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Sammandrag
Bakgrund: Synen på det intellektuella kapitalet som företagets viktigaste tillgång har
utvecklats under de senaste åren. För att intressenter ska kunna sätta ett rättvisande
värde på företaget är det viktigt med information som rör framtida händelser och
aktiviteter i företag. Intellektuellt kapital handlar om att beräkna ett företags
framtida kapacitet, istället för att se vad som redan har hänt.

Syfte: Att bidra med ökad kunskap om hur företag och analytiker ser på intellektuellt
kapital och hur detta redovisas och bör redovisas.

Avgränsning: Studien avgränsas till IT-branschen där vi endast kommer att studera
börsintroducerade IT-företag samt deras årsredovisningar för 1996 och 1997. Vi har
valt att studera analytikers syn eftersom de har stort inflytande över
årsredovisningens utformning.

Genomförande: Personliga intervjuer, telefonintervjuer och mailenkäter har använts
vid insamling av det empiriska materialet. I studien använder vi oss av teorier som
behandlar det intellektuella kapitalet, informationsspridning av redovisning samt
teorier om kognition och föreställningar.

Resultat: Resultatet av studien visar att det går att urskilja två typologier vad gäller
innebörden i begreppet. Den ena typologien ser intellektuellt kapital som enbart vad
som finns i huvudet på de anställda, humankapitalet. Andra typologien inkluderar
även strukturkapital i begreppet. Majoriteten av analytikerna och IT-företagen anser
det relevant att redovisa det intellektuella kapitalet. Problemet med informationen är
dess trovärdighet och bristen på jämförbarhet mellan företag p g a bristande
enhetlighet. Studien visar även att analytikers krav på information inte går att finna i
årsredovisningarna i den utsträckning som de önskar. Företagen förespråkar en
reglering på området i större utsträckning än analytikerna. De flesta anser dock att
”best practice” bör gälla. En ny modell som värderar det intellektuella kapitalet har
utformats av IC AB, vilken kan utveckla synen på begreppet om den förankras.

Sökord: intellektuellt kapital, mjuka nyckeltal, icke-finansiell information, kunskaps-
kapital, IT-branschen
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1. DET INTELLEKTUELLA KAPITALETS ÖKADE
BETYDELSE

”Mänsklig intelligens och intellektuella resurser är nu varje företags allra
viktigaste tillgång”  Källa: Karlgaard, R. (1993).

Flertalet affärsmän skulle instämma i ovanstående citat (Edvinsson & Malone,
1998). Trots synen på det intellektuella kapitalet som en viktig tillgång
återspeglas sällan det intellektuella kapitalets värde i företagens
årsredovisningar. Curry och Cavendish (1999) tror att begreppet intellektuellt
kapital blir standard inom företagsvärlden, informationssamhället och i
ledningsteorin i det nya millenniumet.

Traditionellt är årsredovisningen styrelsens rapport till sina intressenter över
hur styrelsen förvaltat ägarnas insatta kapital. Årsredovisningen ska rapportera
årets resultat och de viktigaste händelserna till intressenterna. Ägarna ska t ex
få den information som behövs för att avgöra om de ska fortsätta att investera
i ett företag eller inte. Fram till för bara några decennier sedan var den klart
avgörande faktorn i företag det finansiella kapitalet (Sveiby et al, 1990). Detta
har lett till att företagens årsredovisningar i regel endast visar finansiella mått
på företagets verksamhet. Årsredovisningarna speglar till största delen
historiska händelser och fokuserar inte på framtiden. Idag är det oftast de
anställda, inte företaget som äger och kontrollerar, som är huvudkällan till ett
företags konkurrensfördelar. Därför säger det intellektuella kapitalet mer om
företagets framtida intjäningsförmåga än tidigare traditionella
redovisningsmått (Roos, 1996). Intellektuellt kapital handlar om att beräkna
ett företags framtida kapacitet, istället för att se vad som redan har hänt
(Edvinsson, 1998).

Många håller med om att intellektuellt kapital spelar en stor roll i företag, men
få kan kvantifiera och definiera det. Osäkerheten kring begreppet och bristen
på definition gör begreppet relevant, aktuellt och viktigt att följa upp. På
senare år har flera grupper, kommittéer och andra sammanslutningar försökt
att skapa standards för begreppet, vilket i sig visar på betydelsen av begreppet.
Den amerikanska bokföringsnämnden har exempelvis tillsatt studiegrupper för
att förnya bokföringsstandarden för att få med mer i redovisningen av det
intellektuella kapitalet på ett rättvisande sätt. I Canada och Australien har
föreningarna för auktoriserade revisorer aktiverat sig med rapporter och
konferenser samt har flertalet stora revisionsfirmor startat utvecklingsprojekt
som berör det intellektuella kapitalet. Leif Edvinsson på Skandia är en av
pionjärerna inom intellektuellt kapital (Bäcklund, 1999).
Det finns många definitioner och indelningar på intellektuellt kapital men
oavsett vilken definition eller indelning som används är det helt uppenbart att
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det intellektuella kapitalet idag och i framtiden är av stor betydelse för företag
och bedömningen av företaget. Den brist som råder vad det gäller förmågan
att synliggöra det intellektuella kapitalet leder till skada för alla aktieägare och
investerare. Ett företag med en stor andel intellektuellt kapital, vilket inte
synliggörs i den traditionella redovisningen, som har en hög framtida
vinstpotential, kan lätt bli felvärderat. Följderna av detta är att det kan leda till
underkapitalisering och en sämre förmåga för företaget att prestera sitt yttersta
(Edvinsson & Malone, 1998).

Vår utgångspunkt i studien är Edvinssons indelning av begreppet intellektuellt
kapital, där han delar in det i human- struktur- och kundkapital.

