inte förnyelsebart menar Malmqvist, Rudengren och Cederwall att personal bör 

ses som en tillgång för företaget eftersom ett företags finansiella rapporter till externa 

användare ska representera rättvisande värden och information från företaget. Malmqvist 

menar att diskussionen kring personal som en tillgång och kapital åtminstone bör tas upp. 

Dock måste kunskap säkerställas att det stannar kvar i verksamheten för att kunna ses som 

tillgång för företaget.  

För att personalen ska vara möjlig att ses som en tillgång för företaget krävs det att tillgången 

överensstämmer med definitionen på en tillgång enligt IASB (2013) punkt 49 i 

föreställningsramen. Personal uppfyller inte alla kriterier för en tillgång då företaget inte kan 

ha det bestämmande inflytandet över personalen. IK får inte enligt IAS 38 tas upp som en 

IMT på grund av att kriterierna för identifierbarhet inte är uppfyllda. Detta stoppar 

möjligheten för exempelvis personal att ses som en tillgång för ett företag vilket är någonting 

som respektive respondent anser bör ses som en tillgång. Rudengren menar att personalen är 

den största kostnadsposten i resultaträkningen och därför kan en diskussion om personalen 

som en mot-post i balansräkningen vara nödvändig. Det finns dock problem i 

redovisningsreglerna om att värdera personalen då ingen frikoppling mellan beskattning och 

redovisning finns. Rudengren, Malmqvist och Cederwall menar att svårigheten med att se 

personalen som en typ av tillgång är att personalen är rörlig och enkelt utbytbar. Att IK 

överensstämmer med en IMTs kriterier kanske aldrig sker men eventuellt kan det som Upton 

(2001) tar upp vara ett förslag. Upton (2001) menar att det bör vara möjligt att skapa 

standarder inom utformning, presentation och upplysningar om underliggande antaganden för 

IK och annan icke-finansiell information. 

Dock anser Jansson och Cederwall att kompetensutveckling bör kunna ses som en tillgång i 

de finansiella rapporterna. Här kan värdet av personalen tolkas i form av kompetens- och 

kunskapsutveckling som enklare kan ses som en tillgång för företaget. Personalens utbildning 

genom kompetens- och kunskapsutveckling kan enklare och konkretare övervakas och 

värderas för att senare kunna inkluderas i de finansiella rapporterna. Problem som uppstår är 

att det fortfarande inte kan definieras som en tillgång enligt IAS 38 i form av identifierbarhet 

och kontroll. Ett förslag är att det inkluderas i noterna eller vid sidan av den traditionella 

rapporteringen för att ge en mer rättvisande rapportering eftersom kompetens- och 

kunskapsutveckling är det viktigaste för ett företags värdeskapande. Därmed kan kompetens- 

och kunskapsutveckling ses som en av de mest väsentliga beståndsdelarna av IK. Det blir då 

viktigt att företag lär sig att ta hänsyn till och hantera denna beståndsdel. 

Alla respondenterna anser att definitionen på IK bör bli klarare för att de ska kunna ha bättre 

användning av kapitalet i deras arbetsuppgifter. På grund av att det idag saknas en generellt 

accepterad definition på IK kan det vara anledningen till varför IK ibland behandlas som ett 

osynligt kapital, vilket stämmer överens med Sveibys (1997) uppfattning. Exempelvis säger 

Jansson att Handelsbanken vid bedömningar skulle ha nytta av en klarare definition av IK, då 

IK idag inte används i stor utsträckning av banken. Hade det funnits en tydlig definition och 

tydliga anvisningar för hantering av IK skulle banken kunna ta större hänsyn till kapitalet vid 
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bedömning. Studien har visat att IK är en stor del av företagens totala värde vilket kan betyda 

att banken skulle behöva ta mer hänsyn till IK. En problematik som enligt Upton (2001) alltid 

kommer finnas oavsett om regel- och standardsättarna skapar relevanta regelverk och 

standarder för värdering och kontroll av IK är att vissa externa användare kommer se 

kostnadsbaserade mätningar som icke relevanta samt att vissa ser mätningar utan siffror som 

icke trovärdiga. Därför behövs en balansgång mellan vad intressenterna verkligen efterfrågar i 

form av information från företagen samt hur transparenta företaget väljer att vara.  

