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questions:  - What advantages and disadvantages can companies get by reporting 

Intellectual capital on a voluntary basis? 

 - How has the reporting of Intellectual capital in technical consultancy firms 

developed during the last ten years? 

Purpose:   The purpose of this thesis is to describe and compare how four listed Swedish 

technical consultancy firms’ reports intellectual capital in their annual reports 

during the last ten years, and if possible, explain what initiated the observed 

changes. 

Method: The thesis consists of one quantitative part in the form of a content analysis 

where search terms related to intellectual capital have been counted. The 

thesis also consists of a qualitative part where interviews with respondents 

from three technical consultancy firms have been conducted. 

Conclusion:  The technical consultancy firms report intellectual capital to convey an 

accurate picture of their operations since a large part of their most important 

assets are not accounted for in their balance sheet. The reporting of 

intellectual capital can attract potential customers to hire, and potential 

employees to apply to, the company. The total reporting of intellectual capital 

has increased for all technical consultancy firms during the last ten years. 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet presenteras en bakgrund till det valda ämnesområdet samt en kort 

beskrivning av studiens fyra företag. Därefter presenteras en problemformulering relaterad till 

bakgrunden. Problemformuleringen resulterar i tre frågeställningar som uppsatsen ämnar att 

besvara. Vidare presenteras också uppsatsens syfte och målgrupp. 

 
1.1 Bakgrund  
Sedan 1980-talet har världsekonomin förändrats från industriell till kunskapsbaserad (Guthrie, 

Ricceri & Dumay, 2012). I industrisamhället var det framförallt fysiska föremål som köptes 

och såldes på marknaden. Mark och naturtillgångar som olja och malm samt mänskligt och 

maskinellt arbete var de beståndsdelar som byggde upp förmögenheten. I dagens 

kunskapssamhälle är i stället kunskap den överlägset viktigaste produktionsfaktorn. Kunskap 

och information som råd, kommunikation och service har blivit ekonomins viktigaste drivmedel 

och dess viktigaste produkter (Stewart, 1999). Jämfört med varor och tjänster försvinner inte 

kunskapen från företaget då den säljs. Vid försäljning av en dammsugare lämnar denna 

företaget i utbyte mot pengar. Vid försäljning av en tågplats eller upplåtelse av ett hotellrum 

förslits stolen och rummet. Vid försäljning av kunskap finns kunskapen dock kvar hos säljaren 

även efter försäljningstillfället. Kunskapen kan till och med ha utvecklats vid ett samarbete 

mellan kund och säljare (Sveiby, 1995).  

 

Förvaltningen av ett företag handlar idag mer om att hantera människor än att hantera fysiska 

tillgångar (Jacobsen, Hofman-Bang & Norby Jr, 2005). Denna utveckling benämns som 

”informationsåldern” vilket för många företag resulterat i ett ökat gap mellan det bokförda 

värdet1 och marknadsvärdet2 (Petty & Guthrie, 2000). Enligt Jacobsen et al. (2005) är en 

anledning till det större gapet att en stor andel av företagets tillgångar inte visualiseras i 

balansräkningen. Dragonetti, Edvinsson, Roos och Roos (1997) anser att anledningen till att 

företag kan värderas till många gånger sitt bokförda värde kommer från det ”osynliga” värdet 

och potentialen för nytt värdeskapande som härrör från exempelvis unika samarbeten mellan 

                                                            
1 Företagets marknadsvärde är priset per aktie multiplicerat med det totala antalet aktier 
(Stewart, 1999). 
2 Bokfört värde är det som blir kvar sedan alla skulder dragits bort från tillgångarna (Stewart, 
1999). 
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företag samt medarbetarnas kunskap. Enligt Guthrie et al. (2012) refereras värdeskapandet i 

kunskapsresurser vanligtvis till intellektuellt kapital vilket fortsättningsvis benämns IK.  

 

Enligt Dragonetti et al. (1997) inkluderar IK alla de processer och tillgångar som normalt inte 

syns på balansräkningen och även de immateriella tillgångar som får redovisas, exempelvis 

varumärke och patent. En immateriell tillgång definieras enligt ”International accounting 

standard” (IAS) 38 som ”en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form”. För att vara 

redovisningsbar i företagets balansräkning måste den immateriella tillgången vara identifierbar, 

kontrollerbar samt generera framtida ekonomiska fördelar. Ett företag kan se ökad kunskap 

genom utbildning av sina anställda som en källa till framtida ekonomiska fördelar, vanligtvis 

har företaget dock otillräcklig kontroll över de anställda vilket gör att denna post inte får 

redovisas i balansräkningen och istället kostnadsförs direkt (FAR online, u.å.). Sedan år 2005 

är det obligatoriskt för samtliga noterade företag i EU att tillämpa redovisningsstandarderna 

IAS och IFRS3 i koncernredovisningen vilka ges ut av IASB4. Trots att det idag finns fler 

immateriella tillgångar redovisade i företags balansräkningar än tidigare kvarstår en 

grundläggande problematik. Det anses svårare att säkerställa förhållandet mellan immateriella 

tillgångar och framtida ekonomiska fördelar jämfört med materiella och finansiella tillgångar. 

Då IASB:s föreställningsramar kräver att framtida ekonomiska fördelar är sannolika för att en 

tillgång ska redovisas i balansräkningen finns en fortsatt tveksamhet till redovisningen av 

immateriella tillgångar i balansräkningen (Marton, Lumsden & Lundqvist, 2012).  

 

Av Bontis (2001) definieras IK som intellektuellt material, kunskap, information, 

immaterialrätt och erfarenhet som kan komma till användning för att skapa värde i företaget. 

Bontis (2001) menar att IK består av human- och strukturkapital. Humankapitalet kan inte ägas 

av företaget på grund av att det består av företagets anställda och deras skicklighet, kunskap 

och innovationsförmåga i relation till uppgifterna de genomför åt företaget. Strukturkapitalet 

kan ägas av företaget och består av hårdvara, mjukvara, databaser, organisationsstruktur, patent 

och annat av organisatorisk förmåga som stödjer de anställdas produktivitet. Strukturkapitalet 

innefattar även kundkapital där relationer med kunder utvecklas (Bontis, 2001). 

 

                                                            
3 IFRS (International Financial Reporting Standards) (Marton et al., 2012). 
4 IASB (International Accounting Standard Board) (Marton et al., 2012). 
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IK definieras av vissa forskare med ekvationen: IK = MV – BV, där MV är organisationens 

marknadsvärde och BV är organisationens bokförda värde. Att definiera IK som skillnaden 

mellan företagets bokförda värde och marknadsvärde har dock blivit kritiserat. Det kan anses 

felaktigt ur ett redovisningsperspektiv eftersom förändringar i bokföringsregler, exempelvis 

avskrivningstiden, skulle medföra ett annat IK (Bukh, Larsen & Mouritsen, 2001). Även 

Stewart (1999) anser att det är problematiskt att definiera IK utifrån hur marknadsvärdet 

förhåller sig till det bokförda värdet. Dels är börsen ombytlig och reagerar ofta starkt på faktorer 

som är helt utanför företagets kontroll. När centralbanken höjer räntan och aktien sjunker skulle 

det betyda att värdet av det intellektuella kapitalet har sjunkit. Ytterligare ett problem är att när 

marknadsvärdet av ett företag är lägre än det bokförda värdet skulle det tolkas som att företaget 

inte har något IK (Stewart, 1999). Även det faktum att immateriella tillgångar som redovisas i 

balansräkningen kan klassificeras som IK gör att det blir felaktigt att definiera IK som 

skillnaden mellan ett företags marknadsvärde och dess bokförda värde.  

 

Den första IK-rapporten skapades på försäkringsbolaget Skandia 1994. Grundaren till rapporten 

var Leif Edvinsson som på den tiden var anställd i bolaget (Ordoñez de Pablos, 2005). 

Anledningen till att Skandia utvecklade en IK-rapport var för att synliggöra att en betydande 

del av företagets investeringar gick till kunskapsuppgraderingar och kompetensutveckling. 

Andra stora investeringsströmmar gick även till utveckling av informationsteknik vilket ledde 

till mervärden i form av globala nätverk etcetera. Dessa investeringar var i huvudsak osynliga 

på företagets traditionella balansräkning (Edvinsson, 1997; Edvinsson & Malone, 1997). Efter 

att Edvinsson och Skandia utgivit rapporten upptäckte flera företag att det fanns en betydelse 

av IK-rapportering (Ordoñez de Pablos, 2005). 

 

Enligt Sveiby (1995) utgör kunskapsföretag en undergrupp till tjänstesektorn. Kategorin 

kunskapsföretag innebär att den största delen av arbetet sker på ett intellektuellt plan där 

kvalificerad, välutbildad personal utgör större delen av arbetskraften och producerar 

kvalificerade produkter eller tjänster (Swart & Kinnie, 2003). Kunskapsföretagets tjänst utgörs 

av en problemlösning i nära samverkan mellan kund och konsult där problemet är 

svårstandardiserat (Sveiby, 1995). Exempel på kunskapsföretag är advokatbyråer, 

reklambyråer, forsknings- och utvecklingsenheter, högteknologiska företag samt data- och 

teknikkonsultföretag (Swart & Kinnie, 2003). Teknikkonsultföretag arbetar med 

samhällsutveckling och är engagerade i exempelvis byggnationer, infrastruktur, miljön, 

energilösningar och nya produkter och processer för industrin. Konsulterna arbetar med 
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innovationer, nybyggnad, ombyggnad, underhåll och effektivisering (Rejlers Årsredovisning, 

2013). 

 

På OMX Stockholmsbörsen finns idag fyra noterade teknikkonsultföretag: Mid Cap bolagen 

Sweco och ÅF samt Small Cap bolagen Rejlers och Semcon (Nasdaq OMX Group, 2015). 

Denna studie kommer att utgå ifrån samtliga dessa företag. 

 

Sweco 

Sweco är Nordens största teknikkonsultföretag. De levererar kvalificerade konsulttjänster med 

högt kunskapsinnehåll genom hela kundens projektkedja: från förstudier, utredning och 

strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. På Sweco arbetar 

ingenjörer, arkitekter och miljöexperter. De största verksamhetsområdena är infrastruktur, 

byggkonstruktion och energi. Under 2013 arbetade ungefär 8 000 personer på Sweco och 

företaget hade en nettoomsättning på 8,199 miljarder kronor (Sweco Årsredovisning, 2013). 

 

ÅF 

ÅF (tidigare Ångpanneföreningen) är ett ledande teknikkonsultföretag som verkar inom tre 

huvudsakliga branscher: energi, industri och infrastruktur. ÅF är ett av världens ledande 

energirådgivningsföretag. De erbjuder ingenjörstjänster inom samtliga teknikdiscipliner inom 

alla industribranscher och de är en av de ledande aktörerna i Skandinavien inom hållbara 

tekniska lösningar för byggnader och infrastruktur. Under 2013 arbetade ungefär 6 700 personer 

på ÅF och företaget hade en nettoomsättning på 8,337 miljarder kronor (ÅF Årsredovisning, 

2013). 

 

Rejlers 

Rejlers är ett nordiskt företag som erbjuder tekniska konsulttjänster. Rejlers ingenjörer arbetar 

exempelvis mot stål-, verkstads-, livs och läkemedelsindustrin. Några av deras största kunder 

är ABB, E.ON, TeliaSonera, Trafikverket, Vattenfall och Volvo. Under 2013 arbetade ungefär 

1 500 personer på Rejlers och företaget hade en nettoomsättning på 1,465 miljarder kronor 

(Rejlers Årsredovisning, 2013). 

 

Semcon 

Semcon är ett internationellt teknikkonsultföretag inom ingenjörstjänster och 

produktinformation. De arbetar exempelvis med fordonsutveckling, energilösningar, produkter 



5 
 

och kvalitettjänster till ”life science” industrin samt produkt- och produktionsutveckling till 

utvecklingsintensiv industri. Under 2013 arbetade ungefär 3 000 personer på Semcon och 

företaget hade en nettoomsättning på 2,508 miljarder kronor (Semcon Årsredovisning, 2013). 

 

1.2 Problemformulering 
I det industriella samhället brukade investeringar vanligtvis göras i nya fabriker och maskiner. 

I dagens kunskapssamhälle investeras det istället framförallt i nya IT-system samt 

kunskapsuppdatering och kunskapsutveckling i syfte att öka värdet av det intellektuella 

kapitalet. En paradox är dock att investeringar inom exempelvis humankapital leder till en 

kortsiktig försämring av vinsten eftersom den kategorin av immateriella investeringar inte 

periodiseras utan belastar resultatet direkt som en kostnad. Genom att jämföra företags 

marknadsvärden med de bokförda värdena är det uppenbart att en majoritet av växande företag 

är värderade bortom det bokförda värdet (Edvinsson, 1997). PwC (2013) menar att en mycket 

liten del av ett företags marknadsvärde idag kan förklaras av fysiska och finansiella tillgångar. 

År 1975 utgjorde de fysiska och finansiella tillgångarna 83 procent av marknadsvärdet, år 2009 

utgjorde samma del 19 procent av marknadsvärdet. Därför behövs det ett nytt sätt att se på de 

immateriella tillgångarna (PwC, 2013). 

  

Finansiella nyckeltal hämtade ur finansiella rapporter belyser specifika aspekter av ett företags 

lönsamhet, soliditet, likviditet, produktivitet och marknadsstyrka. Dessa prestationsmått är 

baserade på historisk och transaktionsbaserad information som inte tar hänsyn till förändringar 

i värderingar eller internt genererade immateriella tillgångar. En växande uppfattning är att de 

finansiella prestationsmåtten är otillräckliga för strategiska beslut. De måste kompletteras eller 

i viss mån ersättas av icke-finansiella åtgärder (Bontis, 2001). Även Larsson (2013) framhåller 

att en redovisning bestående av enbart historiska ekonomiska resultat inte längre anses vara 

tillräckligt som beslutsunderlag för investerare och övriga intressenter. 

 

Enligt Stewart (1999) är det karaktäristiskt för många kunskapsföretag att de undviker fysiska 

tillgångar i balansräkningen. Genom det intellektuella kapitalet kan de generera intäkter utan 

att tyngas av kostnader för anläggningar och kravet att förvalta dem. Den som investerar i 

kunskapssamhällets företag köper andelar i en uppsättning talanger, kompetenser, färdigheter 

och idéer, det vill säga i IK och inte i fysiskt kapital. En investerare köper inte Microsoft på 

grund av dess fabriker, företaget äger inte en enda fabrik. Istället investeras det i dess förmåga 
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att skriva koder, fastställa normer för programvara till persondatorer, utnyttja värdet av dess 

namn och för att ingå i allianser med andra företag (Stewart, 1999). Företag långt fram i 

utvecklingen arbetar idag med immateriella värden i form av innovationskraft, 

intressentrelationer, anpassning samt hållbar utveckling och IK (Larsson, 2013).  

 

En internationell undersökning om IK gjordes av revisionsbyrån Arthur Andersen år 1998 där 

majoriteten av de tillfrågade trodde att rapporterna gällande IK skulle öka (Bontis, 2001). Enligt 

An, Davey och Eggleton (2011) betraktas IK som den viktigaste värdedrivaren för 

organisationer i dagens kunskapsbaserade ekonomi vilket gör IK till ett aktuellt ämne att 

studera. För att få en ökad förståelse för hur teknikkonsultföretag resonerar kring IK-

redovisning idag formuleras följande forskningsfrågor:  

 

• Varför redovisar företagen intellektuellt kapital på frivillig basis? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar kan företagen få genom att redovisa intellektuellt 

kapital frivilligt? 

 

Enligt Williams (2001) finns det en ökande trend bland företag att lämna frivillig information 

om IK. Teknikkonsultföretag ingår i kategorin kunskapsföretag där större delen av 

verksamheten sker på ett intellektuellt plan (Swart & Kinnie, 2003). För att undersöka om det 

finns en ökande trend att redovisa IK hos teknikkonsultföretag formuleras följande 

forskningsfråga: 

 

• Hur har redovisningen av intellektuellt kapital i teknikkonsultföretag utvecklats de 

senaste tio åren? 