1.1. PROBLEMDISKUSSION

Information om framtida händelser och aktiviteter är viktigt för att sätta ett
rättvisande värde på företaget och bedöma deras framtida potential. Finansiell
redovisning av företagets immateriella tillgångar redovisas i dagsläget som
goodwill i balansräkningen och brukar definieras som skillnaden mellan
marknadsvärde och justerat eget kapital (Edvinsson & Malone, 1998). Det har
alltid funnits enskilda och temporära skillnader mellan redovisningen och
marknadens uppfattning. Nu har dock skillnaderna växt till en stor klyfta. Ta
företaget Microsoft som ett exempel. Microsofts aktier omsattes 1998 till ett
värde som ligger på tjugo gånger det bokförda, vilket innebär att 90% av deras
värde är immateriellt (Edvinsson & Malone, 1998). Detta tyder på att vissa
poster inte finns upptagna i balansräkningen (Lev, 1996). För att inte
kapitalmarknaden ska bli mindre effektiv och drabbas av större osäkerhet och
högre kapitalkostnad menar många att en drastisk förändring av företagens
externa rapportering måste ske (Lev, 1996). Kapitalmarknaden kan inte göra
bra prognoser om det saknas information om orsakerna till företagets
redovisade resultat och framtida investeringar. För att aktiemarknaden ska
fungera effektivt krävs att aktieägarna har tillgång till all relevant information,
om inte detta sker finns det en risk för att kapitalet i samhället allokeras på fel
sätt (Eccles och Mavrinac, 1995). Det är även viktigt för långivarna att få
information om företagets intellektuella kapital för att kunna bedöma
företagets långsiktiga betalningsförmåga.

Man kan fråga sig om den externa rapporteringen uppfyller sitt syfte att
tillhandahålla tillförlitlig och relevant information för att olika intressenter ska
kunna fatta rationella beslut. Tidigare forskning inom detta område har gjorts
av bl a Jenkinskommittén (AICPA, 1994) som intervjuade användare av
externa rapporter. De kom fram till att det finns önskemål om en förbättring
av dagens externredovisning. Detta visar på behovet av mer kompletterande
information i årsredovisningen.
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Det brukar diskuteras kring två sätt att förbättra informationsgivningen av
immateriella resurser i företagens årsredovisningar (Abrahamsson & Amir,
1996). Ett sätt är att redovisa immateriella resurser som en integrerad del i
företagens balansräkningar. Under 1998 gav IASC (International Accounting
Standards Committee) ut en rekommendation om redovisning av immateriella
tillgångar. Arbetet med rekommendationen har pågått under cirka 10 år och
omfattningen och inriktningen har ändrats flera gånger (Rundfelt, 1997). Detta
tyder ytterligare på den problematik som råder kring ämnet. Även ASB
(Accounting Standards Board) har gett ut en rekommendation om
immateriella resurser. De krav som ställs på redovisningen av immateriella
resurser är dock höga och det kommer därmed bli svårt att integrera dessa
värden i balansräkningen. Eriksson (1986) utredde i sin avhandling huruvida
ett värde kunde tillmätas olika immateriella tillgångar och integreras i
balansräkningen. Hans slutsats var att det var svårt p g a de krav som ställs på
redovisningen och att det är mycket svårt att sätta ett anskaffningsvärde på
immateriella resurser.

Det andra alternativet är att utöka informationsgivningen i de externa
rapporter som företagen ger ut med tilläggsupplysningar, eftersom det
intellektuella kapitalets värde inte kan redovisas med hjälp av de traditionella
nyckeltalen som företagen använder. Syftet med informationen är att
underlätta marknadens värdering av företaget. Bristande information om
mjuka värden resulterar i en försämrad helhetsbild och försämrat underlag för
värdering. Den ökade tilläggsinformationen innebär att analytiker kan göra
bättre prognoser. Den information som företaget väljer att redovisa gentemot
dess intressenter vad gäller det intellektuella kapitalet kanske dock inte
överensstämmer med de krav som analytikerna ställer på redovisningen. I en
undersökning genomförd av Eccles och Mavrinac (1995) framkom att det
råder ett informationsgap mellan företagsrepresentanter och analytiker.
Företag tror att de förmedlar rätt information, vilket i verkligheten inte
stämmer.

Vilken information om intellektuellt kapital och vilken mängd av information
är det då som företaget ska tillhandahålla omgivningen? Vilka nyckeltal anser
analytikerna att företaget bör redovisa för att en rättmätig värdering ska kunna
genomföras? Den information som analytikerna efterfrågar, återspeglar sig
den i den faktiska informationsspridningen? Ofta är det svårt för de som
utformar årsredovisningen att veta vilken information som är av intresse för
läsarna (Rundfelt, 1997 ur Edenhammar och Hägg, 1997). Företaget måste här
göra en avvägning mellan vad som är lämplig och olämplig information att
sprida ur konkurrenssynpunkt samtidigt som analytikerna måste ställa sig
frågan vilken information de vill ha tillgänglig. (Edenhammar och Hägg,
1997). Inom detta område råder i dagsläget få standards. För att
informationsspridningen som företagen förmedlar ska vara värdefull för
primära användare gäller det att företag och dess användare har samma syn på
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området. Om synen skiljer sig åt finns det en risk för att företaget blir
felvärderat. Eftersom det är svårt att se problemet endast ur ett rent
redovisningstekniskt perspektiv får man även se det utifrån ett mer ”kognitivt
perspektiv” d v s hur människor tänker och hur det påverkar förändringar i
samhället.

En förändring måste ske av kunskaps- och informationssamhällets förmåga att
hantera kunskap. Den ökade andelen kunskapsintensiva företag kräver ett nytt
sätt att se på redovisningen. (Sarv, 1997) Det är dock lätt att köra fast i gamla
hjulspår. Företagens och analytikernas historia kan begränsa deras sätt att
tänka och reflektera kring betydelsen av att redovisa och värdera det
intellektuella kapitalet (Bergstrand m fl., 1993). När det krävs att vi ska
ifrågasätta och ompröva gamla kunskaper skapas ofta osäkerhet och motstånd.
Sarv (1997) menar att det är svårt att förändra det som är uppenbart för alla att
det skulle behöva förändras. Att redovisa det intellektuella kapitalet innebär
en ny situation för företagen som de inte är vana vid. Vid situationer som
denna är det vanligt att individer gör sig av med obehaget genom att låta
gamla tankemönster segra eller genom att modifiera det gamla tankesättet i
små steg. En förändring av tankemönstret och beteendet innebär ett nytt sätt
att se på verkligheten, ett paradigmskifte (Sarv, 1997), vilket kan ta lång tid då
en individs tankesätt är svårt att förändra (Hellgren &Löwstedt, 1997).
Kunskapsföretagens tillväxt och det faktum att de mjuka värdena kommer få
en allt större betydelse kommer troligtvis att påverka företagens och
analytikernas agerande och tänkesätt.