Malmqvist var den enda respondenten som uppgav åsikter kring hur väl IASB har anpassat 

sig och menar att IASB inte är tillräckligt anpassat för IK. Det kan enligt Malmqvist bero på 

att det uppstår en risk med att tillföra mer tillgångar utan värde i balansräkningen samt att det 

finns en risk för att dessa tillgångar kan övervärderas. Om IASB kan skapa ett ramverk som 

tar hänsyn till dessa risker om övervärdering kan det vara en möjlighet att inkludera IK i 

större utsträckning då det blir accepterat. Ett annat förslag som Malmqvist tog upp var att 

förbättra processen gällande avveckling av utvecklingskostnader då företag utför det på olika 

sätt. Här anser vi att om det finns möjlighet till att IASBs regelverk tar dessa risker i åtanke 

och utvecklar nya regler för dessa tillgångar kan det medföra att balansräkningen blir mer 

rättvisande och tillför mer information för externa användare vilket kan förbättra 

investeringsbesluten från dem. Förslag på hur företag kan hantera dessa problem kan vara att 

redovisa IK utan monetära termer i de finansiella rapporterna. Det ger investerare och externa 

användare mer information om företaget samt gör företaget mer transparent. Om 

värderingsproblematiken är för komplex med dagens information skulle detta kunna vara en 

lösning som ger ytterligare information till externa användare. Dock kan detta göra att 

företaget ger ut för mycket information som enligt Malmqvist då kan skada mer än att hjälpa, 

en balansgång behövs mellan dessa problematiker.  

Efter att ha genomfört studien har det visat sig att IK är något som är föränderligt och kan se 

olika ut beroende på företag. IK kan då ses som ett dynamiskt kapital till skillnad från 

materiella tillgångar som kan ses som statiska kapital. Ett dynamiskt kapital är föränderligt 

och kan ha mer eller mindre betydelse beroende på dess användning i företaget. Statiskt 

kapital syftar till materiella tillgångar som uppfattas likadant i olika företag. På grund av att 

IK ses som ett dynamiskt kapital och inte uppfattas lika i olika företag försvårar det 

generaliseringen samt skapandet av en gemensam definition för kapitalet. Det kan vara detta 

som är huvudproblemet för skapandet av definitionen. Detta kopplar till Uptons (2001) 

antagande om att icke-finansiell information kan vara unikt för en specifik industri. Även 

Sveiby (1997) nämner att IK är föränderlig över tid och för varje specifik organisation. Detta 

försvårar skapandet av en generell definition på IK. En möjlighet vid redovisning av IK kan 

vara att rapportera utanför den traditionella redovisningen då IAS 38 inte tillåter en aktivering 

av IK. Detta är något som kan ge friare ramar vid värderingen av IK. Jansson anser att detta är 

en problematik med IK, att det är ett kapital som finns överallt i företaget men som inte syns 

på deras balansräkning.  

Den förståelsen som samlats in via tidigare forskning lutar delvis åt samma förståelse som 

Jansson har. Referensramen tar upp forskares definitioner och förslag på beståndsdelar som 

IK består av enligt deras egen uppfattning och förståelse, men det finns som sagt inte en enig 



33 

 

definition på kapitalet. Efter en granskning av definitionerna för IK som tillhandahållits för 

arbetet kan likheter dras i problematiken att värdera och skapa denna eniga definition för IK. 

Dock kan likheter om vissa egenskaper och beståndsdelar ses i form av exempelvis det som 

Guiliani och Marasca (2011) beskriver som något osynligt, nära relaterat till kunskap och ökar 

chansen för företag att lyckas i framtiden. Beståndsdelarna kan exempelvis vara anställdas 

kunskap, databaser, patent eller relationer som Edvinsson och Malone (1998) beskriver IK 

som. Alla respondenter var överens om att personalen och dess kunskap och kompetens bör 

ses som en tillgång och beståndsdel i IK. Rudengren instämmer om beståndsdelar för IK i 

form av kundregister, patent eller mjukvaror. Dessa beståndsdelar liknar mer Gerpott et al. 