  

Mot bakgrund av utvecklingen från ett industri- till kunskapssamhälle där immateriella 

tillgångar fått en ökad betydelse anser vi att det är av intresse att studera hur IK förmedlas och 

hur redovisningen har utvecklats i årsredovisningarna för de fyra teknikkonsultföretagen som 

är noterade på OMX Stockholm, det vill säga Sweco, ÅF, Rejlers och Semcon. Utifrån teorier 

ska vi analysera observerade förändringar i årsredovisningar samt försöka förklara varför 

företagen redovisar IK genom att genomföra intervjuer med företagsrespondenter. 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och jämföra hur fyra svenska börsnoterade 

teknikkonsultföretag redovisar IK i årsredovisningen under de senaste tio åren samt om möjligt 

förklara vad som har initierat observerade förändringar.  

 

1.4 Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig till intressenter av teknikkonsultföretag vilka söker upplysning om vad som 

utöver redovisade tillgångar i balansräkningen bidrar till företags marknadsvärde. 

Intressenterna kan specificeras som: kreditinstitut som vid kreditgivning har intresse av vad 

som skapar värde samt kassaflöde i verksamheten, investerare och finansanalytiker som vill 

veta vad som genererar verksamhetens avkastning samt förvärvare som är intresserade av vad 

som utgör företagens marknadsvärde. 
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2. Referensram 
I referensramen presenteras teorier som är relevanta för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Första delen av referensramen presenterar IK och redovisning av IK, andra 

delen av referensramen presenterar intressent-, legitimitet-, agent- och signalteorin. 

Referensramen utgör underlaget för den empiriska datainsamlingen och kommande analys. I 

slutet av kapitlet presenteras en analysmodell och en sammanfattning av referensramen.  

 
2.1 Intellektuellt kapital  
Idag är IK en av de viktigaste faktorerna för ett företags framgång och lönsamhet (Anghel, 

2008; Moeller, 2009; återgiven i Alipour, 2012). IK beskrivs av Stewart (1999) som summan 

av samtliga kunskaper som alla i ett företag har och som bidrar till konkurrensfördelar för 

företaget. Immateriella tillgångar kan räknas som en del av IK. Medan vissa kunskapsbaserade 

tillgångar som patent och varumärken kan aktiveras i redovisningen genom redovisningsregler 

är det många som inte kan aktiveras, bland annat organisationens rykte, moral och personal. 

För att specificera vad IK egentligen är har flera detaljerade IK-kategoriseringsscheman 

utvecklats (Striukova, Unerman & Guthrie, 2008). Många forskare utgår ifrån Sveibys (1997) 

ramverk för IK-kategorisering med en viss modifiering. En vanlig uppdelning av IK består av 

medarbetarnas kompetens (humankapital), internkapital och externkapital (Petty & Guthrie, 

2000).  

 

Figur 2.1 IK och dess kapitalformer. 

Not: Egen figur. Inspirerad av Sveiby (1997) och Guthrie och Petty (2000). 

 

Vergauwen, Bollen och Oirbans (2007) har sammanställt en lista med IK-begrepp baserat på 

tidigare forskning av bland annat Guthrie och Petty (2000) och Bozzolan, Favotto och Ricceri 

(2003) för att undersöka IK-redovisning vid innehållsanalys av årsredovisningar. Efter 

beskrivningen av varje kapitalform presenteras en lista med dessa IK-begrepp vilka även 

kommer att användas i denna studies innehållsanalys vilket beskrivs vidare i metodkapitlet i 

avsnitt 3.2.1 Innehållsanalys. 
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2.1.1 Humankapital 
I den kunskapsbaserade ekonomin är humankapitalet den viktigaste immateriella tillgången för 

de flesta organisationer (Jacobsen et al., 2005) och det kan definieras som den kunskap som 

personalen tar med sig när de går hem från arbetet (Meritum, 2002, återgiven i Beattie & 

Thomson, 2007). Humankapital avser de anställdas kompetenser vilket bland annat innefattar 

personalens kunnande, utbildning, arbetsrelaterade kunskaper och arbetsrelaterade 

kompetenser. Det innehåller också andra egenskaper hos de anställda, som medelålder och 

omsättning (Bozzolan et al., 2003). Humankapitalet är en tillgång som inte kan ägas av företaget 

(Edvinson & Malone, 1997). 

 

Bättre redovisning och information om humankapitalet kan ge företag betydande fördelar 

(Sackman, Flamholtz & Bullen, 1989, återgiven i Petty & Guthrie, 2000). Informationen om 

humankapitalet kan bidra till identifiering av hur mänskliga resurser kan fördelas mer effektivt 

inom organisationen. Det kan också underlätta tillhandahållandet av mer omfattande 

information till investerare eller potentiella investerare. En viktig konsekvens av traditionell 

förvaltnings- och rapporteringspraxis är att mänskliga resurser redovisas som en kostnad och 

inte som en investering (Lank, 1997, återgiven i Petty & Guthrie, 2000). Detta kan leda till 

underinvestering i utbildning i organisationen. Ett bättre sätt att mäta och rapportera 

personalresurser kan därför uppmuntra till större privata investeringar i utbildning (Bourdreau 

& Ramstad, 1997; Johanson, 1998; Olsson, 1999; återgiven i Petty & Guthrie, 2000).  

  

Idag söker många företag kunskapsmedarbetare, personer med särskilda kunskaper som de kan 

tillämpa inom organisationen. Kunskapen ska sedan fångas upp i företagets struktur så den kan 

överföras mellan individer, grupper och på hela organisationen samt bli en del av det interna 

kapitalet (Jacobsen et al., 2005). Begreppen i tabell 2.1 förknippas med humankapital.  
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Tabell 2.1 IK-begrepp som används i innehållsanalysen tillhörande humankapital. 

 

Not: Omarbetad tabell. Vergauwen et al. (2007, ss. 1170-1172). 

 

2.1.2 Internkapital – Strukturell 
Internkapitalet är vanligtvis skapat av de anställda i företaget (Sveiby, 1997). Internkapitalet 

kan definieras som all kunskap som är kvar på företaget när de anställda gått hem (Meritum, 

2002, återgiven i Beattie & Thomson, 2007). Internkapitalet innefattar bland annat patent, 

hårdvara, mjukvara, databaser och allt annat av organisatorisk förmåga som stödjer de 

anställdas produktivitet. Till skillnad mot humankapitalet kan internkapitalet ägas av företaget 

(Bontis, 2001). Organisationskultur och organisationsstruktur anses också vara en del av 

internkapitalet (Sveiby, 1997).  

 

Internkapitalet består även av alla interna processer i företaget, exempelvis 

rekryteringsprocesser och marknadsföringsprocesser, projektmodeller, IT-system och 

dokumentation. Det kan även innefatta utvärderingar om graden av centralisering eller 

decentralisering inom organisationen, hur hierarkisk organisationen är uppbyggd, om kulturen 

inom organisationen är uttryckt eller tyst samt i vilken utsträckning visioner, värderingar och 

strategier kommuniceras (Jacobsen et al., 2005). 

 

En av de viktigaste frågorna inom IK är konverteringen av humankapital till internkapital. 

Konverteringen är av stor betydelse då internkapitalet som tidigare nämnts kan ägas av 

organisationen. Ett välutvecklat internkapital kan minska beroendet av humankapitalet 

(Jacobsen et al., 2005). Begreppen i tabell 2.2 förknippas med internkapital. 
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Tabell 2.2 IK-begrepp som används i innehållsanalysen tillhörande internkapital. 

 
Not: Omarbetad tabell. Vergauwen et al. (2007, ss. 1170-1172). 

 

2.1.3 Externkapital – Relationell 
Externkapital inkluderar alla resurser som är länkar till externa relationer som kunder, 

leverantörer eller forsknings- och utvecklingspartners. Det omfattar även relationer med 

intressenter som exempelvis långivare, investerare, kunder och leverantörer, inklusive den 

uppfattning dessa intressenter har om företaget (Meritum, 2002, återgiven i Beattie & Thomson, 

2007). Externkapitalet kan delas upp i nätverk, varumärken samt kunder. Företagets nätverk 

kan bestå av exempelvis leverantörer, distributörer och lobbyorganisationer. Varumärket avser 

inom externkapitalet intressenters anseende, preferenser och attityd till detta. Varumärket 

påverkas bland annat av hur välkänt företaget är, målgruppens förtroende för företaget samt om 

det utgör en konkurrensfördel för företaget. Företagets kunder är en av de viktigaste källorna 

till konkurrensfördelar, det är därför viktigt hur kunderna uppfattar företaget (Jacobsen et al., 

2005). Begreppen i tabell 2.3 förknippas med externkapital.  
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Tabell 2.3 IK-begrepp som används i innehållsanalysen tillhörande externkapital. 

 
Not: Omarbetad tabell. Vergauwen et al. (2007, ss. 1170-1172). 

 

2.1.4 Redovisning av intellektuellt kapital 
Enligt Abeysekera (2006, återgiven i Vergauwen et al., 2007) är en av de viktigaste faktorerna 

med att belysa IK inom företag att skifta förvaltningens fokus från materiella till immateriella 

tillgångar. Enligt Williams (2001) finns det en ökande trend bland företag att lämna information 

om IK på frivillig basis. Vergauwen et al. (2007) menar att i Europa och speciellt Skandinavien 

har både företag och statliga institutioner uppmuntrat organisationer att redovisa immateriella 

tillgångar i årsredovisningen. Utvecklingen har resulterat i en kontinuerlig ökning av IK-

redovisning även om det finns skillnader mellan länder och branscher. Det finns även betydande 

skillnader i nivån av redovisningen inom olika IK-segment (human-, intern-, externkapital). 

Skillnaderna kan vara ett resultat av kostnaderna för att producera information om de olika 

delarna av IK. Företag kan exempelvis ge mer information om externkapitalet då befintliga 

informationssystem kan inneha mycket information om affärspartners som kunder och 

leverantörer. En annan förklaring är att företagen fokuserar på IK-segment som anses mest 

relevanta för dess intressenter. Detta skulle innebära att nivån på offentliggörandet av 

respektive IK-segment ger information om betydelsen av segmentet i företaget vilket kan spegla 

ledningens förståelse för strategi och värdeskapande processer (Vergauwen et al., 2007). En allt 

för omfattande IK-redovisning kan dock även vara en nackdel då konkurrenterna kan få tillgång 

till mycket information (Vergauwen & Roos, 2007, återgiven i Vergauwen et al., 2007).  

 

En studie av Wikenståhl och Lennartsson (2001, återgiven i Olsson, 2001) visade att innehållet 

i årsredovisningen är beroende av den som skapar den och på vilket sätt den skapas. Det faktum 

att företagets VD i sina tal berättar om den nya och konkurrenskraftiga personalpolitiken 
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betyder inte nödvändigtvis att det står om det i årsredovisningen. De som är ansvariga för 

årsredovisningen kan vara personer som inte gör samma värdering som VD:n angående 

informationen om Human Resource (HR). Å ena sidan kan de vara intresserade av att bygga en 

ny image runt HR-policyn, men å andra sidan kan de vara rädda för att ”bryta med det gamla” 

och påverkas av de regler och praxis som skapades under 1900-talet för att göra 

årsredovisningen (Wikenståhl & Lennartsson, 2001, återgiven i Olsson, 2001). 

 

Forskning har visat att större företag redovisar mer IK än mindre företag (Bozzolan et al., 2003; 

Petty & Cuganesan, 2005). Bozzolan et al. (2003) menar att en förklaring till det är att större 

företag vanligtvis utför fler aktiviteter vilket betyder att de måste förse intressenterna med mer 

information för att de ska få en fullständig bild av företaget. Enligt Petty och Cuganesan (2005) 

har stora företag även större finansiella resurser än mindre företag vilket gör att de kan stödja 

nya idéer som exempelvis frivillig IK-redovisning. 

 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) blir en grupp företag inom samma bransch mer homogen 

över tiden. Företag tenderar att efterlikna andra företag som de uppfattar vara mer 

framgångsrika. Stora företag är ofta branschledare och andra företag ser till branschledare för 

att få vägledning. Enligt Petty (1997, återgiven i Petty & Cuganesan, 2005) är det troligt att 

omfattningen av IK-redovisning ökar över tiden eftersom företag efterliknar hur andra företag 

redovisar IK.  

 

2.2 Teorier 
Nedan presenteras fyra teorier som syftar till att förklara varför företag redovisar IK. 

  

2.2.1 Intressentteori 
Intressentteori handlar om organisationens relationer till olika aktörer i samhället. Enligt denna 

teori bör organisationen inte bara vara ansvarig gentemot aktieägarna utan även mot andra 

intressenter (An et al., 2011). Enligt Deegan och Unerman (2011) har intressentteorin en etisk 

(normativ) del och en positivistisk del. Den etiska delen förespråkar att alla intressenter har rätt 

att bli behandlade rättvist av organisationen och att företagsledningen ska styra företaget så att 

det gör nytta för alla intressenter. Teorin föreslår att alla intressenter har rätt att förses med 

information om hur företagets aktiviteter påverkar dem även fast de väljer att inte utnyttja 

informationen. Den positivistiska delen av intressentteorin förutser att desto mer kritisk en 
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enskild intressents resurs är för företagets fortsatta framgång, desto större förväntan finns det 

att intressentens krav kommer att tillgodoses. Teorin föreslår att organisationer väljer att 

frivilligt avslöja information om deras intellektuella, sociala och miljömässiga arbete för att 

tillgodose verkliga eller förmodade förväntningar från intressenterna. Redovisnings-

informationen kan användas för att generera stöd och godkännande från intressenterna, 

exempelvis kundlojalitet eller distrahera deras motstånd och ogillande, vilket är fördelaktigt för 

organisationen för att kunna överleva och lyckas i samhället (Deegan & Unerman, 2011). 

 

2.2.2 Legitimitetsteori 
Enligt Deegan och Unerman (2011) bygger legitimitetsteorin på föreställningen om att det finns 

ett ”socialt kontrakt” vilket är ett underförstått kontrakt som representerar de normer och 

förväntningar som finns i samhället där organisationen är verksam. Inom ramen för detta 

kontrakt ska företagets verksamhet möta förväntningar och normer från samhället i stort och 

inte bara investerarnas förväntningar och normer. De här gränserna och normerna anses inte 

vara fasta utan de förändras över tid vilket innebär att organisationen måste anpassa sig till 

miljön de verkar i. Enligt legitimitetsteorin ska ett företag frivilligt redovisa aktiviteter om 

företagsledningen uppfattar att detta är vad samhället förväntar sig. Redovisningsupplysningar 

anses vara ett sätt på vilket en organisation kan legitimera sin pågående verksamhet. 

Överensstämmelsen av samhällets förväntningar kan leda till fortsatta inflöden av kapital, 

arbetskraft och kunder (Deegan & Unerman, 2011). Företag är mer benägna att rapportera deras 

IK om de har ett särskilt behov av att göra det. En anledning kan vara när företag känner sig 

oförmögna att legitimera sin ställning på basis av de materiella tillgångarna vilka traditionellt 

varit utmärkande för ett företags framgång (Guthrie, Petty & Ricceri, 2006).  