Problemet med att ändra tänkesätt, vad det gäller redovisningen och
betydelsen av det intellektuella kapitalet i företag, kan tydliggöras med ett
exempel ur boken ”Den dolda skattkistan” (Bergstrand m fl., 1993) :

”- En produktionschef frågade sin VD om han fick kompetensutveckla sin
personal så att den kunde möta de nya behoven. En miljon skulle det kosta.
Han fick avslag eftersom han inte hade en miljon i sin budget. En annan
produktionschef frågade samme VD om han fick köpa en ny svarv för att
möta de nya behoven. En miljon skulle den kosta ”Har du en miljon i din
budget då”, sporde VD:n. ”Nej, men jag har 200 000, och med fem års
avskrivningstid räcker ju min budget.” Gissa om han fick köpa sin svarv?”

Den syn som råder i dagsläget vad gäller redovisning och
informationsspridning har sin grund i väletablerade och institutionaliserade
modeller. Denna syn har utvecklats över tiden till att idag vara allmänt
accepterad. En institution är först och främst en blandning av kulturella regler
som vägleder aktiviteter i samhället på ett visst sätt (Ahrne, 1994).
Institutionen innebär att företagen tar för givet hur de ska redovisa sin
verksamhet. De följer de regler som finns fastställda och det är få företag som
går utanför det som är institutionaliserat p.g.a. att man följer det mönster i
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samhället som är etablerat. Vad som kännetecknar en institution är att den är
överindividuell, d v s. den finns utan att vara bunden till särskilda individer.
Institutionen reproduceras genom interaktion och samhällets fortlevnad
(DiMaggio, 1991).

Gröjer och Stark (1978) argumenterar för kulturens betydelse och samhällets
utseende för redovisningens utformning. Ett samhälle och dess kultur
förändras långsamt, vilket enligt deras synsätt får till följd att nya begrepp
inom redovisningen tar lång tid att institutionalisera. Intellektuellt kapital är
ett relativt nytt begrepp inom redovisningen. Man kan fråga sig om det finns
någon gemensam föreställning om vad som ligger i begreppet intellektuellt
kapital.  Lägger företag och analytiker samma innebörd i begreppet
intellektuellt kapital? Präglas begreppet endast av egna subjektiva värderingar
eller finns det implicita föreställningar som flertalet individer accepterar?
Begrepp bör följas upp för att generera ökad kunskap om begreppets innebörd,
vilket i förlängningen kan leda till en gemensam begreppsmodell (Bergstrand
m fl., 1993). Allt eftersom begrepp blir mer och mer institutionaliserade leder
det fram till en formalisering, vilket i slutändan kan leda till nya
redovisningsstandards.

Nyligen gav Christina Wennestam (1998) ut sin licentiatavhandling där hon
undersökt företags och finansmarknadens syn på informationsspridning om
forskning och utveckling och om personal inom skogsindustrin. Analytikerna i
undersökningen uppfattade inte information om forskning och utveckling samt
personalen som relevant för värdering av skogsföretagen. Vad gäller då inom
en bransch med en hög andel kunskapsresurser? Den här studien inriktar sig
därför på en kunskapsintensiv bransch där det intellektuella kapitalet kan antas
spela en avgörande roll för företagets framtida intjäningsförmåga.

1.2. SYFTE

Syftet med uppsatsen är att bidra till ökad kunskap om företags och
analytikers syn på intellektuellt kapital och hur detta idag redovisas och bör
redovisas.

1.3. FRÅGESTÄLLNINGAR

För att bidra till syftet och skapa ökad kunskap om det intellektuella kapitalet
ska följande frågeställningar besvaras:

u Är IT-företags och analytikers syn på det intellektuella kapitalet
densamma? För att kunna besvara denna fråga måste först följande
underfrågor besvaras:



Î  Det intellektuella kapitalets ökade betydelse  Ó

6

qVilken syn har IT-företag på det intellektuella kapitalet?

qVilken syn har analytiker på det intellektuella kapitalet?

u Vilken syn på intellektuellt kapital återspeglas i företagens
årsredovisningar? Vilken information efterfrågar analytiker och i vilken
utsträckning uppfyller årsredovisningarna analytikernas krav på information?

u Vilken syn råder om den framtida utvecklingen på redovisning av
intellektuellt kapital?

För att besvara ovanstående frågeställningar har tre delstudier genomförts.
Dels har (1) analytikers syn och (2) företags syn på det intellektuella kapitalet
i kunskapsföretag studerats samt (3) har företagens informationsspridning av
intellektuellt kapital i årsredovisningarna studerats. De tre delstudierna kan ge
indikationer på om det finns någon gemensam grundsyn på intellektuellt
kapital samt om denna syn återspeglas i den faktiska informationsspridningen
och hur denna informationsspridning annars skulle kunna förbättras. Detta
anser vi kan ligga till grund för en fortsatt diskussion kring hur man bör
hantera och redovisa intellektuellt kapital nu och i framtiden.

1.4. AVGRÄNSNINGAR

Vår studie avgränsas till IT-branschen p g a branschens höga grad av
kunskapskapital. På senare år har ett flertal IT-företag noterats på fondbörsen,
vilket gör det allt viktigare att företag blir rätt värderade. Vi kommer endast
att studera IT-företag som är börsintroducerade p g a att aktierna är öppna för
fri handel och därmed blir utsatta för värdering. På grund av den
tidsbegränsning som råder för uppsatsens utförande kommer vi inte att kunna
gå igenom allt material som kan tillhandahållas från de studerade företagen.
Vår utgångspunkt i denna rapport är dock att börsföretagens uppfattning och
agerande om det intellektuella kapitalet till största delen återspeglas i deras
årsredovisningar.