(2008) beskrivning på IMT än som en beskrivning av IK. Dock kan patent även ses som IK 

enligt Sveiby (1997), Edvinsson (1997) och Roos et al. (2006). Cederwall ser också 

kompetensutveckling som en beståndsdel för IK, dock anser hon att beståndsdelarna annars är 

mycket komplexa då vissa former av IK är enkla att beskriva och andra är svårare. Detta kan 

vara en av anledningarna till varför Jansson på Handelsbanken ser IKs beståndsdelar som 

”alla tillgångar som inte går in i en balansräkning”, då komplexiteten på området och 

kapitalet är svårdefinierat och abstrakt.  

Sveiby (1997), Edvinsson (1997) och Roos et al. (2006) anser att en kategorisering av IK bör 

underlätta överblicken för innehållet och klargörandet av definitionen för IK. Dessa forskare 

kategoriserar IK på olika sätt, men det är endast en respondent som anser att en kategorisering 

är möjlig i de finansiella rapporterna. Rudengren anser här att IK skulle kunna kategoriseras 

beroende på typen av tillgång i form av tre grupper; strukturkapital, patent samt mjukvaror 

och programvaror. Resterande respondenter menade att en kategorisering av IK inte är 

tillräckligt viktig för deras yrke eller allmänt inom finansiella rapporter. En ytterligare orsak 

till varför kategoriseringen inte anses som tillräckligt viktig är att respondenterna inte tidigare 

kommit i kontakt med IK i finansiella rapporter. Detta visar på en skillnad mellan det 

teoretiska perspektivet och verkligheten. En anledning till skillnaden kan vara den fortsatt 

stora spridningen i förståelsen för IK. Beståndsdelarna är inte klart definierade och 

definitionen för IK som en IMT finns inte heller tillgänglig. Malmqvist anser att en 

kategorisering inte var tillräckligt viktig för en finansanalytiker vid en bedömning eller 

prognostisering. Det kan tyda på att det idag inte är av vikt för företag att kategorisera IK. Det 

som istället bör prioriteras är att skapa en tydlig och gemensam definition av IK samt vad det 

består av. Detta är det som ligger till grund för om kapitalet kan bli användbart eller inte för 

företag.  

5.2 Nytta av intellektuellt kapital 
Samtliga respondenter är överens om att all form av upplysning som företagen gör rörande IK 

är viktigt. Framförallt menar Malmqvist och Cederwall att den extra informationen är viktig 

för investerare. Finansanalytikerna kan ha användning för informationen i bedömningar 

gällande företagens framtida potential genom beskrivningar av exempelvis företagens 

produktutveckling, marknadsutveckling, konkurrenssituation samt hur kunskap utvecklas. På 

liknande sätt beskriver Burgman och Roos (2007) att investerare kan behöva extra 

information från företagen för att bedöma dess värde i framtiden. Det ger en bild av att det är 

önskvärt från investerare och finansanalytiker, som bedömer företag, att företag som ger mer 
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upplysningar om immateriella värden även tenderar att bli högre värderade och blir därmed ett 

mer eftertraktat investeringsobjekt. Med bakgrund av detta bör företagen rimligtvis vilja lyfta 

fram dessa extra värden och visa på framtida potential för att öka värdet på företaget som i sin 

tur intresserar externa användare. Enligt Jansson bidrar upplysningarna till att banken får en 

bättre bild för vilka värden som finns i företaget vilket kan underlätta företagens möjligheter 

att låna kapital. Jansson förklarar dock att bedömningen av ett företags IK kan vara väldigt 

svårt. En avgörande faktor för detta kan enligt Burgman och Roos (2007) vara att sådan 

information inte tillhandahålls på grund av gällande lagar och regler vid redovisning. 

Förklaringar till företagens IK framkommer oftast i noterna vilket Jansson säger ger en viss 

bild av värdet. Det krävs då att de som läser informationen förstår den, vilket inte alltid är 

enkelt. Trots att IK framkommer på detta sätt i noterna kan det ändå bidra till en mer 

rättvisande bild av företaget menar Rudengren. Cederwall säger dessutom att det är bättre att 

upplysa om IK än att inte göra det alls, vare sig det är i siffror eller med ord. Att ge rätt bild 

av företaget är syftet med att företag ger upplysningar om sitt IK (Marr et al., 2003; Burgman 

& Roos, 2007).  