 

2.2.3 Agentteori  
Agentteorin behandlar det principal-agent förhållande som finns vid separationen mellan 

ägande och företagsledning, eller vid separationen av riskbärande, beslutsfattande och 

förvaltning (Fama & Jensen, 1983). Det vanligaste principal-agent förhållandet är mellan 

aktieägaren (principal) och företagsledningen (agent) i en organisation. Andra vanliga 

principal-agent relationer kan vara kreditgivare-aktieägare (eller företagsledning) och 

företagsledning-anställdas relationer. Enligt agentteorin drivs både principalen och agenten av 

egenintresse och de försöker att maximera sin egen nytta vilket sannolikt kommer att leda till 

konflikter mellan dem, det så kallade agent-problemet (An et al., 2011). Ett nyckelbegrepp inom 
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agentteorin är informationsasymmetri. Det uppstår när en part i en principal-agent relation har 

ett informationsövertag över den andre. Informationsasymmetri antas existera i de flesta 

affärssammanhang där företagsledningen (agenten) har ett informationsövertag gentemot 

ägarna (principalen) eftersom företagsledningen vanligtvis är mer direkt involverad i den 

dagliga driften av företaget (Subramaniam, 2006). IK betraktas som den viktigaste 

värdedrivaren för organisationer i dagens kunskapsbaserade ekonomi. Information angående 

IK är därför eftertraktad av aktieägare och investerare för beslutsfattande. Eftersom det mesta 

av IK informationen inte är obligatorisk enligt dagens redovisningsstandarder och regler 

avslöjas det framförallt på frivillig basis. Frivillig redovisning av IK kan minska 

informationsasymmetrin mellan principalen-agenten och det leder till att eliminera agent 

problem och kostnader (An et al., 2011). Frivillig redovisning av IK kan minska 

kapitalkostnaderna eftersom det förbättrar investerarnas och kreditgivarnas förtroende vad 

gäller effekterna av IK på företagets värdeskapande (Williams, 2001; Singh & Van der Zahn, 

2008).  

 

2.2.4 Signalteori  
Signalteori handlar om hur problem som uppstår på grund av informationsasymmetri kan 

hanteras. En signal kan användas för att indikera dolda egenskaper från signalisten (Morris, 

1987). Om signalteorin appliceras på IK kan det enligt An et al. (2011) tolkas enligt följande: 

Företagsledningen har vanligtvis ett informationsövertag över investerarna vad gäller driften av 

företaget exempelvis hur ett projekt fortskrider, förväntade vinster eller riskexponering. På 

grund av den asymmetriska informationen vet inte investerarna om företagets kvalitet och de 

kan därför inte skilja på kvaliteten mellan olika företag. Detta kommer att leda till att ett företag 

som har en bättre kvalitet än genomsnittet ådrar sig en alternativ förlust eftersom dess 

överlägsna kvalitet inte uppfattas av investerarna. Under dessa omständigheter kommer ett 

högkvalitativt företag ha ett incitament att signalera sin överlägsna kvalitet för att attrahera flera 

investerare (An et al., 2011). Signalteori föreslår att företag med hög kvalitet (hög grad av IK) 

ska signalera sina fördelar till marknaden. Frivilligt IK offentliggörande kan vara ett effektivt 

sätt för företaget att signalera sin överlägsna kvalitet på grund av den betydelsen som IK har 

för framtida värdeskapande. Signalering leder till att investerare och andra intressenter 

omprövar värdet av företaget och fattar beslut som är mer gynnsamma för företaget (Williams, 

2001; Whiting & Miller, 2008). Det hävdas ofta att signalering av IK, genom exempelvis 

årsredovisningen, kan ge många fördelar för ett företag. Det kan exempelvis förbättra företagets 

image, attrahera potentiella investerare, sänka kapitalkostnader, minska aktiekursens volatilitet, 
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skapa förståelse för företagets produkter och tjänster och framförallt förbättra relationerna till 

olika intressenter (Vergauwen & Alem, 2005; Rodgers, 2007; Singh & Van der Zahn, 2008). 

 

2.2.5 Hur teorierna hänger ihop 
Intressent- och legitimitetsteorin handlar om företagets relation till samhället. Intressentteorin 

fokuserar framförallt på företagets intressenter medan legitimitetsteori har ett utvidgat 

perspektiv där hela samhället ingår, såväl företagets intressenter som icke-intressenter. 

Agentteorin fokuserar främst på relationen mellan företagsledningen och aktieägarna. 

Intressentteorin kan ses som en utvidgning av agentteorin men till skillnad från agentteorin 

används begreppet informationsasymmetri inte inom intressentteorin. För att förklara den 

frivilliga redovisningen av IK behöver därför dessa teorier integreras. Som en följd av detta kan 

det hävdas att en frivillig redovisning av IK kan minska informationsasymmetrin mellan 

organisationen och dess olika intressenter och förbättra relationen mellan dem (An et al., 2011). 

 

Signalteori handlar om hur problem som uppstår på grund av informationsasymmetri kan 

hanteras och det är därmed nära kopplat till agentteorin. Signalteorin föreslår ett antal lösningar 

på hur informationsasymmetrin kan hanteras. Företagsledningen kan lyfta fram positiva sidor 

av företaget genom exempelvis frivillig redovisning av IK och signalen kan förbättra företagets 

relation till olika intressenter (An et al., 2011). Tabell 2.4 sammanfattar de sammanhängande 

begreppen mellan teorierna för att förklara företags frivilliga IK-redovisning. 

 

Tabell 2.4 Hur teorierna hänger ihop. 

 

Not: Omarbetad tabell. An et al. (2011, s. 580). 

 
2.3 Analysmodell 
Analysmodellen, se figur 2.2, består av de tre segmenten av IK som har presenterats i 

referensramen: humankapital, internkapital och externkapital. Dessa segment består sedan av 

totalt 109 IK-begrepp som presenterats under respektive kapitalform vilka används för att 
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identifiera IK i årsredovisningarna. Kopplat till IK finns det sedan ett antal teorier som används 

för att förstå varför företagen väljer att redovisa IK. I analysavsnittet kommer analysmodellen 

att användas för att knyta samman referensramen med den insamlade empirin. Företagens 

redovisning över tid kommer att analyseras och analysmodellen kommer att användas för att 

förstå varför företagen redovisar IK.  

 

Figur 2.2 Analysmodell. 

Not: Omarbetad figur. An et al. (2011, s. 580).  

 

2.4 Sammanfattning av referensram 
IK fångas i huvudsak inte upp inom ramen för den befintliga redovisningen. En vanlig 

uppdelning av IK består av humankapital, internkapital och externkapital. Det finns en ökande 

trend att lämna information om IK på frivillig basis. Det finns skillnader i nivån av 

redovisningen inom olika IK-segment. Skillnaden kan vara ett resultat av kostnaderna för att 

producera informationen om de olika delarna. Innehållet i årsredovisningen är dock beroende 

av vem som skapat den. 
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Humankapitalet avser de anställdas kompetenser vilket bland annat innefattar personalens 

utbildning, kunskap, arbetsrelaterade kunskaper, och arbetsrelaterade kompetenser. 

Internkapitalet innefattar bland annat hårdvara, mjukvara, databaser, patent och allt annat av 

organisatorisk förmåga som stödjer de anställdas produktivitet. Externkapital inkluderar alla 

resurser som länkar till externa relationer som kunder, leverantörer eller forsknings- och 

utvecklingspartners. Det omfattar även relationer med intressenter som exempelvis långivare 

och investerare. 

 

Inom intressentteorin bör en organisation inte bara vara ansvarig gentemot aktieägarna utan 

även till andra intressenter. Teorin föreslår att organisationer väljer att frivilligt avslöja 

information för att tillgodose verkliga eller förmodade förväntningar från intressenterna. 

Legitimitetsteorin antar att organisationer ständigt strävar efter att säkerställa att de fungerar 

inom gränserna och normerna i deras samhälle. Enligt detta perspektiv är det nödvändigt för 

organisationer att offentliggöra sin IK på en frivillig basis för att indikera att de uppfyller 

samhällets förväntningar. Agentteorin handlar om det principal-agent förhållande som finns vid 

separationen mellan ägande och företagsledning. Ett nyckelbegrepp inom agentteorin är 

informationsasymmetri vilket uppstår när en part i en principal-agent relation har ett 

informationsövertag över den andre. Signalteori handlar om hur problem som uppstår på grund 

av informationsasymmetri kan hanteras. En signal kan användas för att indikera dolda 

egenskaper från signalisten, exempelvis att företaget har en hög kvalitet (hög grad av IK).
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3. Metod 
I metodkapitlet beskrivs metoden som har använts vid studiens utformning. Studien består av 

en kvantitativ del i form av innehållsanalys av årsredovisningar och en kvalitativ del i form av 

intervjuer med företagsrepresentanter. Kapitlet inleds med val av ämnesområdet och företag. 

Därefter följer en redogörelse för studiens datainsamling samt beskrivning av hur insamlad 

data har operationaliserats. Kapitlet avslutas med en metodreflektion och sammanfattning av 

metodkapitlet.  

 
3.1 Tillvägagångssätt 
Studien inleddes med att välja ett intressant ämne för uppsatsen. Efter en litteratursökning 

formulerades studiens problem vilket utgår från problematiken kring redovisningen av IK i 

dagens allt mer kunskapsbaserade ekonomi. Urvalsprocessen av företag till studien inleddes 

med en identifikation av företag vars arbete huvudsakligen utförs på ett intellektuellt plan vilket 

Swart och Kinnie (2003) relaterar till kunskapsföretag. De nämner även ett antal branscher som 

kan hänföras till begreppet kunskapsföretag. En av branscherna utgörs av teknikkonsultföretag. 

 

En sökning på ”uppsatser.se” med sökorden ”intellektuellt kapital” och ”teknikkonsultföretag” 

genomfördes. Ingen tidigare studie med syfte att beskriva och jämföra hur teknikkonsultföretag 

redovisar IK i årsredovisningar de senaste tio åren kunde konstateras, därför valdes branschen 

teknikkonsultföretag. För att begränsa studiens urval av teknikkonsultföretag utformades 

följande kriterier som företagen var tvungna att uppfylla för att ingå i studien: 

 

• Företagen ska vara etablerade i Sverige för att underlätta hanteringen av information 

från dem samt underlätta kommunikation med dem.  

• Företagen ska vara noterade på OMX Stockholm.  

• Företagen ska tillhandahålla årsredovisningar mellan åren 2004 till 2014.  

 

Det finns fyra noterade teknikkonsultföretag på OMX Stockholm: Sweco och ÅF, noterade på 

OMX Stockholm Mid Cap samt Rejlers och Semcon, noterade på OMX Stockholm Small Cap 

(Nasdaq OMX Group, 2015). Samtliga fyra företag uppfyllde ovanstående kriterier och ingår 

därmed i studien. Efter ämnesvalet och valet av företag påbörjades informationsinsamlingen till 

referensramen.  
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3.1.1 Val av referensram  
Material till referensramen har framförallt samlats in från vetenskapliga artiklar som sökts fram 

via ”web of science”, med sortering efter antal citeringar, och ”Google scholar”. De främsta 

sökorden som användes var ”intellectual capital”, ”intellectual capital voluntary disclosure”, 

“intellectual capital reporting”, “intellectual capital content analysis” och “intellectual capital 

annual report”. Genom att undersöka de vetenskapliga artiklarnas referenser har ytterligare 

artiklar påträffats som sedan använts i studien. Även böcker inom ämnena IK och metod har 

lånats från Mälardalens högskolas bibliotek. 

 

Anledningen till att informationen vid presentationen av IK i referensramen inhämtats från olika 

författare är för att återge en samlad uppfattning om vad begreppet innebär. Olika författare 

använder olika segmenteringsbegrepp på IK vilka dock har uppfattats synonyma med varandra, 

exempelvis är externkapital synonymt med relationskapital, relation och externstruktur. Studien 

syftar inte till att vara en litteraturstudie som återger olika författares modeller, segmentering 

och synsätt på IK. I bilaga 1 placeras respektive författares segmenteringsbegrepp in i relation 

till vart inhämtad information hamnar i vår utarbetade segmentering av IK. Vi har valt att 

segmentera IK efter begreppen: humankapital, internkapital – strukturell samt externkapital – 

relationell då Petty och Guthrie (2000) menar att detta är en vanlig uppdelning av IK.  

 

3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är den information och data som berör empiriobjekten och samlas in från 

andrahandskällor, exempelvis, tidskrifter, böcker, webbsidor med mera (Lundahl & Skärvad, 

1999). Sekundärdata presenterad i denna studie har använts för allmän företagsbeskrivning till 

inledningskapitlet och är hämtad från företagens årsredovisningar. Även årsredovisningar som 

använts till innehållsanalysen utgör studiens sekundärdata.  

 

3.2.1 Innehållsanalys 
Innehållsanalys är en av de mest populära forskningsmetoderna för att undersöka redovisningen 

av IK eftersom det är ett bra instrument för att mäta och utläsa trender i redovisningen (Guthrie, 

Petty, Yongvanich & Ricceri, 2004). På grund av detta har vi i den här studien valt att göra en 

innehållsanalys på årsredovisningar för att studera redovisningen av IK. Det tidigaste året som 

samtliga företag tillhandahöll årsredovisningar på webbplatserna var 2004 och därför valdes 

detta år ut som startpunkten för undersökningen. På grund av studiens begränsade tidsram 
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valdes årsredovisningar ut från vartannat år vilket innebar att totalt 24 årsredovisningar 

undersökts från fyra företag. Årsredovisningar från åren 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 och 

2014 laddades ner i PDF-format från företagens webbplatser. Som studieobjekt valdes engelska 

årsredovisningar eftersom att listan med IK-begrepp som skulle undersökas hade publicerats på 

engelska, se utförligare diskussion kring valet av sökord i avsnitt 3.4 om operationalisering. 

Ifall sökorden hade översatts till svenska och svenska årsredovisningar hade undersökts ansågs 

det uppstå en risk för felöversättningar och därför valdes engelska årsredovisningar som 

undersökningsobjekt. Hela årsredovisningarna har undersökts efter det exakta sökordet då vissa 

IK-begrepp kan förekomma i företagens balansräkning. Endast exakta sökordsträffar har 

räknats för att undvika dubbelräkning av orden. Ett av de viktigaste antaganden som ligger till 

grund för innehållsanalysen är att volymen eller frekvensen av avslöjanden av en viss fråga 

eller kategori signalerar hur viktig skaparna till årsredovisningen anser att frågan är (Gray, 

Kouhy & Lavers, 1995; Krippendorff, 2004; Beattie & Thomson, 2007). Varje gång begreppet 

har påträffats har det därför räknats och fått en poäng. Undersökningen har genomförts genom 

avancerad sökning i dataprogrammet Adobe. Datamaterialet med antal träffar i 

årsredovisningen har samlats in i kalkylprogrammet Microsoft Excel. Utifrån det har resultatet 

presenterats i figurer i empirikapitlet, se även bilaga 2 för totala antalet sökordsträffar i 

tabellform. 

 

3.3 Primärdata 
Primärdata samlades in via intervjuer med respondenter från företagen. Företagen fick själva 

välja lämplig respondent efter att de försetts med information om att studien syftar till en 

beskrivning av hur teknikkonsultföretag redovisar IK i sina årsredovisningar. På grund av 

tidsbrist och respondenternas geografiska läge i förhållande till Västerås önskades i första hand 

telefonintervjuer. Enligt Bryman och Bell (2013) är en fördel med telefonintervjuer tids- och 

kostnadsbesparing då resvägen till respondenten kan vara lång. Telefonintervjuer utfördes med 

företagen Rejlers och Semcon. En telefonintervju hade även bokats med ÅF, de valde dock att 

avboka den på grund av tidsbrist och därmed kunde ingen intervju genomföras med dem. Sweco 

hade inte möjligheten att avvara tid för telefonintervju vilket resulterade i att en mailintervju 

genomfördes med dem. Efter samtliga telefonintervjuer gavs möjligheten att komplettera med 

följdfrågor via e-mail. Respondenterna tillfrågades även om de ville vara anonyma eller 

publiceras med namn i studien, samtliga godkände att publiceras med namn.  
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Vid samtliga intervjutillfällen applicerades en intervjuguide. Intervjuguiden bestod av ett antal 

rubriker som i huvudsak överensstämde med rubrikerna i referensramen. Under respektive 

rubrik i intervjuguiden utarbetades frågor kopplade till informationen i referensramen, se 

utförligare beskrivning om frågornas relation till referensramen i avsnitt 3.4 om 

operationalisering. Detta tillvägagångssätt användes för att utnyttja informationen i 

referensramen till fullo vid utformningen av frågor till respondenterna. Tillvägagångssättet gav 

även respondenterna möjlighet till en bättre uppfattning om vilket ämnesområde varje specifik 

fråga tillhörde. Inom respektive ämnesområde hade respondenterna frihet att utforma svaren på 

frågorna på sitt eget sätt. Tillvägagångssättet ligger i linje med vad Bryman och Bell (2013) 

benämner är en semistrukturerad intervju.  