Ett företag har många intressenter som är intresserade av resultat och
ställning, men behovet av information ligger på olika nivå.
Informationsbehovet från en analytiker och en anställd skiljer sig åt p g a olika
preferenser. Hade inte vår tid varit begränsad hade det optimala varit att
studera informationsbehovet i årsredovisningarna från alla intressenters
synvinklar. Vårt val av att studera analytikernas syn, förutom företagens egen
syn, på det intellektuella kapitalet har sin grund i att man kommit fram till att
finansanalytiker har det största inflytandet på årsredovisningarnas utformande
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(Gray & Roberts, 1989). Studien har avgränsats till att endast studera IT-
analytiker, då vi studerar IT-branschen.

Vi har för avsikt att studera årsredovisningarna för IT-företagen under åren
1996 och 1997. Anledningen till att vi studerar två år är att vi i studien även
vill se om det har skett någon förändring av redovisningen av intellektuellt
kapital de senaste åren.

1.5. DISPOSITION – VÅR INTELLEKTUELLA RESA

För att underlätta för läsaren att följa med i vår ”intellektuella” resa redogör vi
nedan för rapportens upplägg. I första kapitlet ger vi en bakgrund till
problemområdet och varför det är intressant att vara en deltagare på vår
upptäcktsfärd av det intellektuella kapitalet. Kapitel två tar upp vår syn på
vetenskap och hur vi har gått tillväga vid utformningen av rapporten. För att få
ökad insikt i de problem vi diskuterar i kapitel ett behandlar vi i kapitel tre till
fem de teorier och modeller som vi kontinuerligt använder oss av under
studiens gång. Referensramen består av tre delar, vilka kommer utgöra tre
kapitel; först redogörs för begreppet intellektuellt kapital och dess
beståndsdelar, vidare förs en diskussion om de regler och lagar som råder
inom redovisningsområdet, slutligen diskuteras hur synen och vårt kognitiva
tänkande påverkar tillkomsten av begrepp.

I sjätte till åttonde kapitlet kommer vår insamlade empiri och analys att
beskrivas, kapitlen är indelade utifrån våra tre huvudsakliga frågeställningar.
Det sjätte kapitlet redogör för analytikers och företags syn på det intellektuella
kapitalet. I sjunde kapitlet beskrivs hur det intellektuella kapitalet redovisas i
IT-företagens årsredovisningar. Här redogörs även för analytikernas krav på
information och om den går att finna i IT-företagens årsredovisningar. Åttonde
kapitlet redogör för synen på den framtida utvecklingen på redovisning av
intellektuellt kapital. Slutligen i kapitel nio redogörs för de slutsatser vi kunnat
dra och de förslag och rekommendationer vi vill förmedla till läsaren. Nedan
ges en schematisk bild över vilka delar vi behandlar i uppsatsen och hur de
hänger samman för att nå slutmålet.
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Figur 1-1 Disposition över uppsatsen.
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2. VETENSKAPLIG ANSATS OCH METOD

I följande kapitel kommer först vår vetenskapliga ansats att beskrivas och
därefter redogörs för vår metod och tillvägagångssätt vid vår studie. I slutet av
kapitlet kommer studiens validitet och reliabilitet att diskuteras.

2.1. VETENSKAPLIG ANSATS

Vetenskapens syfte är att skapa ny kunskap samt att utveckla de teorier som
redan existerar inom vetenskapen. Vetenskaplighet kännetecknas av ett
kritiskt förhållningssätt till påståenden och etablerade sanningar (Halvorsen,
1992). Utförandet av en undersökning anses vetenskapligt om man tillämpar
vetenskapliga metoder och teorier samt om allmänt sunda och sakliga sätt att
resonera används (Molander, 1988). Ovanstående karaktäristiska på
vetenskaplighet anser vi kännetecknar vårt tillvägagångssätt av vår studie.

Individer tolkar och beskriver situationer på olika sätt beroende på vilken
bakgrund, erfarenhet och förkunskap de besitter. Genom att redogöra för vår
syn på den verklighet som vi studerar önskar vi förmedla vår vetenskapliga
ståndpunkt som även utgör grunden för de resonemang vi för i vår studie.

2.1.1. Verkligheten – en social konstruktion

Den gren inom filosofien som behandlar hur vi når kunskap kallas
epistemologi (Tebelius, 1987). Två renodlade ytterligheter till grunden för
kunskap är rationalismen och empirismen. En rationalist menar att det är
människans förnuft som ger kunskap. Empiristen däremot hävdar att kunskap
om den empiriska verkligheten endast kan nås genom iakttagelser, inte genom
rent tänkande (Molander, 1988). Olika strömningar har från dessa filosofiska
riktningar utvecklats, bl a positivismen och hermeneutiken. Positivisterna tar
sin utgångspunkt i objektivismen, medan hermeneutikerna har ett subjektivt
förhållningssätt till verkligheten.

Positivismen anser data och fakta vara observerbara, här finns kopplingen till
empirismen (Alvesson och Sköldberg, 1994). Detta synsätt utgår från att det
finns en absolut, objektiv verklighet oberoende av individerna i den.
Forskaren är här en ren observatör som står utanför det som studeras och
studerar fenomenet som det är. Enligt Molander (1988) är människan i
världen, vi kan inte ställa oss utanför världen och jämföra vad den ”verkligen
är” i sig själv, lika svårt anser vi det vara att ställa sig utanför sitt
forskningsobjekt och observera det utan att påverkas av våra tidigare
upplevelser och erfarenheter.
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Istället för en objektiv ansats utgår hermeneutikerna från ett subjektivt
förhållningssätt. Hermeneutikerna var kritiska till att positivismen även skulle
tillämpas på sociala och mänskliga förhållanden. De betonade att människans
verklighet är en språklig verklighet. Det är genom språket som vi formar vårt
tänkande, våra ställningstaganden och värderingar samt hur vi tolkar och
förstår vår omgivning. Språket ligger till grund för vår livssyn och vår
förståelse av tillvaron (Tebelius, 1987). Att vara hermeneutiker handlar om
förståelse för studieobjektet. En hermeneutiker måste vara väl insatt och förstå
och kunna tolka individerna. Eftersom vår studie handlar om att studera och
analysera mänskligt beteende, vilket är en mer förstående procedur än en
förklarande ser vi oss mer som hermeneutiker än positivister. Vi inser dock att
för att bli en ”ren” hermeneutiker skulle det krävas att vi befunnit oss på våra
olika fallföretag och tillsammans med våra analytiker under lång tid och
studerat dem tillsammans med deras omgivning, vilket det inte finns utrymme
för i vår studie.