Flera författare (Lev, 2001; Chen et al., 2005; Roos et al., 2006; Guiliani & Marasca, 2011) 

menar på att IK är väldigt viktigt för företag främst då IK bidrar till värdeskapande, 

värdebevarande, hållbarhet och konkurrenskraftighet genom att hantera, styra och utveckla 

företagets IK. Samtliga respondenter håller med om att IK är starkt värdeskapande men att det 

oftast har störst påverkan i kunskapsföretag där människor, som Edvinsson (1997) kallar för 

humankapital, utgör den största tillgången. Det innebär att kunskapsföretagen, exempelvis 

konsultföretag eller IT-företag, som är beroende av mänsklig kompetens och kunskap kan 

skapa större konkurrensfördelar genom att hantera, stimulera och utveckla IK. 

Respondenterna är eniga om att personalen, det vill säga humankapitalet, är den viktigaste 

delen av IK där också det största värdet ligger. Genom att arbeta för att utveckla och engagera 

personalen kan företaget skapa en attraktiv arbetsplats där viktiga medarbetare väljer att 

stanna kvar menar Jansson. Således behåller företaget kärnan av verksamheten och kan med 

hängivna och kompetenta medarbetare utveckla en stor konkurrensfördel gentemot 

konkurrenter. Detta är något som även kan påverka styrningen. Marr et al. (2003) påpekar att 

företagens affärsstrategi måste bygga på att utnyttja företagets identifierade kompetenser och 

resurser för att nå sina mål. Att förstå värdet av företagets IK och hur det kan utvecklas är 

något som Cederwall anser kan bidra till en bättre styrning där själva idén är att få företagets 

humankapital att arbeta i den riktning som företaget vill. Även Rudengren menar att IK kan 

bidra till att företagens styrning blir bättre genom att ett möjliggörande för aktivering av IK 

kan få företagen att våga satsa mer pengar. Detta leder till att företagen enklare kan låna 

pengar och utveckla verksamheten mer. På detta vis skapas nya affärsidéer och affärsmodeller 

som i sin tur bidrar till bättre styrning av företaget. Respondenterna verkar överens om att 

företagens styrning kan påverkas till det bättre av IK.  

Den mest avgörande faktorn kan vara att aktivering av IK medför att företagen vågar satsa 

mer på utveckling och med utvecklingen kommer nya idéer och modeller för hur företaget ska 

styras. Trots att IK ser ut att kunna bidra till bättre styrning kan det inte ses som en av de 

större positiva sakerna som IK kan bidra till. Det viktigaste är snarare företagens möjlighet till 
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belåning, att locka till sig externa finansiärer samt konkurrensfördelar genom att förstå 

betydelsen av IK och hur det bör hanteras. 

5.3 Extern rapportering av intellektuellt kapital 
Information om IK är svår att hantera eftersom dess definition fortfarande är oklar (Lev, 

2001). Eftersom samhället har utvecklats mer mot ett kunskapssamhälle där mer vikt ligger på 

IK (Yun & Hyogun, 2006) blir det viktigt att i framtiden hitta en gemensam förståelse kring 

begreppet. Detta skulle kunna öka uppfattningen av IKs användbarhet och förenkla 

utvecklandet av metoder och regler för hantering och värdering av IK som samtliga 

respondenter ser som de största svårigheterna med IK. Samtidigt menar Malmqvist att det är 

svårt att framställa ett regelverk som passar alla företag på en global nivå och detta kommer 

därför bli huvudfrågan för IASB. Ett gemensamt regelverk som är enkelt att följa skulle 

eliminera de svårigheter som finns gällande en acceptabel redovisning av företagens IK. 

Värderingen skulle kunna bli mer tillförlitlig samtidigt som rapporteringen blir jämförbar 

mellan företag. Detta skulle exempelvis ge finansanalytikerna en mer rättvisande bild av 

företag och företagen skulle värderas mer korrekt och på starkare grunder än de gör idag. 