 

Vid samtliga telefonintervjuer användes ljudinspelning som hjälpmedel. Enligt Patel och 

Davidsson (2011) är en fördel med ljudinspelning att respondenternas svar på frågorna 

registreras exakt. En nackdel kan dock vara att närvaro av ljudinspelning påverkar de svar som 

erhålls, personer brukar vanligtvis prata mer spontant ifall de inte spelas in. Materialet som 

spelades in vid telefonintervjun transkriberades och det viktigaste från transkriberingen utgör 

studiens empiriska del. Intervjuerna analyserades sedan med hjälp av analysmodellen för att 

skapa förståelse för varför företagen redovisar IK frivilligt.  

 
3.3.1 Respondenter 
Mailintervjun genomfördes med Åsa Barsness från Sweco och svaren mottogs 29:e april 2015. 

Barsness är ”kommunikationsdirektör” på Swecos huvudkontor i Stockholm och har arbetat på 

företaget i ett och ett halvt år. Barsness har under sin tid på företaget inte innehaft några andra 

positioner (Barsness, 2015).  

 

Telefonintervjun med Lisa Rejler från Rejlers genomfördes den 30:e april 2015. Rejler arbetar 

idag som ”Investor relations & CSR-chef” på Rejlers huvudkontor i Stockholm och har arbetat 

på företaget sedan 2003. Rejler har under sin tid på företaget varit verksam inom bland annat 

hållbarhetsfrågor och all kontakt med finansmarknaden (Rejler, 2015). 

 

Telefonintervjun med Anders Atterling från Semcon genomfördes den 6:e maj 2015. Atterling 

är ”Hållbarhetschef/kvalitetschef/controller” på Semcons huvudkontor i Göteborg och har 

arbetat på företaget sedan 1991. Atterling har under sin tid på företaget även arbetat som bland 

annat ekonomichef och IR ansvarig (Atterling, 2015).  
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3.4 Operationalisering 
Referensramen som har sammanställts under litteratursökningen låg till grund för utformningen 

av intervjufrågorna till respondenterna. Intervjufrågorna kan ses i bilaga 3. Nedan presenteras 

tabell 3.1 som visar hur frågorna är kopplade till referensramen. Tabellen är uppbyggd för att 

beskriva varifrån i referensramen som respektive fråga är hämtad. Som det kan utläsas i tabellen 

har de flesta frågorna en koppling till IK vilket beror på att begreppet har en central roll för 

studien då det förekommer i både syfte samt frågeställningar. Ett flertal frågor har även 

formulerats utifrån intressent-, legitimitets-, agent- och signalteorin för att skapa förståelse för 

varför företagen redovisar IK. 

 

Tabell 3.1 Intervjufrågor i relation till referensramen. 5 

Rubriker i referensramen Intervjufrågor 
Intellektuellt kapital  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 
Humankapital 9, 10 
Internkapital 9, 11 
Externkapital 9, 12 
Redovisning av intellektuellt kapital 3, 4, 7 
Intressentteori 4, 5, 6, 8 
Legitimitetsteori 4, 5, 6 
Agentteori 4, 5, 6 
Signalteori 4, 5, 6 

 

För att undersöka företagens redovisning av IK har vi valt att genomföra en innehållsanalys. En 

viktig uppgift vid innehållsanalytisk forskning är att bestämma vilken analysenheten ska vara 

(ord, fraser, satser). En form av innehållsanalys bygger på hur ofta specifika ord förekommer i 

en text (Bryman & Bell, 2013). Ord har valts ut för att de enkelt kan kategoriseras och att det 

finns möjlighet att söka igenom stora databaser efter specifika ord, vilket nämnts som en fördel 

vid val av analysenhet av Gray et al. (1995). Vid tidigare studier har flera forskare valt att söka 

efter ord vid undersökningen, se exempelvis (Vandemaele et al., 2005; Vergauwen et al., 2007; 

Blaise, Sonnier, Carson & Phillips, 2008; Oliveras, Gowthorpe, Kasperskaya, Perramon & 

Jordi, 2008). De sökord som är utvalda för denna studies innehållsanalys har presenteras under 

respektive IK-kapitalform i referensramen. Dessa sökord valdes för att de tidigare har använts 

av Vergauwen et al. (2007) i deras studie där de genomförde en innehållsanalys av 

årsredovisningar på bland annat svenska företag. 
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Vid innehållsanalysen räknas antalet gånger ett IK-begrepp nämns. Enligt Beattie och Thomson 

(2007) är upprepning en kommunikationsstrategi som används för betoning och förstärkning 

vilket signalerar den vikt som företagsledningen lägger på informationen. Till analysen anses 

IK-redovisningen därför ha ökat ifall IK-begreppen nämns fler gånger. 

 

3.5 Reliabilitet och Validitet  
Begreppet reliabilitet syftar till huruvida resultatet av undersökningen blir detsamma om 

studien upprepas. Validitet handlar om huruvida slutsatserna från undersökningen har ett 

samband eller inte (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.5.1 Kvantitativ del 
Begreppet reliabilitet är aktuellt i denna studie då delar av datainsamlingen utförts kvantitativt. 

Reliabiliteten i studiens kvantitativa del i form av innehållsanalys anses stark då specifika ord 

räknats för att mäta IK-redovisningen i specifika företags befintliga och färdigställda 

årsredovisningar. Om studiens kvantitativa undersökning skulle återupprepas på samma 

årsredovisningar med identiska sökord fast av andra forskare skulle resultatet med största 

sannolikhet bli detsamma, studien innehar därmed stabilitet. För att öka reliabiliteten har 

innehållsanalysen även genomförts elektroniskt. Att elektroniskt undersöka årsredovisningarna 

ger enligt Vergauwen et al. (2007) fördelen att mänskliga misstag undviks vid själva sökningen.  

En kritik mot innehållsanalys är att det har funnits en allmän brist på insyn i hur forskare har 

gått tillväga vid undersökningen, exempelvis finns det ofta frågetecken kring hur de har 

kategoriserat IK och vilka delar av årsredovisningen som har studerats. Troligtvis har hela 

årsredovisningarna undersökts men det nämns inte uttryckligen (Beattie & Thomson, 2007). 

Genom att ange tydliga regler för vad som ska ingå kan reliabiliteten öka (Guthrie et al., 2004). 

För att öka reliabiliteten har vi därför förklarat vilka metodval vi har gjort och beskrivit hur vi 

har gått tillväga och förklarat att alla delar i årsredovisningarna har ingått.  

 

Liksom reliabiliteten är validitet aktuell i denna studies kvantitativa del. Begreppsvaliditet 

handlar om huruvida måttet för ett begrepp verkligen mäter vad begreppet anses beteckna 

(Bryman & Bell, 2013). Orden som används för att mäta IK i denna studies innehållsanalys är 

tidigare använda i en studie av Vergauwen et al. (2007) där de undersökt IK via innehållsanalys 

av svenska företags årsredovisningar. Då IK-begreppen tidigare använts samt applicerats på 
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svenska företag vid mätning av IK i ett vetenskapligt sammanhang ansågs dem beprövade och 

relevanta för studien. 

 

Undersökningens resultat kan inte generaliseras då studien mäter IK-redovisningen i specifikt 

utvalda årsredovisningar. Det finns även olika metoder för mätning av IK-redovisning vilket 

gör att en generalisering av resultatet gällande IK-redovisning utifrån denna studies metod kan 

anses felaktig vid ett annorlunda tillvägagångssätt.  

 

3.5.2 Kvalitativ del 
Enligt Patel och Davidson (2011) är begreppen validitet och reliabilitet så likartade att forskare 

sällan använder begreppet reliabilitet vid kvalitativ forskning. Enligt LeCompte och Goetz 

(1982, återgiven i Bryman & Bell, 2013) är det omöjligt att frysa en social miljö och de 

betingelser som gäller vid en inledande studie för att göra den replikerbar. Skulle tre andra 

personer ha intervjuats är det inte säkert att samma svar skulle ha erhållits. För att öka 

tillförlitligheten och trovärdigheten har ändå samma frågor ställts till respondenterna. På grund 

av det begränsade antalet respondenter kan inga generella slutsatser konstateras om hur alla 

teknikkonsultföretag resonerar kring den frivilliga redovisningen av IK. 

 

Istället för att använda reliabilitet får validiteten en vidare innebörd inom kvalitativ forskning 

och det kan relateras till hela forskningsprocessen. Vid datainsamlingen påverkas validiteten av 

hur forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades 

livsvärld (Patel & Davidsson, 2011). Respondenter från tre företag har intervjuats vilket utgör 

studiens primärdata. Efter att företagen fått information om intervjuämnet valde de den 

representant från företaget som bäst kunde besvara frågorna. Respondenterna anses ha varit 

lämpliga eftersom samtliga varit insatta i ämnet och haft ledande positioner i företagets 

utformning av årsredovisningen. För att öka kvalitén i texten skickades empirikapitlet till 

respondenterna som fick möjlighet att läsa igenom och komma med synpunkter ifall något 

skulle ha missuppfattats eller feltolkats under intervjun, detta arbetssätt kan enligt Patel och 

Davidsson (2011) stärka validiteten i arbetet.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2011) är det viktigt för den kvalitativt inriktade forskaren att noga 

beskriva forskningsprocessen så att de som läser studien kan bilda sig en uppfattning om de val 

som forskaren har gjort. Validiteten anses stärkt genom att metodvalen har motiverats och att 
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det utförligt har beskrivits hur företagen och respondenterna valts ut samt hur materialet samlats 

in, presenterats och analyserats. 

 

3.6 Metodreflektion 
Till innehållsanalysen måste det bestämmas vilken analysenhet som ska tillämpas, exempelvis 

ord eller meningar. Valet av ord som analysenhet gjordes för att subjektiviteten vid den 

manuella kodningen av meningar ansågs bli för stor. Problem med subjektivitet är något som 

Beattie och Thomson (2007) lyft fram när meningar undersöks då det är forskarnas 

bedömningar som ligger till grund för vad som klassificeras som IK genom en manuell kodning. 

Det är i många fall omöjligt för läsarna att veta vilken typ av IK-redovisning som har fångats 

upp inom de olika kategorierna vid manuell kodning (Beattie & Thomson, 2007). Att läsa 

igenom hela årsredovisningarna och manuellt koda varje mening ansågs dessutom bli för 

tidskrävande och ansågs inte möjligt med tanke på denna studies begränsade tidsram.  

 

Vid valet av sökord bestämdes det att Vergauwen et al. (2007) studie skulle ligga till grund. 

Dessa sökord hade testats i en vetenskaplig artikel där bland annat svenska företag undersöktes. 

Ett problem upptäcktes dock vid litteraturgenomgången då vissa författare ansåg ett ord tillhöra 

en kategori medan en annan författare ansåg ett ord tillhöra en annan kategori. Detta kan leda 

till att resultatet mellan kategorierna kan bli felaktigt men totalt sett har antalet IK-

sökordsträffar blivit korrekt. Ett exempel är begreppet ”network” som placerats in under 

internkapital av Vergauwen et al. (2007). Detta ansågs dock även ha kunnat placeras under 

externkapital eftersom det diskuteras om nätverk även där. Vi valde dock att fullfölja 

undersökningen med de exakta sökorden från Vergauwen et al. (2007) då mängden ord 

relaterade till respektive kapitalform ansågs omfattande samt att det tidigare använts vid 

innehållsanalys på svenska företag.  

 

Vid insamlingen av primärdata genomfördes en mailintervju med Sweco. Enligt Sveningsson, 

Lövheim och Bergquist (2003) är en fördel med mailintervju att respondenten har mer tid att 

fundera kring frågorna och formulera sina svar jämfört med en personlig intervju. En nackdel 

med mailintervju kan dock vara att det inte går att ställa följdfrågor till respondenten på samma 

sätt som vid en personlig intervju. Mailintervjun resulterade i korta och koncisa svar vilket 

bidrog till ett relativt outvecklat empiriskt underlag. Telefonintervjuer liknande de som 

genomfördes med Rejlers och Semcon hade istället varit önskvärda vid samtliga 



27 
 

intervjutillfällen då dessa resulterade i välutvecklade svar från respondenterna vilket bidrog till 

ett utförligt empiriskt underlag. Om samtliga intervjuer genomförts via telefon hade det 

empiriska underlaget till analysen troligtvis varit mer utförligt vilket hade resulterat i en 

utförligare analys. Hade dessutom ÅF också medverkat i intervju hade studiens empiriska 

underlag och analys förbättrats ytterligare. 

  

3.7 Sammanfattning av metod 
Uppsatsens upplägg har varit att det först söktes information från Internetkällor, böcker och 

vetenskapliga artiklar till bakgrunden för att få en inblick i ämnet. Bakgrunden 

problematiserades sedan varefter frågeställningen och uppsatsens syfte formulerades. Efter det 

har relevant teori sökts fram till referensramen vilket låg till grund för intervjufrågorna som 

formulerades till respondenterna. Även årsredovisningar från 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 och 

2014 har laddats ner ifrån de valda företagens webbplatser. På årsredovisningarna gjordes det 

en innehållsanalys vars resultat presenterades i empirikapitlet. Även respondenternas svar låg 

till grund för empirikapitlet vilket sedan analyserades utifrån referensramen. I det sista kapitlet 

presenterades studiens slutsatser som besvarade frågeställningarna. 
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4. Empiri  
I empirikapitlet redovisas innehållsanalysen av årsredovisningarna där det undersökts hur ofta 

specifika IK-begrepp nämnts i de fyra teknikkonsultföretagens årsredovisningar från år 2004, 

2006, 2008, 2010, 2012 och 2014. En ökning av antalet redovisade IK-begrepp i 

årsredovisningarna innebär att redovisningen av IK har ökat. Resultatet från innehållsanalysen 

presenteras inledningsvis för alla företag tillsammans, sedan följer en uppdelning av resultatet 

per företag och kapitalform. I kapitlet redovisas även den mailintervju som har genomförts med 

Sweco samt de telefonintervjuer som har genomförts med Rejlers och Semcon. 

 
4.1 Redovisning av intellektuellt kapital  
I figur 4.1 presenteras IK-redovisningens utveckling för teknikkonsultföretagen mellan åren 

2004 och 2014. X-axeln representerar tidsperioden 2004 till 2014. Siffrorna på y-axeln 

representerar antalet redovisade IK-begrepp per år i samtliga företag. Mellan år 2004 och 2014 

har det skett en ökning av den totala IK-redovisningen motsvarande 465 IK-begrepp. IK-

begreppen som är relaterade till kapitalformerna återfinns i referensramen samt i bilaga 2 som 

visar det totala antalet sökträffar per IK-begrepp för samtliga företag. 

 

Figur 4.1 IK-redovisningens utveckling baserad på samtliga företag i undersökningen. 3 

 

I figur 4.2 visas den totala IK-redovisningen uppdelad per företag. Mellan år 2004 och 2014 

kan en ökning av IK-redovisningen för samtliga företag observeras. År 2012 sker dock en 

minskning av redovisat IK för Rejlers och Semcon. Vid undersökningens början år 2004 var 

Semcon det företag som redovisade mest IK och de var ledande fram till 2010. Från år 2012 
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passerades Semcon av de två största företagen ÅF och Sweco. Rejlers har varit det företag som 

redovisat minst IK under samtliga år.  

 

Figur 4.2 IK-redovisningens utveckling uppdelat per företag. 4 

 

I figur 4.3 presenteras samtliga företags IK-redovisning uppdelad på human-, intern- och 

externkapital. På figurens x-axel utläses aktuellt år för IK-redovisningen. På figurens y-axel 

utläses antal redovisade IK-begrepp vid innehållsanalysen. Humankapitalet är den kapitalform 

som redovisas i störst utsträckning under samtliga år och redovisningen har ökat under 

tidsperioden. Av den totala IK-redovisningen har andelen redovisat humankapital varierat 

mellan 64 till 71 procent. Externkapitalet redovisas i näst störst utsträckning och internkapitalet 

i minst utsträckning. År 2012 redovisades dock en större andel internkapital i relation till 

externkapitalet.  