2.1.2. Språket styr vår verklighetsuppfattning

Genom att vi ser på verkligheten utifrån en hermeneutisk synvinkel, anser vi
det relevant att diskutera kring språkets betydelse. Språket har en mycket stor
roll inom vetenskapen. Alla vetenskaper och vetenskapsmän för resonemang,
beskriver och förklarar där språket är det avgörande instrumentet eller
verktyget. Sapir-Whorf hypotesen, en tes om att språket bestämmer
verklighetsuppfattningen diskuterar kring att ordets makt över tanken är stor
(Molander, 1988). Vår förståelse för verkligheten är relativ och den måste
sättas i relation till den kultur vi lever i och det språk som vi använder oss av.
Den kultur vi lever i utvecklar ett språk som påverkar hur vi som individer
tänker. Individens sätt att tänka speglar utifrån detta synsätt språkets struktur
och kulturen. (Angelöw & Jonsson, 1990)

Språket är både ett villkor för och en bärare av kunskap. Det är genom språket
vi får möjlighet att relatera oss till verkligheten och i växelspelet mellan oss
själva och vår verklighet utvecklas språk och kunskap. Förhållandet mellan
människan, språket och verkligheten kan illustreras och förklaras som nedan.
(Normann, 1980)

Figur 2-1 Språkets betydelse.
Källa: Normann, R. (1980) s 25-26.
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”Språket är inte bara en avbildning av världen (I) utan det bestämmer också i
stor utsträckning vad vi uppfattar och inte uppfattar och vilka kategoriseringar
av verkligheten vi använder; d v s den påverkar vår uppfattning om världen
(II). Å andra sidan är de symboler vi skapar, vidmakthåller eller förändrar
återspeglingar av den världsbild vi redan har (III), och språket har en tendens
att påverka vad vi tror är verkligheten (IV).”

Lägg märke till att ovanstående utveckling är en ständigt pågående process
och att beskrivningen inte implicerar bestämda sekvenser (Normann, 1980).
Socialisering kan beskrivas som en livslång process som inkluderar överföring
av värderingar, attityder, beteenden och kunskaper till en individ från andra
individer eller grupper i samhället (Angelöw & Jonsson, 1990). Språket är här
grunden för att individer ska kunna införliva samhällets normer eller för att de
ska kunna förändra verkligheten efter sina egna behov (ibid).

Vår utgångspunkt i denna uppsats, att verkligheten är en social konstruktion,
vill vi stödja genom att visa på språkets betydelse för årsredovisningens
tillkomst och utseende. Arno Werner (Angelöw & Jonsson, 1990) anser att all
varseblivning av vår livsvärlds enskilda objekt är influerat av språket.

När vi varseblir ett objekt som en årsredovisning består inte den tankemässiga
årsredovisningen enbart av den faktiska årsredovisningen utan
varseblivningen påverkas i lika hög grad av den kunskap, som vi genom
språket har lärt oss om redovisningen (Angelöw & Jonsson, 1990). I och med
att språket är en social konstruktion, skapad av människor, kan det utifrån
ovanstående resonemang begränsa synen på årsredovisningen och den
redovisning som sker av det intellektuella kapitalet. Årsredovisningen
tillskrivs endast sådana egenskaper och innebörder som inkluderas i språket.
Vad vi varseblir tolkas ofta i termer av det språk som vi bär med oss, det
historiska språket som är påverkat av vad som tidigare ansågs vara
verkligheten (Normann, 1980). Att språket släpar efter hindrar oss från att
upptäcka att verkligheten förändrats. Istället för att omedelbart skapa ett nytt
språk lever vi kvar i det gamla (ibid).

Redovisningens utformning och utseende står inte skild från omgivningen
utan påverkas i hög grad av olika omvärldsfaktorer. De värderingar och den
syn som råder idag vad gäller informationsspridning och redovisning av
företagens verksamhet är resultatet av en ständigt pågående social process
(Langfield-Smith, 1992). Under processens gång har värderingarna ändrats
och de kommer att ändras igen och nya synsätt kommer att utvecklas.
Processen har bidragit till att företag, de som utformar årsredovisningen i
företaget, har skapat sig en gemensam bild av hur en årsredovisning bör se ut.
Det är genom interaktion mellan individer som det skapas och förmedlas
kunskap om vad en årsredovisning bör innefatta (ibid). Grunden för
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interaktionen är språket och det är genom språket som individer kan definiera
verkligheten (Gioia, 1986).

Att språket och kulturen  kan styra och påverka individens tanke och handling
kan försvåra förändringar (Angelöw & Jonsson, 1990). De krav som ställs på
årsredovisningen är skapade utifrån en historisk verklighet. Hur redovisningen
bör utformas är något som tas för givet och kan närmast liknas vid en
institution (Ahrne, 1994). Det är individerna som bär upp kulturen och språket
(Alvesson, 1992) vilket gör att det tänkesätt som är dominerande i samhället
kommer att ha stort inflytande på redovisningens utformning. Kraven som
årsredovisningslagen ställer är fokuserade kring det finansiella kapitalet i
företag, vilket historiskt varit det som varit viktigast att redovisa. En förändrad
syn på den information som sprids i årsredovisningen bör följa av den
förändring som sker i samhället. Betydelsen av individen i företaget och den
kunskap som denne besitter har ökat. Att skapa en gemensam bild av ett
begrepp tar lång tid och är en ständigt pågående process. Detta är troligen
även fallet när synen på ett redan befintligt begrepp, årsredovisningen, ska
utvecklas.