Burgman och Roos (2007) samt Marr et al. (2003) betonar vikten av att komplettera de 

finansiella rapporterna med information rörande företagens IK eftersom företagen idag förlitar 

sig på mycket mer än enbart fysiska resurser (Roos et al., 2006). Detta är något som 

majoriteten av denna studies respondenter håller med om då den extra informationen enligt 

Rudengren, Malmqvist och Cederwall ger en mer rättvis och fullständig bild av företagens 

värden. Utan den extra informationen kan bedömningarna bli opålitliga eftersom viktig icke-

finansiell och icke-monetär information utelämnas (Burgman & Roos, 2007).  

Svårigheten med extern rapportering av IK är att det inte finns någon standard för hur det ska 

värderas och redovisas på ett tillförlitligt sätt (Upton, 2001). Enligt Jansson leder detta till 

skiljaktigheter i företagens olika bedömningar och posterna kommer således att ifrågasättas av 

banken. Ifrågasättandet grundar sig i avsaknaden av regler som gör att enskilda företag 

värderar posterna olika. I vissa fall kan det leda till att balansräkningen blir övervärderad 

enligt Rudengren. För Cederwalls del skapar den osäkra värderingen en otydlig och abstrakt 

bild av företaget vilket gör bedömningen svårare för investerare. Värderingsproblematiken är 

den absolut största svårigheten med IK och utan ett tydligt ramverk för värdering och 

hantering av IK blir ofta företagens balansräkning missvisande. Den osäkerhet som 

uppkommer kan avskräcka investerare vilket är direkt negativt för företagen. Dessutom tar 

inte banken någon hänsyn till IK i deras bedömningar även om upplysningar om företagens 

IK enligt Jansson kan påverka bankens syn på företaget positivt. Att banken mer eller mindre 

stryker över IK-poster i balansräkningen är en direkt orsak av att ett ramverk saknas för en 

tillförlitlig värdering och där posterna istället är värderade utifrån företagens egen framtidstro. 

Malmqvist menar att det är svårt att hitta gemensamma regler som passar alla företag och att 

IASB inte kan kräva att företag ska beskriva vissa typer av IK i de finansiella rapporterna 

eftersom det skulle medföra en kostnad för företagen att utföra detta. Trots svårigheter och 

kostnader skulle ett väl anpassat ramverk med riktlinjer för hur IK ska värderas och aktiveras 

vara positivt för investerare, banker och andra externa användare av finansiell information. Ett 

tydligt ramverk skulle eliminera otydligheten och de tvivel som uppkommer med extern 
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rapportering av IK och således bidra till att ge en bättre och mer rättvis bild av företagen, 

precis som vilken annan redovisningsstandard som helst. 
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6. Slutsats 

Utifrån analysen i det föregående kapitlet besvaras här studiens frågeställningar och studiens 

syfte som är att beskriva IKs beståndsdelar samt vilka problem och möjligheter som finns med 

extern rapportering av IK. 

6.1 Slutsatser 

 Vad består intellektuellt kapital av? 

Studien visar att det är skiljaktigheter mellan definitionen och beståndsdelarna för IK. 

Respondenternas definitioner av IK skiljer sig starkt mellan varandra då alla säger olika och 

dessutom har respondenterna inte en tydlig egen definition på IK. Respondenternas 

definitioner skiljer sig också från teoretikernas definitioner, som även dessa skiljer sig mellan 

varandra. En slutsats som kan dras till varför definitionerna skiljer sig åt är att IK är ett 

dynamiskt kapital. Ett dynamiskt kapital skiljer sig från företag till företag vilket gör att 

uppfattningen av IK aldrig blir densamma.  

Den gemensamma synen på IK utifrån studien är att IK består av icke-materiell information 

som kräver en tydligare definition för att kunna ses som ett accepterat kapital. Detta visar att 

det behövs en klarare definition på IK vilket kan genomföras genom standarder från IASB. De 

redovisningsregler som existerar idag i form av IFRS behandlar IMT. I dessa regler finns 

kriterier som skall uppfyllas för att IMT ska kunna aktiveras i balansräkningen. I och med 

dessa regler dras en gräns för vad som kan aktiveras vilket bidrar till att IK blir utelämnat från 

redovisningen. Därför kan redovisningsreglerna anses vara en faktor som sätter stopp för 

redovisningen av IK vilket innebär att nya redovisningsregler bör utvecklas för att 

framtidssäkra en tillförlitlig och fullständig redovisning. 