136
155

181

239

198
230

248 265

302
325

279

332

215
234

298
302 313

368

245
246 246

266

321

379

2004 2006 2008 2010 2012 2014

Rejlers Semcon Sweco ÅF



30 
 

 

Figur 4.3 IK-redovisningens utveckling uppdelad på human-, intern- och externkapital 

baserad på samtliga företag i undersökningen. 5 

 

I figurerna nedan visualiseras utvecklingen av respektive företags redovisade human-, intern- 

samt externkapital under åren 2004 till 2014. På figurernas x-axel utläses aktuellt år för IK-

redovisningen. På figurernas y-axel utläses antal redovisade IK-begrepp vid innehållsanalysen. 

Rejlers redovisningsutveckling av respektive kapitalform visualiseras med blå kurva, Semcons 

med röd kurva, Swecos med grå kurva samt ÅF:s med gul kurva.  

 

4.1.1 Humankapital 
I figur 4.4 visualiseras företagens redovisning av humankapital. Redovisningen av 

humankapital har från år 2004 till 2014 ökat för samtliga företag. Det företag som har redovisat 

minst humankapital under perioden 2004 till 2014 är Rejlers, de har dock haft den största 

procentuella ökningen av humankapitalredovisning under denna period vilken motsvarar 67,5 

procent. Det totala antalet sökträffar i innehållsanalysen på begrepp hänförbara till 

humankapital under undersökningsperioden var 4241. Av det totala antalet sökträffar kunde 

2497, vilket motsvarar 58,9 procent, hänföras till begreppet ”employees” vilket är det IK-

begrepp som genererat flest sökträffar hos samtliga företag. Vanligt förekommande IK-begrepp 

hos samtliga företag var ”expertise”, ”knowledge” och ”specialist”. 
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Figur 4.4 Humankapitalets utveckling uppdelat på respektive företag. 6 

 

4.1.2 Internkapital 
I figur 4.5 visualiseras företagens redovisning av internkapitalet. Redovisningen har haft en 

varierande utveckling där samtliga företag har såväl ökat som minskat sin redovisning av 

internkapital jämfört med föregående år. Sweco är det företag som haft den största fluktuationen 

då de redovisat såväl näst minst som mest internkapital under tidsperioden. Rejlers är det 

företag som har redovisat minst internkapital under samtliga år. Det totala antalet sökträffar i 

innehållsanalysen på begrepp hänförbara till internkapital under undersökningsperioden var 

890. Ett vanligt förekommande IK-begrepp hos samtliga företag var ”corporate culture”. Av 

sökträffarna på IK-begreppet ”knowledge sharing” kunde 21 hänföras till Sweco, en till ÅF 

medan det inte nämndes alls hos Rejlers och Semcon. Begrepp som fick lite utrymme och 

knappt nämndes var ”copyright” samt ”patents”. 

 

83 84
118

165
121

139
92 116

155
170

133 146161

190

261
229 242 253

205
189

198
213

269

309

2004 2006 2008 2010 2012 2014

Rejlers Semcon Sweco ÅF



32 
 

 

Figur 4.5 Internkapitalets utveckling uppdelat på respektive företag. 7 

 

4.1.3 Externkapital 
I figur 4.6 visualiseras företagens redovisning av externkapital. Redovisningen av externkapital 

har från år 2004 till 2014 ökat för samtliga företag. Ingen kontinuerlig ökning under 

tidsperioden kan dock utläsas ur figuren då redovisningen av externkapital fluktuerat mellan 

åren för samtliga företag. Semcon är de som redovisar högst andel externkapital och ÅF är de 

som redovisar minst andel externkapital under undersökningsperioden, bortsett från år 2006 då 

Sweco redovisade lägst andel externkapital. Det totala antalet sökträffar i innehållsanalysen på 

begrepp hänförbara till externkapital under undersökningsperioden var 1192. Av det totala 

antalet sökträffar kunde 900, vilket motsvarar 75,5 procent, hänföras till begreppet ”customers” 

vilket också var det vanligast förekommande externkapitalbegreppet i Semcons, Rejlers och 

Swecos årsredovisningar. Av sökträffarna på ”customers” kunde 548 hänföras till Semcons 

externkapital, 261 träffar kunde hänföras till Rejlers externkapital och 85 till Swecos 

externkapital. Endast sex av sökträffarna på ”customers” kunde hänföras till ÅF:s externkapital.  
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Figur 4.6 Externkapitalets utveckling uppdelat på respektive företag. 8 

 
4.2 Intervju med Sweco 
Redovisningen av IK anses viktig för att förstå Swecos verksamhet samt hur företaget arbetar 

med sina kunder. Det finns ingen specifik del av IK som är enklare att förmedla information 

om i årsredovisningen än någon annan. Barsness anser det vara intressant att studera hur andra 

företag redovisar IK-upplysningar vid utformningen av den egna redovisningen. Swecos 

viktigaste intressenter utgörs av kunderna, investerarna, medarbetarna och potentiella 

medarbetare. Enligt Barsness finns det inga nackdelar med att redovisa IK då Sweco vill vara 

transparenta och redovisa för intressenterna vad de gör, hur de arbetar samt hur det är att arbeta 

på företaget (Barsness, 2015).  

 

Som konsultbolag är Swecos viktigaste tillgång de anställda och deras kompetens. Det är viktigt 

att redovisa medarbetarnas kompetens i årsredovisningen då kompetens utgör vad företaget 

erbjuder sina kunder. Företagskulturen anses av Barsness också viktig att framställa i 

årsredovisningen då den speglar hur företaget är som organisation, verksamhetens struktur, 

interna fokusområden och vad som präglat företaget historiskt samt framåt. Företagskulturen 

ger också intressenterna en uppfattning om företagets agerande. Även externa relationer i form 

av projekt utförda i samarbete med företagets kunder förklaras i årsredovisningen. I 

årsredovisningen förklarar Sweco även hur de förbättrar samhället och bidrar till framtiden 

(Barsness, 2015).  
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4.3 Intervju med Rejlers 
Anledningen till att Rejlers redovisar frivillig IK-information är att de vill förklara sin 

verksamhet utförligt och därigenom bli mer kända för omvärlden. Intressenterna förväntar sig 

också att företaget ska förklara sin verksamhet utförligt. Som börsbolag har Rejlers en 

skyldighet att presentera en utförlig och rättvisande bild av verksamheten för att 

finansmarknaden ska kunna göra en korrekt värdering av företagets aktier (Rejler, 2015). 

 

Nackdelen med att redovisa en stor mängd IK-information i årsredovisningen kan dock vara att 

företaget blir för transparent. Ur konkurrenssynpunkt kan det exempelvis vara känsligt att 

redovisa en allt för omfattande information om kunder. Lisa Rejler framhåller dock att Rejlers 

alltid har varit öppna och transparenta i sin redovisning av IK och att de inte döljer någonting 

medvetet. Vid utformningen av IK-redovisningen influeras de till viss del av sina konkurrenter. 

De kan exempelvis granska hur nyckeltal från medarbetaravsnittet redovisas i andra företags 

årsredovisningar (Rejler, 2015). 

 

Den frivilliga delen av IK-redovisningen utformas med hänsyn till årsredovisningens 

målgrupper där finansmarknaden utgör den främsta målgruppen. En enklare variant av 

framvagnen5 i årsredovisningen utges i form av en broschyr. I broschyren beskrivs bland annat 

Rejlers verksamhet och olika uppdrag som företaget utför. Anledningen till att broschyren 

utformats är för att företaget vill nå ut med information till en bredare målgrupp än 

finansmarknaden. Lisa Rejler tror att kunder, potentiella medarbetare och medarbetare som 

sedan tidigare arbetar på företaget oftare läser broschyren än den riktiga årsredovisningen 

(Rejler, 2015). 

 

4.3.1 Humankapital 
Enligt Lisa Rejler är företagets viktigaste tillgång humankapitalet, det vill säga de anställda 

konsulterna och deras kompetens. Konsulternas kompetens säljs till olika teknikprojekt inom 

områdena energi, infrastruktur, bygg och fastighetsindustri. Eftersom att medarbetarna utgör 

företagets viktigaste tillgång blir medarbetare och potentiella medarbetare därmed också 

företagets viktigaste intressenter. För att tydliggöra för potentiella medarbetare vilken 

                                                            
5 Framvagnen är den första delen av årsredovisningen som innehåller exempelvis företagsinformation och 
verksamhetsbeskrivning. Bakvagnen är den andra delen av årsredovisningen som består av balansräkning, 
resultaträkning och noter (Rejler, 2015).  
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kompetens företaget efterfrågar anses det därför viktigt att framhäva personalens kompetens i 

årsredovisningen (Rejler, 2015). 

 

I Rejlers årsredovisning finns ett medarbetaruppslag där företaget presenterar 

medarbetareundersökningar och nyckeltal med koppling till företagets anställda. Nyckeltalen 

mäter bland annat personalomsättning och sjukfrånvaro. Dessutom presenteras i 

medarbetaruppslaget intervjuer med företagets anställda. De senaste åren har Rejlers utökat 

antalet medarbetarintervjuer publicerade i årsredovisningen. Anledningen till utökningen av 

medarbetarintervjuer är att Rejlers vill förmedla information om vad medarbetarna tycker om 

företaget samt hur det är att arbeta i företaget. Enligt Lisa Rejler förmedlar 

medarbetarintervjuerna också att det är roligt att arbeta på Rejlers samt att företaget innehar 

duktiga konsulter med hög kompetens. Rejlers vill med detta framstå som branschens bästa 

arbetsgivare och få fler potentiella medarbetare att söka sig till företaget (Rejler, 2015). 

 
4.3.2 Internkapital 
Rejlers har en platt organisationsstruktur med en personlig företagskultur som till stor del 

baseras på personliga relationer. Företaget är ett familjeföretag vilket enligt Lisa Rejler 

avspeglas i deras företagskultur. Enligt Lisa Rejler väljer många medarbetare att arbeta hos 

Rejlers just på grund av att de är ett familjeföretag. Rejlers framhåller också i årsredovisningen 

att de har en hälsofrämjande företagskultur där de uppmuntrar sina anställda till olika idrotts- 

och hälsofrämjande aktiviteter (Rejler, 2015). 

 

För att öka företagets interna effektivitet används olika datasystem. I och med att Rejlers är ett 

stort företag med 1800 medarbetare i Sverige, Norge och Finland är det viktigt att medarbetarna 

känner till varandras kompetenser. Företaget har exempelvis en kunskapsbank på intranätet där 

medarbetarna ser vad det finns för olika kompetenser inom företaget. Vid stora projekt behöver 

företaget olika kompetenser och det blir genom kunskapsbanken lätt att hitta rätt kompetens. 

Det nämns dock ingenting om interna databaser i årsredovisningen (Rejler, 2015). 

 

4.3.3 Externkapital 
Inom kategorin externkapital är det framförallt företagets tio största kunder som presenteras i 

årsredovisningen. Det är viktigt att framhäva de största kunderna och olika uppdrag för att 

intressenter ska förstå vad det är för verksamhet Rejlers bedriver. Vid presentationen av 

kunderna redogörs bland annat antalet uppdrag företaget utfört åt dessa under året. Enligt Lisa 
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Rejler är det inom kategorin externkapital även viktigt att framhäva vilka fonder som äger 

företaget och att familjen fortfarande är den största ägaren. Enligt Lisa Rejler är det lättare att 

redovisa uppdrag som företaget utfört åt kunder jämfört med att exempelvis genomföra 

intervjuer med företagets medarbetare då nya kunduppdrag finns registrerade hos företaget 

sedan tidigare i form av pressmeddelanden (Rejler, 2015). 

 

4.4 Intervju med Semcon 
Anledningen till att Semcon redovisar frivillig IK-information är att de vill förmedla en 

rättvisande bild av företaget. Då Semcon är ett tjänsteföretag innehar de inte någon stor andel 

fast egendom. De äger bland annat sina datorer och IT-system men hyr i huvudsak sina lokaler. 

De största och viktigaste tillgångarna inom företaget utgörs av sådant som inte redovisas i 

balansräkningen eller uttrycks i monetära termer (Atterling, 2015). 

 

Vid utformningen av IK-redovisningen har Semcon en egen utformad plan som de följer. 

Företaget har under åren haft olika ambitioner med IK-redovisningen beroende på vilken 

målgrupp de främst anpassat årsredovisningen till. Företaget tar också intryck av gällande 

trender samt hur konkurrenterna utformar sin redovisning (Atterling, 2015). 

 

Årsredovisningens främsta målgrupp är idag finansmarknaden med aktieägare, fonder och 

investerare. De som läser årsredovisningen skall få en uppfattning om hur företaget bedriver 

sin verksamhet och vilka möjligheter företaget har i framtiden. Årsredovisningen kan även 

användas i kund- och HR sammanhang men Semcon har främst valt att satsa på en kundtidning 

för att bättre nå ut till dessa målgrupper (Atterling, 2015).  

 

4.4.1 Humankapital 
Enligt Atterling är humankapitalet Semcons största och viktigaste tillgång. Det är viktigt att 

framhålla medarbetarnas kompetens i årsredovisningen eftersom det är kompetensen Semcon 

säljer som tjänsteföretag. Alla företagets konsulter som arbetar i projekt får genomgå kurser 

och interna utbildningar för att företaget ska inneha certifierade medarbetare och vara 

trovärdiga gentemot kunderna. Humankapitalredovisningen syftar bland annat till att skapa ett 

positivt laddat arbetsgivarvarumärke för att attrahera nya medarbetare att söka sig till företaget. 

I årsredovisningen finns det ett medarbetaravsnitt med statistik om könsfördelning, 

åldersfördelning, anställningstid och utbildningsnivå. Det finns även nyckeltal med uppgifter 
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om totalt antal anställda, medelålder och personalomsättning. I medarbetaravsnitt finns även 

personalintervjuer med de anställda där de kortfattat beskriver sitt arbete. Personalintervjuerna 

kan dock rent generellt utgöra en risk ifall de är för transparenta. Om företaget exempelvis 

publicerar en utförlig beskrivning av sina anställda finns risken i och med att de blir offentliga 

för andra företag att de kan lämna Semcon (Atterling, 2015).  

 
4.4.2 Internkapital 
Att betona företagskulturen i årsredovisningen är ett sätt för Semcon att bygga upp sitt 

varumärke. Enligt Atterling hade Semcon, när de var mindre, en platt organisation. I takt med 

att företaget har expanderat har de organiserats i olika affärsområden, marknader och divisioner. 

Enligt Atterling medför detta att det blivit flera hierarkiska nivåer i företaget, han framhåller 

dock att de har en nära interaktion med medarbetarna och utifrån det perspektivet är de 

fortfarande en platt organisation (Atterling, 2015).  

 
Många av tjänsterna inom konsultbranschen har tidigare upphandlats per timma där kunden 

ansvarar för projektet och projektledningen. Idag är det mer vanligt att Semcon ansvarar för att 

leverera ett resultat till kunden och då ansvarar Semcon för projektledningen. För att lyckas 

med detta är det viktigt att Semcon har utvecklade processer för att driva och genomföra 

projekten. Semcon har ett eget projektmetodikverktyg som heter XLPM vilket de nämner 

kortfattat i årsredovisningen. Alla projektledare på Semcon certifieras på 

projektmetodikverktyget. Semcon försöker även nyttja den information och erfarenhet som 

finns i företaget i form av riktlinjer för att undvika problem i projekten (Atterling, 2015). 