2.1.3. Hur kan vi fånga ”verkligheten”

I hermeneutisk forskning betonas vikten av att se till något större och se
fenomenet i ett sammanhang eller en kontext. Mening hos en del kan endast
förstås om den sätts i samband med helheten, omvänt består helheten av delar
och kan bara förstås utifrån dessa. Vi står därmed inför en cirkel; den
hermeneutiska cirkeln (Alvesson och Sköldberg, 1994). Genom att studera
studieobjektet utifrån olika delar, såsom vi har för avsikt att göra genom att
studera årsredovisningar, analytikers samt företags syn på det intellektuella
kapitalet, skapar det en större förståelse för vårt studieobjekt än om vi
begränsat oss till en infallsvinkel. Desto mer kunskap vi får för det vi studerar
desto mer förståelse får vi för vårt studieobjekt och nästa gång vi närmar oss
studieobjektet har vår förförståelse för det vi studerar ökat. Vi kan dock inte
säga att vi genom detta tillvägagångssätt kommer att kunna fånga helheten i
dess rätta bemärkelse. Helheten är en praktisk konstruktion som förenklar för
oss som individer vilket i verkligheten innebär att vi endast kommer att se till
en liten del av ett fenomen, en liten del av verkligheten (Czarniawska-Joerges,
1993).

Våra olika inriktningar inom den ekonomiska kunskapsfloran kan dock bidra
till en förbättrad helhetsbild.  En av oss har genom strategiinriktning fått ökad
insyn och kunskap om individers sätt att agera och tänka samt hur
föreställningar formas. Denna syn tillsammans med den andres synvinkel,
genom styrning- och redovisningsinriktning och vikten på att även icke-
finansiella mått är betydelsefulla, anser vi kompletterar varandra samt att det
ger oss möjligheten att själva dra lärdom av varandras erfarenheter.
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Sammanfattningsvis kan man säga att vår framställning präglas av en
hermeneutisk ansats med få inslag av positivism. De intervjuer vi ämnar
genomföra kommer i viss mån att innehålla subjektiva värderingar från de
intervjuade och även vårt sätt att tolka intervjuerna har inslag av subjektivism.
Vilka värderingar vi har som individer om det studerade ämnet påverkar
därför vår arbetsprocess. Vi påverkas även under processens gång av
samhället och dess värderingar, vilket beskär vår subjektivitet. Subjektiviteten
begränsas av implicita föreställningar som är allmänt accepterade i samhället.
Den begränsade subjektiviteten bidrar till en ökad generalisering av resultatet
då vi anser att de implicita föreställningarna binder samman individers
föreställningsramar.

Vi anser dock inte att det går att uppnå ett helt objektivt förhållningssätt. Finns
det överhuvudtaget något som kan benämnas vara helt objektivt?
Årsredovisningarna skulle kunna ses som objektiva när de speglar ett
positivistiskt förhållningssätt i dess förmenta objektivitet. Förment p g a att de
som utformat dem påverkats av subjektiva åsikter och värderat vad de anser
vara till nytta för läsaren att förmedla. Objektiviteten i årsredovisningen
beskärs även av att redovisningen kan ses som ett eget språk. Ett språk som
inte alla kan förstå där det existerar olika uttryck och definitioner såväl inom
branscher som hos enskilda företag. Företag väljer idag att inkludera
omfattande ordlistor i årsredovisningen där fackuttryck som är väsentliga för
att förstå årsredovisningen beskrivs. Detta anser vi ytterligare visar på
svårigheterna med att uppnå ett objektivt förhållningssätt. Alla individer har
olika utgångspunkter, referensramar och erfarenheter vilket påverkar vårt sätt
att se på exempelvis innehållet i årsredovisningen.

Trots att samhället påverkar våra föreställningsramar kan de värderingar som
styr i samhället aldrig ses som helt objektiva. Kravet på objektivitet måste
därmed enligt vår mening kopplas till forskningsprocessen, snarare än att
försöka avbilda den sociala verkligheten på ett objektivt sätt. En objektiv
framställning kan betyda att den är sakligt korrekt, håller sig till ämnet och
inte är missvisande (Molander, 1988). Därmed är det viktigt att vår
framställning präglas av öppenhet och saklighet så att läsaren kan bilda sig en
egen uppfattning och dra egna slutsatser från de empiriska resultat vi senare i
rapporten redogör för.

2.2. FORSKNINGSMETOD

2.2.1. Fast mark under fötterna – val av ansats

Metod är redskapet för att lösa ett problem och komma fram till ny kunskap
(Halvorsen, 1996). Kunskapen kan inhämtas på olika sätt där vi i vår roll som
utforskare av verkligheten kan utgå från två ytterligheter, en induktiv eller en
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deduktiv ansats. Att inta en induktiv forskningsansats innebär att teori bildas
utifrån empiriska iakttagelser och utan någon teoretisk grund att utgå ifrån.
(Molander, 1988) Den andra metoden, hypotetisk-deduktion, syftar till att
bedöma hållbarheten i vissa teorier genom hypotesprövning. I denna ansats
har utforskaren insikt i vad han har för avsikt att studera och en precisering av
problemet har genomförts. (Halvorsen, 1996) Ytterligheten i metoderna består
i att en deduktiv modell är strikt teoretiskt bunden och en induktiv modell är
strikt empiriskt förankrad (Alvesson & Sköldberg, 1994).

Att studera sitt forskningsobjekt utan några förkunskaper anser vi vara i stort
sett omöjligt vid en studie av vår karaktär. Vi anser att det är av vikt att vi är
väl insatta i problemområdet för att kunna ställa intressanta frågeställningar
till de intervjuade och för att bidra till ny kunskap inom forskningsområdet.
Det vetenskapliga område som vi valt att fördjupa oss i, värdering och syn på
det intellektuella kapitalet, inkluderar en mängd komponenter. Vår
förförståelse för det specifika begreppet intellektuellt kapital var inte speciellt
utvecklad före uppsatsens början. I initialskedet fick vi insikt i problematiken
och området genom att inhämta kunskap från forskningsartiklar och andra
tidskriftsartiklar. Studien inkluderar många av de faktorer som går under
benämningen företagsekonomi. För att kunna föra fram sakliga argument och
uppfylla vårt syfte ser vi det som betydelsefullt att vi som författare läst två
olika inriktningar under vår utbildning. Genom att vi gjort en förstudie av
ämnesområdet utgår vi inte från en strikt induktiv forskningsmodell. Vår
avsikt med studien är inte heller att testa redan befintliga teorier genom
hypotesprövning likt en strikt hypotetiskt-deduktiv metod.