Beståndsdelarna är även dessa oklara då respondenternas benämning delvis stämmer överens 

med den teoretiska benämningen. Däremot är det värt att poängtera att samtliga respondenter 

ansåg att personalen är en beståndsdel som bör ses som en tillgång för företaget. Dock är det 

kompetens- och kunskapsutveckling som bidrar till företagets värdeskapande. Detta är något 

som bör uppmärksammas och hanteras av dagens företag för att kunna utvecklas och skapa 

konkurrensfördelar som på sikt bidrar till ökad lönsamhet. Kompetens- och 

kunskapsutveckling är också den beståndsdel av IK som bör rapporteras i de finansiella 

rapporterna.  

Teoretikerna menar att kategorisering av IK är en metod för att förenkla fördelningen och 

förståelsen av IK men respondenterna anser dock att en kategorisering inte är tillräckligt 

viktig i de finansiella rapporterna. Studien visar att kunskap är någonting som ett företag 

måste ta till vara på, i form av personalens kunskap och kompetens, för att kunna utvecklas.  

 Vilka problem och möjligheter finns med extern rapportering av IK enligt 

finansanalytiker, revisorer och banker?  

Studien visar på att det finns många fördelar och möjligheter med extern rapportering av IK. 

Den mest tydliga fördelen med att rapportera IK externt är att det ger extra information till 

externa finansiärer, investerare och analytiker som då ser framtidspotential i företaget. Detta 
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kan öka värdet på företaget och dess aktier vilket på sikt kan underlätta tillskott av kapital och 

bidrar till att företagen kan utvecklas. Genom att förstå värdet av IK och hur det bör hanteras 

kan företagen förbättra sin styrning, vilket skulle kunna leda till framtida tillväxt. Det är 

därför viktigt att belysa dessa möjligheter som finns med IK. En annan slutsats som kan dras 

är att företagens IK är en starkt bidragande orsak till lönsamheten då IK ses som den allra 

viktigaste tillgången. Därför anses IK som en viktig del att inkludera i den externa 

rapporteringen, även om det skulle inkluderas i noterna eller övriga upplysningar. Att ha 

engagerade medarbetare och utveckla dessa leder till att företagen skapar sig 

konkurrensfördelar gentemot andra företag. Dessa möjligheter och fördelar belyser vikten av 

att kunna hantera, värdera och styra företagens IK för att öka lönsamheten och bidra till 

konkurrensfördelar, bättre styrning, utveckling samt framtida tillväxt. Det blir då viktigt att 

upplysa kring detta i de externa rapporterna eftersom IK innefattar hur företaget skapar värde 

ur många olika aspekter. 

Det problem som respondenterna uppfattar med extern rapportering av IK är framförallt 

svårigheterna med en tillförlitlig värdering av IK-posterna. Eftersom det inte finns ett 

generellt ramverk för hur IK ska värderas kan därför balansräkningen bli övervärderad 

eftersom det oftast är företagens egen bedömning som ligger till grund för värderingen. 

Avsaknaden av ett gemensamt ramverk för värdering bidrar till att IK-posterna värderas olika 

beroende på företag och detta ger både en skev bild av företagen samt att jämförbarheten 

mellan företag försvinner. Denna osäkerhet kan skrämma bort investerare vilket skulle vara 

negativt för företagen. 

 Vilken uppfattning har finansanalytiker, revisorer och banker om IK angående 

extern rapportering av IK? 

I studien framkom att finansanalytikerna, revisorn och banken uppfattar IK på något 

annorlunda sätt vilket kan bero på att deras arbetsuppgifter och användningsområden rörande 

företagens externa rapportering av IK skiljer sig åt. Respondenterna var dock eniga om att 

samtliga upplysningar rörande företagens IK är viktigt för att ge en fullständig och rättvisande 

bild av företaget. Finansanalytikerna kan använda den extra informationen för att värdera 

företaget på ett mer tillförlitligt sätt. Revisorn har inte behov av denna rapportering utan ska 

snarare se till att de finansiella rapporterna är utförda på ett korrekt sätt. Banken visar inget 

större intresse i företagens IK men medger att tydliga förklaringar av företagets IK kan 

påverka bankens syn på företaget positivt. Respondenterna var även eniga om att IK är 

värdeskapande, framför allt för kunskapsföretag, och att det i framtiden kommer vara viktigt 

att kunna hantera företagens IK för att skapa konkurrensfördelar och bättre styrning.  