 
4.4.3 Externkapital 
Semcon har genom åren ändrat informationen om sina kunder i årsredovisningen. Företaget har 

bland annat tagit bort andelen av omsättningen som de största kunderna genererat då de anser 

att det varit för transparenta tidigare. För några år sedan fokuserade företaget på målgruppen 

kunder vid utformningen av årsredovisningen för att kunna ha den som säljinstrument. De har 

dock insett att det finns andra och bättre sätt att marknadsföra sig till kunderna än genom 

årsredovisningen. Ett problem vid redovisningen av olika kundprojekt är att det kan vara svårt 

att få presentera vad företaget verkligen gjort då många kunder inte alltid vill tillkännage att 

Semcon har varit involverade och löst problem åt dem eftersom problemlösningen ska ingå i 

kundens egen kärnverksamhet. Enligt Atterling är det istället enklare och bättre att förmedla 

informationen om vad företaget gör för sina kunder i sin kundtidning, ”Future by Semcon”, 

genom intervjuer med kunden (Atterling, 2015).  
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5. Analys  
I analyskapitlet analyseras den empiriska informationen från innehållsanalysen och 

intervjuerna mot referensramen. Kapitlet följer en liknande struktur som referensramen. 

Inledningsvis analyseras empirisk data mot IK och de olika kapitalformerna, sedan sker en 

analys mot intressent-, legitimitet-, agent- och signalteorin.  

 
5.1 Intellektuellt kapital 
Sedan år 2004 har det skett en ökning av den totala IK-redovisningen för samtliga företag vilket 

ligger i linje med Williams (2001) påstående att det finns en ökande trend bland företag att 

lämna information om IK. Enligt An et al. (2011) betraktas IK som den viktigaste värdedrivaren 

för organisationer i dagens kunskapsbaserade ekonomi vilket är en förklaring till en ökad IK-

redovisning. Som figur 4.3 visade är det en stor skillnad på redovisning mellan de olika 

kapitalformerna där humankapital är den mest redovisade kapitalformen under samtliga år. 

Skillnaderna mellan de olika kapitalformerna kan enligt Vergauwen et al. (2007) bero på att 

företagen fokuserar på IK-segment som anses mest relevanta för dess intressenter. De 

undersökta företagen är kunskapsföretag vars främsta tillgång är de anställda. För att 

tillfredsställa intressenterna som vill veta vad som är värdeskapande i företaget är det därför 

rimligt att företagen fokuserar på humankapitalredovisningen. I intervjuerna med Semcon och 

Rejlers framgår det att de redovisar IK-information för att förmedla en rättvisande bild av 

företaget då dess största och viktigaste tillgångar utgörs av sådant som inte redovisas i 

balansräkningen. Ökningen av IK-redovisning indikerar att IK fått en ökad betydelse bland 

företagen. 

 

Enligt Bozzolan et al. (2003) och Petty och Cuganesan (2005) redovisar större företag vanligtvis 

mer IK än mindre företag. I denna studie stämmer det angående Rejlers som är ett av de mindre 

företagen vilka har redovisat minst IK under samtliga år. Det stämmer däremot inte in på 

Semcon som också är ett av de mindre företagen. Under perioden 2004 till 2010 var Semcon 

det företag som redovisade mest IK av samtliga företag. ÅF och Sweco är de största företagen 

i undersökningen och även de redovisar mycket IK. Detta kan förklaras av att de utför fler 

aktiviteter än mindre företag och därför måste förse intressenterna med mer IK-redovisning för 

att de ska få en fullständig bild av företaget (Bozzolan et al., 2003). En förklaring till 

fluktuationen av IK-redovisning är att det kan bero på vilka personer som har skapat 

årsredovisningarna vilket Wikenståhl och Lennartsson (2001, återgiven i Olsson, 2001) har 

uppmärksammat. Semcon kan ha haft personal som varit intresserade av IK som utformat 
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årsredovisningen och därför har de redovisat IK i större utsträckning än exempelvis Rejlers. 

Samtliga respondenter menar att de influeras av sina konkurrenter vid utformningen av 

årsredovisningen vilket ligger i linje med DiMaggio och Powell (1983) som hävdar att företag 

tenderar att efterlikna företag som uppfattas vara framgångsrika. Även Petty (1997, återgiven i 

Petty & Cuganesan, 2005) menar att företag efterliknar hur andra företag rapporterar IK och att 

detta innebär att IK-redovisningen troligen ökar över tiden. Detta kan identifieras hos samtliga 

företag då det skett en ökning av IK-redovisningen sedan undersökningsperiodens början. Ett 

exempel på imitering är att Rejlers granskar hur nyckeltal i medarbetaravsnittet redovisas i 

andra företags årsredovisningar. Företagen efterliknar varandra och influeras av nya trender 

samtidigt som de har en egen utarbetad IK-redovisning. Genom att influeras av hur andra 

företag redovisar IK och införa liknande IK-information i sin egen utarbetade redovisningsplan 

resulterar det i att den totala IK-redovisningen ökar. 

 
5.1.1 Humankapital 

Den mest redovisade kapitalformen hos samtliga företag har varit humankapital vilket även 

samtliga respondenter hävdar är företagets viktigaste tillgång. Detta ligger i linje med Jacobsen 

et al. (2005) som menar att humankapital är den viktigaste immateriella tillgången i den 

kunskapsbaserade ekonomin. Den omfattande redovisningen av humankapital kan vara ett sätt 

för företagen att tillhandahålla en omfattande och bra information till investerare vilket lyfts 

fram som en av fördelarna med redovisning av humankapital av Lank (1997, återgiven i Petty 

& Guthrie, 2000). Redovisningen har ökat under åren vilket betyder att humankapitalet kan ha 

fått en ökad betydelse för företagen och de lägger större resurser på att framhäva det i 

årsredovisningen. Rejlers vill genom medarbetarintervjuer förmedla vilken kompetens 

företaget efterfrågar hos potentiella medarbetare, kompetensen hos de nuvarande medarbetarna 

samt framhålla att de är ett bra företag att arbeta inom. Detta kan bekräftas via innehållsanalysen 

då några av de mest redovisade IK-begreppen var ”expertise”, ”knowledge” och ”specialist” 

vilka används av företagen för att signalera deras kompetens. Genom att göra det kan de 

attrahera nya kunder och medarbetare. Även Semcon genomför medarbetarintervjuer, de 

hävdar dock att allt för utförliga beskrivningar av företagets anställda leder till en risk att dessa 

kan lämna företaget i och med att de blir offentliga för andra företag. Att tillbakahålla 

redovisningen på grund av risken att avslöja för mycket till konkurrenterna kan dock vara en 

nackdel och det blir en svår avvägning för företagen om hur mycket humankapital som ska 

redovisas. Humankapitalet har en stor betydelse för hur intressenterna värderar företaget och 

det är därför viktigt med en utförlig redovisning av detta. Att undanhålla information om 
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humankapitalet innebär även att företaget kan få svårt att legitimera sin verksamhet då 

kapitalformen enligt respondenterna utgör företagets viktigaste tillgång. 

 

5.1.2 Internkapital 

Som det kunde utläsas i figur 4.3 var internkapital den kapitalform som redovisades i minst 

omfattning under samtliga år förutom 2012. Detta är förvånande då Jacobsen et al. (2005) ansett 

att en av de viktigaste frågorna inom IK är konverteringen av humankapital till internkapital då 

internkapitalet kan ägas av företaget. Hos konsultbolag är kunskapen ofta kopplad till de 

enskilda kunskapsmedarbetarna. För företagen borde det därför finnas ett större intresse av att 

konvertera humankapitalet till internkapital och redovisa detta. Ett frekvent begrepp i 

årsredovisningarna inom internkapitalredovisning var ”corporate culture”. Företagskulturen 

ansågs vara viktig enligt samtliga respondenter då den enligt Semcon bidrar till uppbyggnaden 

av företagets varumärke, enligt Rejlers attraherar potentiella medarbetare att söka sig till 

företaget och enligt Sweco ger intressenterna en uppfattning om företagets agerande. 

 

IK-begreppet ”Knowledge sharing” förekom frekvent vid innehållsanalysen hos Sweco men 

det nämndes bara en gång hos ÅF och ingen gång av de andra företagen. Detta är förvånade då 

begreppet kunskapsutbyte borde vara centralt inom samtliga företag eftersom deras 

huvudsakliga tillgång är personalens kunskaper. I intervjun med Rejlers framkom det att de har 

en kunskapsbank på företagets intranät vilket dock inte omnämns i årsredovisningen. Semcon 

har ett eget projektmetodikverktyg men nämner det endast kortfattat i årsredovisningen. En 

anledning till att kunskapsutbyte och interna processer inte omnämns mer utförligt i 

årsredovisningen kan vara att det utgör känslig information vilket företagen inte vill avslöja för 

konkurrenter. En annan anledning till att teknikkonsultföretag inte redovisar mycket 

internkapital kan vara att branschen inte arbetar med exempelvis patent och upphovsrätt vilket 

förekommer mer i andra branscher. 

 
5.1.3 Externkapital 

Redovisningen av externkapital har ökat under perioden 2004 till 2014 vilket ligger i linje med 

Williams (2001) uttalande om att det finns en ökande trend att lämna IK-information. Begreppet 

”customers” gav störst antal sökträffar inom externkapitalet. Jacobsen et al. (2005) menar att 

kunderna är en av de viktigaste källorna till konkurrensfördelar för företag vilket kan vara en 

anledning till att IK-begreppet har fått många sökträffar vid innehållsanalysen. Anledningen till 

att externa relationer kan redovisas i stor utsträckning beror enligt Rejlers på att det ofta finns 
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registrerat på företaget sedan tidigare. Rejlers förklaring ligger i linje med Vergauwen et al. 

(2007) som hävdar att företag bör kunna ge mycket information om kunder då information om 

dessa finns i företagets informationssystem. Skillnaden i antalet sökträffar på begreppet var 

dock stor mellan de olika företagen. Vergauwen och Roos (2007, återgiven i Vergauwen et al., 

2007) menar att en omfattande IK-redovisning kan vara en nackdel då konkurrenterna får 

tillgång till mycket information vilket kan vara en av anledningarna till att ÅF väljer att inte 

använda begreppet ”customers” mer än sex gånger i de analyserade årsredovisningarna. I 

intervjun med Semcon framkom det att de har ändrat informationen om sina kunder i 

årsredovisningen och bland annat tagit bort andelen av omsättningen som de största kunderna 

har då de ansett sig vara för transparenta tidigare. De menar även att det kan uppstå problem 

vid redovisning av kundprojekt då många av företagets kunder inte alltid vill tillkännage att 

Semcon varit involverade i deras problemlösningar. Trots detta är Semcon det företag som 

redovisat IK-begreppet ”customers” flest gånger i innehållsanalysen. Redovisningen av kunder 

är viktig för att ge intressenterna en förståelse om verksamheten som företagen bedriver. 

Redovisningen syftar även till att attrahera nya kunder och potentiella medarbetare.  

 

5.2 Intressentteori 
Enligt Deegan och Unerman (2011) föreslår intressentteorin att företag redovisar IK för att 

tillgodose verkliga eller förmodade förväntningar från intressenter. I intervjun med Rejlers 

framkom detta då det lyftes fram att det förväntas av intressenterna att företaget ska förklara så 

mycket som möjligt av sin verksamhet. Enligt Rejlers och Semcon utgör finansmarknaden den 

främsta målgruppen vid utformningen av årsredovisningen och det är därför deras 

informationsbehov som främst tillgodoses. Detta kan liknas vid den positivistiska delen av 

intressentteorin som förutser att den viktigaste intressentens krav kommer att tillgodoses 

(Deegan & Unerman, 2011). Samtliga respondenter identifierar även medarbetarna och 

potentiella medarbetare som viktiga intressenter. Detta kan istället liknas vid den etiska delen 

av intressentteorin som föreslår att alla intressenter har rätt att förses med information om hur 

företagets aktiviteter påverkar dem även fast de väljer att inte utnyttja informationen (Deegan 

& Unerman, 2011). Respondenterna anser att kommunikationen med medarbetare och 

potentiella medarbetare är viktig men de anser att andra kommunikationskanaler är att föredra 

framför årsredovisningen. Företagen har bland annat tagit fram broschyrer och kundtidningar 

för att förenkla och förbättra kommunikationen av humankapital och kundinformation för att 

nå fler intressenter än bara aktieägarna.  
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5.3 Legitimitetsteori 
Legitimitetsteorin bygger på föreställningen om att företaget ska möta samhällets förväntningar 

och normer och redovisningsupplysningar kan vara ett sätt på vilket en organisation legitimerar 

sin pågående verksamhet (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Semcon finns det ett 

medarbetaravsnitt med statistik om bland annat könsfördelning och åldersfördelning. Enligt 

Deegan och Unerman (2011) kan överensstämmelsen av samhällets förväntningar leda till 

fortsatta inflöden av kapital, arbetskraft och kunder. Genom att redovisa information om 

humankapitalet som exempelvis könsfördelning och visa att företagen arbetar med jämställdhet 

kan företaget legitimera sin ställning i samhället och de hoppas genom detta på att attrahera nya 

medarbetare och investerarnas förtroende. Ett annat exempel är att Sweco lyfter fram att de 

berättar hur företaget förbättrar samhället och bidrar till framtiden. Detta kan ses som en del av 

hur företaget stärker sitt varumärke och redovisningen av detta stärker företagets legitimitet då 

de försöker möta samhällets förväntningar och normer. 

 

Enligt Guthrie et al. (2006) kan företag vara benägna att rapportera IK ifall de inte kan 

legitimera sig på basis av de materiella tillgångarna vilka traditionellt varit utmärkande för ett 

företags framgång. Detta förefaller vara en bidragande orsak till att samtliga företag redovisar 

IK. Semcon framhåller exempelvis att de inte har någon stor andel fast egendom utan de hyr 

istället i huvudsak sina lokaler. Samtliga respondenter anser att deras viktigaste tillgång är 

humankapitalet. Företagen skulle inte kunna legitimera sig på basis av de materiella 

tillgångarna, därför ökar betydelsen av IK-redovisningen. Eftersom att företagens viktigaste 

tillgångar utgörs av humankapitalet kan det anses att samhället förväntar sig en redovisning av 

detta.  

 
5.4 Agentteori 
Rejlers och Semcon menar att de ska förklara sina verksamheter utförligt för att förmedla en 

rättvisande bild av företaget till framförallt finansmarknaden. Exempelvis menar Rejlers att det 

är viktigt att framhäva de största kunderna och uppdrag för att intressenter ska förstå vad det är 

för verksamhet de bedriver. Även Sweco menar att IK-redovisningen är viktig för att 

intressenterna ska förstå företagets verksamhet samt hur företaget arbetar med sina kunder. 

Detta kan kopplas till agentteorin och informationsasymmetri som enligt Subramaniam (2006) 

uppstår när en part i en relation har ett informationsövertag. Rejlers, Semcon och Sweco 

minskar informationsasymmetrin genom att delge frivillig IK-information i årsredovisningen 

då företagen har ett informationsövertag gentemot intressenterna. Frivillig redovisning av IK 
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kan enligt Williams (2001) samt Singh och Van Der Zahn (2008) förbättra investerarnas 

förtroende vad gäller effekten av IK för företagets värdeskapande och därigenom minska 

kapitalkostnaderna. Ett exempel på detta är att Rejlers framhåller att de redovisar omfattande 

IK information för att finansmarknaden ska kunna göra en korrekt värdering av företagets aktie. 

Redovisningen av IK handlar till stor del om att minska företagsledningens informationsövertag 

gentemot intressenterna. Då företagens viktigaste tillgång humankapitalet inte redovisas i 

balansräkningen behöver företagen informera om detta genom en omfattande IK-redovisning. 