Alvesson och Sköldberg (1994) diskuterar kring en kombination av de båda
metoderna, s k abduktion vilket vi anser vara en lämplig ansats för vår
forskning. Metoden utgår från empiriska iakttagelser tillsammans med vissa
teoretiska utgångspunkter, vilket innebär ett samspel mellan empiri och teori.
Samspelet anser vi är nödvändigt för att kunna närma sig verkligheten och få
en förståelse för denna. De båda utgångspunkterna utgör grunden för vår
arbetsprocess och ger oss fast mark att stå på. Detta kan kopplas samman med
vår syn på verkligheten och den hermeneutiska cirkeln där inlärning och
förståelse sker i ständig växelverkan mellan befintlig kunskap och det
betraktade fenomenet.

Vi anser att ytterligheter likt de ovan beskrivna inte kan ge en rättvisande bild
av vad vi betraktar som verkligheten. Ytterligheter kan ge en större insikt i
problemet, vilket i detta fall innebär val av forskningsmetod, men deras
enskilda praktiska relevans anser vi i de flesta fall vara av ringa betydelse. Att
vi i vår roll som utforskare av verkligheten skulle kunna inta en av dessa
ytterligheter vid genomförandet av vårt arbete anser vi inte vara realistiskt. De
teoretiska utgångspunkter vi utgår ifrån, tillsammans med vår empiriska
studie, anser vi kompletterar varandra. Den teoretiska förförståelsen för
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forskningsobjektet är en förutsättning för att vi ska kunna utöka vår kunskap
inom området.

Att bidra med ökad kunskap om vårt studerade område kan ses som en
epistemologisk utmaning, d v s hur vi når vår kunskap, och nedan ges en
schematisk bild av hur vi har valt att fånga denna utmaning som vi står inför.

Figur 2-2 Den epistemologiska utmaningen.
Källa: Roos, J. (1996) s 336, egen bearbetning.

Den epistemologiska utmaningen kan ha sin grund i praktiskt driven
konceptutveckling eller en teoretiskt driven konceptutveckling. Vid en
praktiskt och teoretiskt driven ansats kan man välja olika inriktning. För att
uppnå en större förståelse för det intellektuella kapitalet har vi valt att
kombinera olika teoretiska utgångspunkter, teorier om intellektuellt kapital,
redovisningsteorier och teorier om föreställningar istället för att utgå ifrån en
teoretisk synvinkel. Att kombinera flera teoretiska områden tror vi leder till en
djupare och bredare kunskap om vårt område. Ett annat val som vi gjort är att
inkludera flera studieobjekt i vår studie. Vi ser det som betydelsefullt att
inkludera både företag och analytiker i studien, då vi uppfattar verkligheten
som en social konstruktion och studien skulle bli mycket begränsad av att
endast studera hur ett företag ser på verkligheten.

2.2.2. Empiriinsamling

Morgan och Smircich (1980) diskuterar kring två olika metoder att använda
sig av vid en undersökning, kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa
undersökningsmetoden karaktäriseras av ett tillvägagångssätt som genomsyrar
hela undersökningen och inte enbart ett antal tekniker. Metoden kännetecknas
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av ett subjektivt förhållningssätt där vi som individer skapar verkligheten
utifrån våra egna erfarenheter. Vad som är kunskap är subjektivt. Vid denna
undersökningsmetod är det viktigt att definiera vilket perspektiv vi som
forskare har i undersökningen, vilket vi gjort ovan. Motpolen till denna
undersökningsmetod är den kvantitativa metoden. Verkligheten är i detta fall
mer objektiv och den påverkar individer att reagera på ett lagbundet sätt.

Detta är ännu ett exempel på de ytterligheter som vi diskuterat ovan. Vi har
valt att i undersökningen kombinera dessa två tillvägagångssätt, kvalitativ och
kvantitativ studie. Kombinationen av de olika metoderna syftar till att skapa
en bättre helhetssyn då vi anser att de båda undersökningsmetoderna
kompletterar varandra. För att kartlägga analytikers och företags syn på det
intellektuella kapitalet har ett antal fall studerats djupare. Denna kvalitativa
studie medförde att vi även fann det intressant att utföra en kvantitativ studie
över de företag som inte blivit intervjuade, för att öka generaliserbarheten av
resultatet. Vidare har en kvantitativ studie gjorts av årsredovisningarnas
informationsspridning.

Efter dessa studier fann vi två företag som värderat sitt intellektuella kapital
utifrån en ny modell i sin senaste årsredovisning; Resco och TurnIT, båda två
konsultföretag. De har tillsammans med organisationen, Intellectual Capital
Sweden AB (IC AB), värderat och redovisat sitt intellektuella kapital. Vi har
därför gjort en fördjupningsstudie och intervjuat VD:n på IC AB och
kontaktat analytikerna en andra gång för en uppföljning av dessa företags nya
redovisning som skett 1998. Vi har även varit i kontakt med
Redovisningsrådet och Finansanalytikernas förening för att se om de har några
framtidsplaner på att ge ut en rekommendation om intellektuellt kapital. Vid
denna efterstudie fick vi kontakt med fem av åtta analytiker, en hade inte tid
att ställa upp och två lyckades vi inte nå en andra gång.

Vid insamlandet av empirin kan man använda sig av olika
datainsamlingsmetoder, antingen redan insamlat, sekundärt material eller
anskaffa och insamla nytt material, primärmaterial (Yin, 1994). Vi har för
avsikt att använda oss av både primär- och sekundärdata i vår studie.