6.2 Förslag på vidare studier 
Utifrån denna studie skulle det vara intressant att undersöka hur företagen själva uppfattar IKs 

problem och möjligheter. Ett annat alternativ till framtida forskning skulle kunna vara att 

utföra en liknande studie som denna fast utifrån ett kvantitativt perspektiv. Detta skulle kunna 

bidra till att fler respondenter undersöks för att på det viset studera i vilken utsträckning IK 

rapporteras av företagen. 
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Vid ytterligare efterforskning upptäcktes begreppet ”management commentary”. Management 

commentary är ett ramverk för presentation av information som ligger utanför de finansiella 

rapporterna. Detta är en del av IFRS som regleras av IASB. Inom management commentary 

presenterar ledningen information om företagets finansiella position, finansiella resultat och 

kassaflöden. Det är även ett tillfälle för ledningen att förklara företagets mål och strategier 

samt hur dessa ska uppnås. Informationen är ett sätt att komplettera de finansiella rapporterna 

och kan vara till nytta för användare att värdera företagets framtida potential och risker. Det 

skulle vara intressant att i framtida forskning undersöka ifall management commentary är 

något som intressenter efterfrågar samt om företagen kan använda sig av det för att förmedla 

information gällande IK. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Författares definitioner på IK 

Författare År Begrepp Definition 

Fragouli 2015 Intellectual capital Använder andra författares 

definitioner, men generellt definierar 

IK som kunskapstillgångar som 

hänförs till en organisation och bidrar 

till förbättrad konkurrenssituation 

och ökat värde för intressenterna. 

(Fragouli, 2015) 

Roos, Fernström 

och Piké 

2005 Intellectual capital IK definieras som alla icke-monetära 

och icke-fysiska resurser som helt 

eller delvis kontrolleras av 

organisationen och som bidrar till 

organisationens värdeskapande. Roos 

et al. (2005) 

Lev 2001 Intangible asset En immateriell tillgång (läs IK) är ett 

anspråk på framtida fördelar som inte 

har ett fysiskt eller finansiellt 

utförande. Ett patent, ett varumärke, 

och en unik organisationsstruktur (till 

exempel en internetbaserad 

distributionskedja) som genererar 

kostnadsbesparingar är immateriella 

tillgångar (läs IK) (Lev, 2001). 

Bontis 1998 Intellectual capital IK kan ses som strävan att effektivt 

kunna utnyttja kunskap i motsats till 

information (Bontis, 1998). 

Klein 1998 Intellectual capital Ett begrepp som är nära kopplat till 

IK är kunskap (Klein, 1998). 

Edvinsson 1997 Intellectual capital Innehav av kunskap, erfarenheter, 

organisatorisk teknologi, 

kundrelationer och professionella 

färdigheter bidrar till 

konkurrensfördelar på marknaden för 

Skandia AFS (Edvinsson, 1997). 

Wiig 1997 Intellectual capital IK är tillgångar som skapats 

intellektuella aktiviteter i form av 

exempelvis förvärva ny kunskap eller 

nya sätt att skapa nya värdefulla 

relationer (Wiig, 1997). 
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Stewart 1997 Intellectual capital Stewart (1997) definierar IK som 

summan av allting som alla i en 

organisation eller företag vet som kan 

skapa konkurrensfördelar. 

Intellektuellt material i form av 

kunskap, information, immateriella 

tillgångar (intellectual property) och 

liknande som kan användas till att 

skapa lönsamhet. 

Sveiby 1997 Intangible assets IK är osynliga och immateriella 

tillgångar inom företaget som 

härstammar från företagets anställda 

och ger framtida avkastning (Sveiby, 

1997). 

Roos och Roos 1997 Intellectual capital IK är summan av de ”osynliga” 

tillgångarna som inte medverkar i 

balansräkningen och syftar då till det 

som finns i huvudet på 

organisationens medlemmar, och det 

som finns kvar i företaget om 

medlemmen lämnar. IK är den 

viktigaste källan för 

konkurrensfördelar (Roos & Roos, 

1997). 