 

5.5 Signalteori 
Enligt Williams (2001) samt Whiting och Miller (2008) kan signalering av IK leda till att 

investerare och andra intressenter omprövar värdet av företaget och fattar beslut som är mer 

gynnsamma för företaget. Detta kan identifieras hos Rejlers som nämner att de utförligt 

förklarar sin verksamhet för att finansmarknaden ska kunna göra en korrekt värdering av 

företagets aktie. Signalering blir därmed viktigt för företaget som hoppas att investerare och 

andra intressenter ska fatta gynnsamma beslut baserade på IK-informationen. Signalering från 

ett företag kan även attrahera potentiella investerare och minska aktiekursens volatilitet vilket 

kan kopplas till företagens motiv att redovisa IK (Vergauwen & Alem, 2005; Rodgers, 2007; 

Singh & Van der Zahn, 2008). Enligt Semcon ska de som läser årsredovisningen få en 

uppfattning om hur företaget bedriver sin verksamhet och vilka möjligheter företaget har i 

framtiden. Semcon använder därmed årsredovisningen för att signalera till intressenterna och 

minska informationsövertaget som företagsledningen har. Rejlers menar även att de redovisar 

IK-information för att de ska bli mer kända för omvärlden. Att förbättra företagets image är 

ytterligare en fördel med signalering (Vergauwen & Alem, 2005; Rodgers, 2007; Singh & Van 

der Zahn, 2008). Rejlers framhöll att de genom medarbetarintervjuerna ville förmedla hur roligt 

det är att arbeta på företaget. Semcon menade även de att redovisning av humankapital bland 

annat syftade till att skapa ett positivt laddat arbetsgivarvarumärke. Genom 

medarbetarintervjuerna och humankapitalredovisningen vill företagen förbättra sin image och 

signalera till omvärlden att de är ett attraktivt företag att arbeta inom och på sådant vis attrahera 

nya medarbetare. Enligt Rejlers är det även viktigt att framhäva personalens kompetens för att 

potentiella medarbetare ska veta vilken kompetens företaget efterfrågar. Därmed används 

signalering även i detta fall för att attrahera nya medarbetare. Rejlers och Semcon lyfter även 

fram att det är viktigt att redovisa kunder och projekt. Genom att signalera kundrelationerna 

försöker företagen att attrahera nya kunder.  
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6. Slutsatser 
I det avslutande kapitlet beskrivs hur studiens syfte har uppnåtts. I kapitlet besvaras även 

frågeställningarna som formulerades i inledningskapitlet. Avslutningsvis presenteras förslag 

till vidare studier.  

 
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och jämföra hur fyra svenska börsnoterade 

teknikkonsultföretag redovisar IK i årsredovisningen under de senaste tio åren samt om möjligt 

förklara vad som har initierat observerade förändringar. För att uppnå studiens syfte har en 

innehållsanalys baserad på IK-begrepp genomförts på årsredovisningar tillhörande 

teknikkonsultföretagen Rejlers, Semcon, Sweco samt ÅF. För att skildra en tydlig jämförelse 

mellan företagen visualiserades resultatet av innehållsanalysen genom text och figurer i 

empiriavsnittet. Intervjuer genomfördes även med respondenter från Rejlers, Semcon och 

Sweco som ett komplement till innehållsanalysen. Det empiriska materialet analyserades sedan 

mot referensramen för att kunna besvara studiens frågeställningar. Resultatet presenteras under 

punkterna nedan: 

 

• Varför redovisar företagen intellektuellt kapital på frivillig basis? 

Teknikkonsultföretagen redovisar IK för att förmedla en rättvisande bild av sina verksamheter 

och ge finansmarknaden möjlighet att göra en korrekt värdering av företagen (Rejlers och 

Semcon) då en stor del av de viktigaste tillgångarna är sådant som inte redovisas i 

balansräkningen (Semcon). Det är istället företagens förmåga att leverera tjänster genom IK 

(humankapital) som värdesätts av marknaden. Det är också viktigt för teknikkonsultföretagens 

intressenter att förstå företagens verksamhet vilket förtydligas genom IK-redovisningen 

(Rejlers och Sweco). Teknikkonsultföretagen redovisar även IK för att bli mer kända för 

omvärlden (Rejlers), det vill säga i ett marknadsföringssyfte till kunder, medarbetare och 

potentiella medarbetare. 

 

• Vilka fördelar respektive nackdelar kan företagen få genom att redovisa intellektuellt 

kapital frivilligt? 

Fördelen med IK-redovisningen är att teknikkonsultföretagen minskar företagsledningens 

informationsövertag gentemot aktieägarna och kan attrahera potentiella investerare. IK-

redovisning kan även attrahera potentiella kunder och medarbetare att söka sig till företaget 
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genom att förmedla en positiv bild av verksamheten. Rejlers menade exempelvis att deras 

företagskultur som familjeföretag kan attrahera nya medarbetare.  

 

Nackdelen med en omfattande IK-redovisning är att företagen blir för transparenta gentemot 

sina konkurrenter genom att de avslöjar för mycket information om exempelvis kunder och 

medarbetare. En för stor transparens inom humankapitalredovisningen kan exempelvis leda till 

att företaget blir av med sina medarbetare då konkurrenter får intresse för dem.  

 

• Hur har redovisningen av intellektuellt kapital i teknikkonsultföretag utvecklats de 

senaste tio åren? 

Den totala IK-redovisningen har under tidsperioden ökat för samtliga företag. Humankapitalet 

redovisas i störst utsträckning följt av externkapital och internkapital. Dock kan en fluktuation 

av IK-redovisningen observeras mellan åren vilket kan bero på att exempelvis Rejlers och 

Semcon anpassar årsredovisningen till specifika målgrupper. Fluktuationen kan även påverkas 

beroende på vilka personer i företagen som är med och utformar årsredovisningen. Då företagen 

även studerar varandras redovisning av IK kan trender i redovisningen ha en inverkan på 

fluktuationen. Det kan också bero på att kommunikationen med intressenterna sker på andra 

sätt än via årsredovisningarna, exempelvis genom broschyrer och kundtidningar. 

 

6.1 Förslag till vidare studier 
Under arbetets gång har idéer uppkommit om ytterligare infallsvinklar på studiens utformning.  

En jämförelse av IK-redovisningen mellan teknikkonsultbranschen och andra branscher som 

inte anses bestå av kunskapsföretag skulle vara intressant. En jämförelse mellan branscherna 

skulle kunna ge ökad kunskap huruvida teknikkonsultföretag som arbetar på ett intellektuellt 

plan redovisar mer IK jämfört med andra branscher. 

 

Innehållsanalysen skulle även kunna genomföras på denna studies teknikkonsultföretag fast 

baserad på manuell kodning av meningar. Detta kan genomföras genom att utarbeta kriterier 

som ligger till grund för när meningen ska räknas som IK. Resultatet från undersökningen av 

meningar skulle sedan kunna jämföras med denna studies resultat för att se huruvida resultaten 

skiljer sig åt.  
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För att öka förståelsen om varför företag redovisar IK skulle det även vara intressant med en 

mer omfattande kvalitativ studie där fler intervjuer genomförs med företagsrepresentanter. Det 

skulle exempelvis kunna vara tre till fyra företag där flera respondenter från respektive företag 

intervjuas. Det skulle även kunna vara ett större antal företag från samma eller olika branscher 

där en respondent från respektive företag intervjuas. 

 

Det skulle även vara intressant med en studie som undersöker huruvida företagen värderar IK i 

monetära termer i årsredovisningen eller vilka andra mått som används för att redovisa IK. 
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Bilaga 1: IK-segmenteringsbegrepp som ligger till grund för 
referensramen 

Externkapital  

- Relationell 

Internkapital 

 - Strukturell 

Humankapital Källa 

Relationskapital  Strukturkapital Humankapital (Jacobsen et al., 2005) 

Relation Struktur Human (Beattie & Thomson, 

2007) 

Extern struktur Intern struktur Humankapital (Vandemaele et al., 

2005) 

- Strukturkapital Humankapital (Bontis, 2001) 

- Strukturkapital Humankapital (Edvinsson, 1997) 

- Organisations 

(struktur) kapital 

Humankapital (Petty & Guthrie, 

Intellectual capital 

literature review - 

Measurement, reporting 

and management, 2000) 

Extern struktur Intern struktur Medarbetarnas 

kompetens  

(Sveiby, 1997) 

 

Not: Segmentsinformation enligt tabellen ovan ligger till grund för referensramen. Enbart 

information från de blåmarkerade begreppen har använts i denna studie. Från Vandemaele et 

al. (2005) har exempelvis bara information från deras humankapitalavsnitt inhämtats till denna 

studie.  

  



 
 

Bilaga 2: Samtliga sökträffar till innehållsanalysen 
Swecos humankapital 

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 Totalt 
Employees 93 122 173 134 139 143 804 
Expertise 20 22 21 27 23 50 163 
Knowledge 29 22 31 26 37 18 163 
Personnel 6 14 22 17 12 14 85 
Education 6 3 3 14 17 11 54 
Employee benefits 1 3 3 3 4 3 17 
Motivation 2 1 2 3 3 4 15 
Human resources 0 1 1 4 4 3 13 
Specialist 0 0 2 1 1 5 9 
Training programmes 0 1 2 0 0 1 4 
Competence 0 1 0 0 1 1 3 
Know-how 3 0 0 0 0 0 3 
Career development 0 0 1 0 1 0 2 
Human capital 1 0 0 0 0 0 1 
Brain power 0 0 0 0 0 0 0 
Employee expertise 0 0 0 0 0 0 0 
Employee productivity 0 0 0 0 0 0 0 
Employee retention 0 0 0 0 0 0 0 
Employee satisfaction 0 0 0 0 0 0 0 
Employee skill 0 0 0 0 0 0 0 
Employee value 0 0 0 0 0 0 0 
Empowerment 0 0 0 0 0 0 0 
Expert network 0 0 0 0 0 0 0 
Expert team 0 0 0 0 0 0 0 
Flexitime 0 0 0 0 0 0 0 
Human asset 0 0 0 0 0 0 0 
Human value 0 0 0 0 0 0 0 
Intelligence 0 0 0 0 0 0 0 
Union activity 0 0 0 0 0 0 0 
Value added statements 0 0 0 0 0 0 0 
Vocational qualifications 0 0 0 0 0 0 0 
Work-related competence 0 0 0 0 0 0 0 
Work-related knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt 161 190 261 229 242 253 1336 

 

  



 
 

ÅF:s humankapital  

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 Totalt 
Employees 133 125 107 89 122 129 705 
Expertise 22 22 33 32 50 65 224 
Knowledge 25 12 11 13 21 26 108 
Specialist 8 8 12 15 14 17 74 
Education 1 2 3 25 19 22 72 
Personnel 7 15 13 12 13 11 71 
Human resources 3 3 4 10 12 17 49 
Competence 1 0 7 8 9 10 35 
Human capital 0 1 1 3 3 3 11 
Motivation 2 1 3 1 1 3 11 
Employee benefits 3 0 0 2 3 2 10 
Know-how 0 0 3 3 1 1 8 
Career development 0 0 0 0 0 2 2 
Training programmes 0 0 0 0 1 1 2 
Employee expertise 0 0 1 0 0 0 1 
Brain power 0 0 0 0 0 0 0 
Employee productivity 0 0 0 0 0 0 0 
Employee retention 0 0 0 0 0 0 0 
Employee satisfaction 0 0 0 0 0 0 0 
Employee skill 0 0 0 0 0 0 0 
Employee value 0 0 0 0 0 0 0 
Empowerment 0 0 0 0 0 0 0 
Expert network 0 0 0 0 0 0 0 
Expert team 0 0 0 0 0 0 0 
Flexitime 0 0 0 0 0 0 0 
Human asset 0 0 0 0 0 0 0 
Human value 0 0 0 0 0 0 0 
Intelligence 0 0 0 0 0 0 0 
Union activity 0 0 0 0 0 0 0 
Value added statements 0 0 0 0 0 0 0 
Vocational qualifications 0 0 0 0 0 0 0 
Work-related competence 0 0 0 0 0 0 0 
Work-related knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
  205 189 198 213 269 309 1383 

 

  



 
 

Rejlers humankapital 

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 Totalt 
Employees 45 46 75 113 99 111 489 
Personnel 22 15 10 11 8 7 73 
Expertise 1 11 22 9 5 8 56 
Knowledge 7 8 6 9 4 6 40 
Competence 4 1 0 16 1 1 23 
Specialist 1 2 2 4 1 2 12 
Motivation 0 0 2 2 1 0 5 
Education 1 0 0 1 1 1 4 
Human resources 2 0 0 0 0 0 2 
Know-how 0 0 1 0 1 0 2 
Career development 0 1 0 0 0 1 2 
Employee benefits 0 0 0 0 0 1 1 
Training programmes 0 0 0 0 0 1 1 
Brain power 0 0 0 0 0 0 0 
Employee expertise 0 0 0 0 0 0 0 
Employee productivity 0 0 0 0 0 0 0 
Employee retention 0 0 0 0 0 0 0 
Employee satisfaction 0 0 0 0 0 0 0 
Employee skill 0 0 0 0 0 0 0 
Employee value 0 0 0 0 0 0 0 
Empowerment 0 0 0 0 0 0 0 
Expert network 0 0 0 0 0 0 0 
Expert team 0 0 0 0 0 0 0 
Flexitime 0 0 0 0 0 0 0 
Human asset 0 0 0 0 0 0 0 
Human capital 0 0 0 0 0 0 0 
Human value 0 0 0 0 0 0 0 
Intelligence 0 0 0 0 0 0 0 
Union activity 0 0 0 0 0 0 0 
Value added statements 0 0 0 0 0 0 0 
Vocational qualifications 0 0 0 0 0 0 0 
Work-related competence 0 0 0 0 0 0 0 
Work-related knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
  83 84 118 165 121 139 710 

 

  



 
 

Semcons humankapital 

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 Totalt 
Employees 56 72 95 102 75 99 499 
Expertise 2 26 40 53 37 25 183 
Specialist 5 3 8 4 7 8 35 
Knowledge 2 7 4 4 6 6 29 
Competence 18 2 3 0 1 0 24 
Know-how 2 1 2 3 0 1 9 
Education 1 1 1 2 2 0 7 
Human capital 4 2 0 0 1 0 7 
Human resources 2 2 0 0 0 0 4 
Personnel 0 0 1 0 1 2 4 
Career development 0 0 0 0 0 2 2 
Employee satisfaction 0 0 0 0 1 1 2 
Employee value 0 0 1 1 0 0 2 
Intelligence 0 0 0 0 1 1 2 
Employee benefits 0 0 0 0 1 0 1 
Motivation 0 0 0 1 0 0 1 
Training programmes 0 0 0 0 0 1 1 
Brain power 0 0 0 0 0 0 0 
Employee expertise 0 0 0 0 0 0 0 
Employee productivity 0 0 0 0 0 0 0 
Employee retention 0 0 0 0 0 0 0 
Employee skill 0 0 0 0 0 0 0 
Empowerment 0 0 0 0 0 0 0 
Expert network 0 0 0 0 0 0 0 
Expert team 0 0 0 0 0 0 0 
Flexitime 0 0 0 0 0 0 0 
Human asset 0 0 0 0 0 0 0 
Human value 0 0 0 0 0 0 0 
Union activity 0 0 0 0 0 0 0 
Value added statements 0 0 0 0 0 0 0 
Vocational qualifications 0 0 0 0 0 0 0 
Work-related competence 0 0 0 0 0 0 0 
Work-related knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt 92 116 155 170 133 146 812 

 

Swecos internkapital 

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 Totalt 
Leadership 1 3 9 30 32 10 85 
Network 11 5 3 7 3 4 33 
Information systems 12 12 2 2 1 0 29 
Corporate culture 3 5 5 4 6 4 27 



 
 

Knowledge sharing 2 2 0 3 8 6 21 
Value added 2 2 3 2 2 2 13 
Innovation 5 0 0 3 3 0 11 
Trademarks 0 0 0 4 3 3 10 
R&D/research and development 4 1 0 2 0 0 7 
Philosophy 0 1 1 0 1 1 4 
IC 0 2 0 0 0 0 2 
Methodologies 0 0 0 0 1 1 2 
Management quality 1 0 0 0 0 0 1 
Business knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
Copyrights 0 0 0 0 0 0 0 
Corporate learning 0 0 0 0 0 0 0 
Corporate university 0 0 0 0 0 0 0 
Cultural diversity 0 0 0 0 0 0 0 
Economic value added 0 0 0 0 0 0 0 
Electronic data interchange 0 0 0 0 0 0 0 
Infrastructural assets 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual assets 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual material 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual property 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual resources 0 0 0 0 0 0 0 
Knowledge assets 0 0 0 0 0 0 0 
Knowledge resources 0 0 0 0 0 0 0 
Knowledge stock 0 0 0 0 0 0 0 
Management focus 0 0 0 0 0 0 0 
Management processes 0 0 0 0 0 0 0 
Networking systems 0 0 0 0 0 0 0 
New product revenue 0 0 0 0 0 0 0 
New product success rate 0 0 0 0 0 0 0 
Operating software 0 0 0 0 0 0 0 
Operating systems 0 0 0 0 0 0 0 
Organisational culture 0 0 0 0 0 0 0 
Organisational learning 0 0 0 0 0 0 0 
Patents 0 0 0 0 0 0 0 
Product development cycle 0 0 0 0 0 0 0 
Proprietary process 0 0 0 0 0 0 0 
Research projects 0 0 0 0 0 0 0 
Soft assets 0 0 0 0 0 0 0 
Software systems 0 0 0 0 0 0 0 
Technological processes 0 0 0 0 0 0 0 
Telecommunication 0 0 0 0 0 0 0 
Trade secrets 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt 41 33 23 57 60 31 245 

  



 
 

ÅF:s internkapital 

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 Totalt 
R&D/research and development 13 20 20 18 9 1 81 
Network 7 9 2 4 14 18 54 
Innovation 3 3 4 9 12 6 37 
Corporate culture 3 4 6 5 5 7 30 
Leadership 0 4 2 7 4 12 29 
Value added 3 4 1 0 0 0 8 
Trademarks 0 1 1 1 1 2 6 
Knowledge sharing 0 0 0 0 0 1 1 
Research projects 1 0 0 0 0 0 1 
Business knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
Copyrights 0 0 0 0 0 0 0 
Corporate learning 0 0 0 0 0 0 0 
Corporate university 0 0 0 0 0 0 0 
Cultural diversity 0 0 0 0 0 0 0 
Economic value added 0 0 0 0 0 0 0 
Electronic data interchange 0 0 0 0 0 0 0 
IC 0 0 0 0 0 0 0 
Information systems 0 0 0 0 0 0 0 
Infrastructural assets 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual assets 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual material 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual property 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual resources 0 0 0 0 0 0 0 
Knowledge assets 0 0 0 0 0 0 0 
Knowledge resources 0 0 0 0 0 0 0 
Knowledge stock 0 0 0 0 0 0 0 
Management focus 0 0 0 0 0 0 0 
Management processes 0 0 0 0 0 0 0 
Management quality 0 0 0 0 0 0 0 
Methodologies 0 0 0 0 0 0 0 
Networking systems 0 0 0 0 0 0 0 
New product revenue 0 0 0 0 0 0 0 
New product success rate 0 0 0 0 0 0 0 
Operating software 0 0 0 0 0 0 0 
Operating systems 0 0 0 0 0 0 0 
Organisational culture 0 0 0 0 0 0 0 
Organisational learning 0 0 0 0 0 0 0 
Patents 0 0 0 0 0 0 0 
Philosophy 0 0 0 0 0 0 0 
Product development cycle 0 0 0 0 0 0 0 
Proprietary process 0 0 0 0 0 0 0 
Soft assets 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

Software systems 0 0 0 0 0 0 0 
Technological processes 0 0 0 0 0 0 0 
Telecommunication 0 0 0 0 0 0 0 
Trade secrets 0 0 0 0 0 0 0 
  30 45 36 44 45 47 247 

 

Rejlers internkapital  

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 Totalt 
Network 22 7 12 15 18 9 83 
Leadership 0 1 2 2 3 9 17 
Corporate culture 0 1 3 2 5 3 14 
Innovation 0 2 0 1 1 1 5 
R&D/research and development 1 0 0 1 1 1 4 
Value added 0 1 1 1 0 0 3 
Telecommunication 1 0 1 0 0 0 2 
Information systems 1 0 0 0 0 0 1 
Business knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
Copyrights 0 0 0 0 0 0 0 
Corporate learning 0 0 0 0 0 0 0 
Corporate university 0 0 0 0 0 0 0 
Cultural diversity 0 0 0 0 0 0 0 
Economic value added 0 0 0 0 0 0 0 
Electronic data interchange 0 0 0 0 0 0 0 
IC 0 0 0 0 0 0 0 
Infrastructural assets 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual assets 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual material 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual property 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual resources 0 0 0 0 0 0 0 
Knowledge assets 0 0 0 0 0 0 0 
Knowledge resources 0 0 0 0 0 0 0 
Knowledge sharing 0 0 0 0 0 0 0 
Knowledge stock 0 0 0 0 0 0 0 
Management focus 0 0 0 0 0 0 0 
Management processes 0 0 0 0 0 0 0 
Management quality 0 0 0 0 0 0 0 
Methodologies 0 0 0 0 0 0 0 
Networking systems 0 0 0 0 0 0 0 
New product revenue 0 0 0 0 0 0 0 
New product success rate 0 0 0 0 0 0 0 
Operating software 0 0 0 0 0 0 0 
Operating systems 0 0 0 0 0 0 0 
Organisational culture 0 0 0 0 0 0 0 
Organisational learning 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

Patents 0 0 0 0 0 0 0 
Philosophy 0 0 0 0 0 0 0 
Product development cycle 0 0 0 0 0 0 0 
Proprietary process 0 0 0 0 0 0 0 
Research projects 0 0 0 0 0 0 0 
Soft assets 0 0 0 0 0 0 0 
Software systems 0 0 0 0 0 0 0 
Technological processes 0 0 0 0 0 0 0 
Trade secrets 0 0 0 0 0 0 0 
Trademarks 0 0 0 0 0 0 0 
  25 12 19 22 28 23 129 

  

Semcons internkapital  

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 Totalt 
R&D/research and development 4 9 20 24 26 43 126 
Innovation 25 6 4 1 5 4 45 
Network 8 4 3 3 4 2 24 
Value added 5 3 5 5 1 0 19 
Leadership 2 3 2 2 2 6 17 
Corporate culture 8 1 1 3 2 1 16 
Product development cycle 0 0 1 1 1 1 4 
Research projects 0 0 0 0 2 2 4 
Trademarks 0 1 1 1 1 0 4 
Information systems 2 0 0 0 0 1 3 
Management quality 0 0 0 0 1 1 2 
Intellectual property 0 1 0 0 0 0 1 
Methodologies 0 0 0 1 0 0 1 
Operating systems 0 1 0 0 0 0 1 
Patents 0 0 0 1 0 0 1 
Philosophy 0 0 1 0 0 0 1 
Business knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
Copyrights 0 0 0 0 0 0 0 
Corporate learning 0 0 0 0 0 0 0 
Corporate university 0 0 0 0 0 0 0 
Cultural diversity 0 0 0 0 0 0 0 
Economic value added 0 0 0 0 0 0 0 
Electronic data interchange 0 0 0 0 0 0 0 
IC 0 0 0 0 0 0 0 
Infrastructural assets 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual assets 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual material 0 0 0 0 0 0 0 
Intellectual resources 0 0 0 0 0 0 0 
Knowledge assets 0 0 0 0 0 0 0 
Knowledge resources 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

Knowledge sharing 0 0 0 0 0 0 0 
Knowledge stock 0 0 0 0 0 0 0 
Management focus 0 0 0 0 0 0 0 
Management processes 0 0 0 0 0 0 0 
Networking systems 0 0 0 0 0 0 0 
New product revenue 0 0 0 0 0 0 0 
New product success rate 0 0 0 0 0 0 0 
Operating software 0 0 0 0 0 0 0 
Organisational culture 0 0 0 0 0 0 0 
Organisational learning 0 0 0 0 0 0 0 
Proprietary process 0 0 0 0 0 0 0 
Soft assets 0 0 0 0 0 0 0 
Software systems 0 0 0 0 0 0 0 
Technological processes 0 0 0 0 0 0 0 
Telecommunication 0 0 0 0 0 0 0 
Trade secrets 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt 54 29 38 42 45 61 269 

 

Swecos externkapital 

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 Totalt 
Customers 2 1 2 3 3 74 85 
Joint venture 1 5 3 2 3 3 17 
Brands 0 1 4 4 3 2 14 
Partnership 5 2 2 3 0 1 13 
Market share 4 1 1 2 1 0 9 
Supply chain 0 0 0 2 1 1 4 
Customer satisfaction 0 0 1 0 0 2 3 
Brand recognition 1 0 0 0 0 0 1 
Customer base 0 0 0 0 0 1 1 
Customer loyalty 0 0 1 0 0 0 1 
Distribution networks 0 1 0 0 0 0 1 
Brand development 0 0 0 0 0 0 0 
Business collaboration 0 0 0 0 0 0 0 
Company reputation 0 0 0 0 0 0 0 
Competitive intelligence 0 0 0 0 0 0 0 
Corporate image 0 0 0 0 0 0 0 
Customer capital 0 0 0 0 0 0 0 
Customer knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
Customer recognition 0 0 0 0 0 0 0 
Customer retainment 0 0 0 0 0 0 0 
Customer turnover rates 0 0 0 0 0 0 0 
Distribution channels 0 0 0 0 0 0 0 
Favourable contracts 0 0 0 0 0 0 0 
Financial contacts 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

Franchising agreement 0 0 0 0 0 0 0 
Licensing agreement 0 0 0 0 0 0 0 
Quality standards 0 0 0 0 0 0 0 
Research collaboration 0 0 0 0 0 0 0 
Supplies knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt 13 11 14 16 11 84 149 

 

ÅF:s externkapital 

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 Totalt 
Partnership 1 2 5 3 1 9 21 
Joint venture 1 1 1 2 2 7 14 
Market share 2 1 3 3 1 4 14 
Brands 2 3 1 1 1 1 9 
Customer base 0 4 1 0 1 0 6 
Customers 2 0 1 0 1 2 6 
Customer satisfaction 2 1 0 0 0 0 3 
Brand development 0 0 0 0 0 0 0 
Brand recognition 0 0 0 0 0 0 0 
Business collaboration 0 0 0 0 0 0 0 
Company reputation 0 0 0 0 0 0 0 
Competitive intelligence 0 0 0 0 0 0 0 
Corporate image 0 0 0 0 0 0 0 
Customer capital 0 0 0 0 0 0 0 
Customer knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
Customer loyalty 0 0 0 0 0 0 0 
Customer recognition 0 0 0 0 0 0 0 
Customer retainment 0 0 0 0 0 0 0 
Customer turnover rates 0 0 0 0 0 0 0 
Distribution channels 0 0 0 0 0 0 0 
Distribution networks 0 0 0 0 0 0 0 
Favourable contracts 0 0 0 0 0 0 0 
Financial contacts 0 0 0 0 0 0 0 
Franchising agreement 0 0 0 0 0 0 0 
Licensing agreement 0 0 0 0 0 0 0 
Quality standards 0 0 0 0 0 0 0 
Research collaboration 0 0 0 0 0 0 0 
Supplies knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
Supply chain 0 0 0 0 0 0 0 
  10 12 12 9 7 23 73 

 

  



 
 

Rejlers externkapital 

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 Totalt 
Customers 20 55 38 46 44 58 261 
Customer base 2 3 3 4 2 2 16 
Distribution networks 2 0 2 2 1 1 8 
Partnership 3 1 0 0 0 2 6 
Joint venture 0 0 0 0 0 3 3 
Supply chain 0 0 0 0 2 1 3 
Market share 1 0 1 0 0 0 2 
Customer satisfaction 0 0 0 0 0 1 1 
Brand development 0 0 0 0 0 0 0 
Brand recognition 0 0 0 0 0 0 0 
Brands 0 0 0 0 0 0 0 
Business collaboration 0 0 0 0 0 0 0 
Company reputation 0 0 0 0 0 0 0 
Competitive intelligence 0 0 0 0 0 0 0 
Corporate image 0 0 0 0 0 0 0 
Customer capital 0 0 0 0 0 0 0 
Customer knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
Customer loyalty 0 0 0 0 0 0 0 
Customer recognition 0 0 0 0 0 0 0 
Customer retainment 0 0 0 0 0 0 0 
Customer turnover rates 0 0 0 0 0 0 0 
Distribution channels 0 0 0 0 0 0 0 
Favourable contracts 0 0 0 0 0 0 0 
Financial contacts 0 0 0 0 0 0 0 
Franchising agreement 0 0 0 0 0 0 0 
Licensing agreement 0 0 0 0 0 0 0 
Quality standards 0 0 0 0 0 0 0 
Research collaboration 0 0 0 0 0 0 0 
Supplies knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt 28 59 44 52 49 68 300 

 

Semcons Externkapital 

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 Totalt 
Customers 76 83 91 97 89 112 548 
Partnership 16 12 5 9 4 5 51 
Customer base 3 2 9 4 3 3 24 
Joint venture 0 18 2 2 1 1 24 
Brands 4 4 1 0 1 0 10 
Customer satisfaction 2 1 1 0 2 2 8 
Market share 1 0 0 0 1 1 3 
Brand development 0 0 0 0 0 1 1 



 
 

Supply chain 0 0 0 1 0 0 1 
Brand recognition 0 0 0 0 0 0 0 
Business collaboration 0 0 0 0 0 0 0 
Company reputation 0 0 0 0 0 0 0 
Competitive intelligence 0 0 0 0 0 0 0 
Corporate image 0 0 0 0 0 0 0 
Customer capital 0 0 0 0 0 0 0 
Customer knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
Customer loyalty 0 0 0 0 0 0 0 
Customer recognition 0 0 0 0 0 0 0 
Customer retainment 0 0 0 0 0 0 0 
Customer turnover rates 0 0 0 0 0 0 0 
Distribution channels 0 0 0 0 0 0 0 
Distribution networks 0 0 0 0 0 0 0 
Favourable contracts 0 0 0 0 0 0 0 
Financial contacts 0 0 0 0 0 0 0 
Franchising agreement 0 0 0 0 0 0 0 
Licensing agreement 0 0 0 0 0 0 0 
Quality standards 0 0 0 0 0 0 0 
Research collaboration 0 0 0 0 0 0 0 
Supplies knowledge 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt 102 120 109 113 101 125 670 

 

  



 
 

Bilaga 3: Respondentfrågor 
 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 
 Namn 
 Vilken är din nuvarande position inom företaget? 
 Hur länge har du arbetat inom företaget? 
 Vilka positioner har du haft inom företaget? 
 Vilken koppling har du till utformningen av årsredovisningen? 

• Allmänna frågor  
2. Vilken/vilka är företagets viktigaste resurser? (Sådant som redovisas i 

balansräkningen/sådant som inte redovisas i balansräkningen?) 
 

• Intellektuellt Kapital (IK) 
3. Hur viktig anser du att redovisningen av IK är? Hur har redovisningen av IK 

förändratats de senaste åren?  
 

4. Hur resonerar ni kring vad ni ska redovisa och vad ni inte ska redovisa? Finns 
det några för respektive nackdelar med att redovisa Intellektuellt kapital?  

 
5. Varför delger ni information på frivillig basis i årsredovisningarna? 

 
 

6. Vad vill ni förmedla genom att redovisa frivillig IK information i 
årsredovisningarna?  
 

7. Undersöker ni vad andra företag redovisar för IK-upplysningar i 
årsredovisningarna? Varför/Varför inte? Hur påverkar det er egen redovisning? 
 

8. Vilka är era viktigaste intressenter? Riktar sig vissa delar av den frivilliga 
årsredovisningen till specifika intressenter?  
 

9. Vilken del av IK är det enklast att förmedla information kring? 
 

• Humankapital (De anställdas kompetens) 
10. Är det viktigt att framhäva medarbetarnas kompetens i årsredovisningen? 

Varför/Varför inte? 
 

• Internkapital (Struktur) 
11. Är det viktigt att framhäva företagskulturen i årsredovisningen? Varför/Varför 

inte?  
 

• Externkapital (Relation) 
12. Är det viktigt att framhäva externa relationer i årsredovisningen? 

Varför/Varför inte? (Information om kunder, leverantörer, långivare, 
investerare) 
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