Brooking 1996 Intellectual 

capital/intellectual 

property assets 

IK refererar till de immateriella 

tillgångarna som kombinerade får ett 

företag att fungera. Intellektuellt 

kapital tillsammans med de 

materiella tillgångarna uppgör 

företagets värde. IK kan delas i fyra 

olika kategorier: Marknadstillgångar, 

Human-centrerade tillgångar, 

Infrastrukturtillgångar och 

immateriella tillgångar (Brooking, 

1996). 

Smith 1994 Intangible assets Intangible assets är allt i en 

organisation som existerar i 

förhållande med arbetskapital och 

materiella tillgångar. De är 

tillsammans med arbetskapital och 

materiella tillgångar det elementet 

som får en organisation att fungera 

och skapa makt. Den beror på 

existensen av framtida förväntade 

intäkter (Smith, 1994). 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

Syftet med denna studie är att undersöka det intellektuella kapitalets beståndsdelar och dess 

nytta ur tre olika intressenters perspektiv och därmed bidra till större förståelse om nyttan av 

extern rapportering av intellektuellt kapital samt vilka som kan använda sig av denna 

information.  

Vi skulle därför uppskatta att Ni svarar så utförligt som möjligt på dessa frågor vid 

intervjutillfället. 

Bakgrund 

1. Är det okej att spela in intervjun i transkriberingssyfte? 

2. Vill Ni vara anonyma? 

3. Beskriv Er utbildning, Er befattning, Era erfarenheter etc. 

4. Vad är Er erfarenhet av intellektuellt kapital? 

Vad är intellektuellt kapital? 

5. Vad är Er definition av intellektuellt kapital? 

6. Vad anser Ni intellektuellt kapital består av? 

 Hur skulle Ni kategorisera/gruppera det intellektuella kapitalets beståndsdelar? 

7. Anser Ni att IASB ramverk är tillräckligt för att förstå/värdera/hantera intellektuellt 

kapital?  

 Hur skulle redovisningsreglerna kunna utvecklas/förändras för att hanteringen 

av intellektuellt kapital ska förbättras? 

8. Vilken roll har kunskap idag enligt Er? 

9. Vilken typ av kunskap kan ses som en tillgång för ett företag? 

Nytta av intellektuellt kapital 

10. Vilken nytta ger upplysningar (i finansiella rapporter, årsredovisning etc.) av 

intellektuellt kapital för Er?  

 Vilken användning skulle Ni ha av att företag rapporterar intellektuellt kapital i 

större utsträckning? 

11. Kan intellektuellt kapital bidra till värdeskapande, i så fall på vilket sätt?  

12. Kan intellektuellt kapital bidra till;  

 En bättre styrning av företag, på vilket sätt? 

 Konkurrensfördelar, i så fall på vilket sätt? 

13. Vilka andra nyttoområden anser Ni kan tänkas finnas för intellektuellt kapital? 

 

 

 



47 

 

Extern rapportering av intellektuellt kapital 

14. Vilka motiv anser Ni finns bakom ett inkluderande av intellektuell kapital i finansiella 

rapporter? 

15. Vid upplysningar om intellektuellt kapital i finansiella rapporter, hur kategoriseras 

dessa tillgångar? 

16. Vilka fördelar medför en extern rapportering av intellektuellt kapital till externa 

användare?  

17. Vilka nackdelar medför en extern rapportering av intellektuellt kapital till externa 

användare? 

18. Vilka, anser Ni, är de utmärkande egenskaperna samt svårigheterna med extern 

rapportering av intellektuellt kapital? 

 Har Ni sett någon förändring av extern rapportering av intellektuellt kapital 

över tid? Sedan 90-talet. 

Övriga frågor 

19. Finns det något mer Ni skulle vilja tillägga? 

20. Kan vi dubbelkolla info/fakta med Er senare? 

21. Finns det möjlighet att skicka eventuella uteblivna frågor till Er efter intervjutillfället? 

22. Vill Ni att vi skickar arbetet till Er innan vi publicerar det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