2.2.3. Intervjuer och mailenkäter

Insamlingen av primärdata har skett genom personliga intervjuer,
telefonintervjuer och mailenkäter. Vid personliga intervjuer kan man välja att
ha olika grad av standardisering av de frågor som används. Hög
standardisering innebär exakta frågeformuleringar i en ordningsföljd som följs
konsekvent vid alla intervjuer. Vid en studie av vår karaktär som syftar till att
förstå bakomliggande värderingar, åsikter och föreställningar om det
intellektuella kapitalet är en låg grad av standardisering att rekommendera
(Lundahl & Skärvad, 1992). Ostrukturerade intervjuer med öppna frågor
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bidrar troligtvis till utförligare svar vilket torde ge ökad förståelse för
respondenternas föreställningar. Vi har därför valt att använda oss av öppna
frågor med ostrukturerad ordningsföljd. Som stöd vid intervjuerna har vi dock
utgått från en mall som definierar de problem- och frågeområden som bör
diskuteras med respektive respondent. Intervjumallarna skiljer sig till viss del
åt mellan de båda undersökta kategorierna, analytiker och
företagsrepresentanter. För att utforma intervjumallarna (bilaga 2 och 3) har vi
hämtat inspiration från Wennestams (1998) avhandling samt från vår
kvantitativa studie av IT-företagens årsredovisningar.

Då värdering och redovisning av intellektuellt kapital är en viktig del av vår
studie har vi valt att fokusera intervjuerna till en viss kategori av människor på
företagen. Vi har intervjuat en eller två individer på varje företag för att få en
bild av företagets syn på det intellektuella kapitalet. De individer som vi
intervjuat innehar poster i företaget som är nära kopplade till
företagsledningen. Respondenterna, både de som vi intervjuat och de som
besvarat våra mailenkäter, kan delas in i tre kategorier, individer med
ekonomichefsfunktion (9st), personalchefsfunktion (6 st) samt individer i VD-
position (6 st).

Vi lämnar åt läsaren att avgöra om de svar som framkommer ur intervjuerna
kan karaktärisera hela IT-branschen och alla analytikerna eller inte. För att
öka generaliserbarheten av resultatet har vi, som tidigare nämnts, kompletterat
företagsintervjuerna med ett frågeformulär som vi har skickat ut via mail till
övriga företag inom IT-branschen. Frågeformuläret grundar sig i
intervjumallen och innefattar de frågeställningar som vi diskuterat med de
intervjuade. Den generalisering vi vill åstadkomma kompletteras även av den
totalundersökning som vi genomfört av årsredovisningar från noterade IT-
företag på Stockholms fondbörs, noterade senast den 1/1-99.

2.2.4. Val av bransch - IT-branschen

Den bransch som utvecklats fortast de senaste åren är IT-branschen. Fler och
fler företag blir börsintroducerade och företagen blir därmed värderade av
externa användare. Eftersom branschen präglas av en hög andel
kunskapskapital som inte synliggörs i balansräkningen blir det allt viktigare
att synliggöra detta kapital på något annat sätt. Utvecklingen av branschen har
gått så fort framåt att redovisningen har svårt att hinna med. För att få en
rättvisare värdering av företagen måste informationsgapet mellan analytiker
och företagen minska. Därför har vi valt att studera IT-branschen.

Detta resonemang tillsammans med Christina Wennestams (1998) förslag till
vidare forskning i hennes avhandling om immateriella tillgångar ligger till
grund för vår branschfokusering. Hon finner det intressant att utreda hur
information om det intellektuella kapitalet uppfattas av andra branscher än
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skogsbranschen, som hon själv studerade. Vidare anser hon det outforskat hur
analytikers inställning till personalrelaterad information i kunskapsföretag är.
Dessa förslag på forskningsinriktning finner vi ligger väl i linje med vår
studie.

2.2.5. IT-företag

I initialskedet försökte vi få tag i företag som var intresserade av att ställa upp
i vår studie. Den uppfattning vi fick i detta skede var att intresset för det
intellektuella kapitalet är stort bland företagen. Ämnet är hett, men tyvärr är
det på vissa företag få som anser sig vara tillräckligt insatta i ämnet för att
vara en del av vår undersökning, vilket skapade vissa problem. Då IT-
branschen, enligt både Affärsvärlden och Privata Affärer, går att dela in i tre
underbranscher; konsult-, programvaru- samt återförsäljarbranschen, har vi
haft för avsikt att få representanter från alla dessa underbranscher.

Genom en snabb genomgång av företagen fick vi kunskap om vilka företag
som kommit långt i sin värdering av intellektuellt kapital, liksom de företag
som inte redovisade det lika tydligt. Vår ambition var därför att både intervjua
långt framskridna företag inom området, liksom företag som inte har en lika
väl utvecklad redovisning av intellektuellt kapital. De kontaktpersoner på de
företag som hade intresse av att deltaga i undersökningen valde i sin tur ut
lämpliga personer i företaget som hade den insikt i problemet som krävdes, ett
s k experturval. I vissa företag fick vi även direkt kontakt med de intervjuade.

Totalt har vi genomfört sex intervjuer på fem olika företag. Efter våra
intervjuer skickade vi ut våra frågeställningar till resterande börsintroducerade
IT-företag. Efter att ha skickat två påminnelser fick vi kontakt med 15 företag
via mail. Bortfallet berodde bl a på tidsbrist från de svarande och hänvisningar
till årsredovisningen för svar på frågeställningarna. Bortfallet tror vi dock inte
har så stor betydelse, då det fördelar sig jämt över underbranscherna. Totalt,
både via intervjuer och via mail, har vi varit i kontakt med 19 IT-företag.
Kontaktade företagsrespondenter är från nio konsultföretag, sex
programvaruföretag och sex återförsäljare.

Figuren nedan visar den indelning som vi har utgått ifrån i vår studie. De IT-
företag som är markerade med fet stil är personligen intervjuade och de som
är markerade med kursiv stil har besvarat våra frågeställningar via mail.
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Figur 2-3 Representerade IT-företag på börsen den 1/1-99.
Källa: Affärsvärlden, egen bearbetning.

2.2.6. Analytiker

Då det endast finns ett fåtal IT-analytiker i Sverige, vilka vi förstått är mycket
upptagna, har det varit svårt att få tillfälle att intervjua dessa personligen. Vi
har intervjuat de som ansett sig ha möjligheten att avsätta tid för vår studie.
De analytiker som vi kontaktat men som inte haft möjlighet att medverka i en
intervju har istället besvarat våra frågeställningar via elektronisk väg. Liksom
företagen skulle man kunna dela in analytikerna i tre underbranscher. Vår
avsikt var att försöka få intervjuer med analytiker som verkar inom dessa olika
branscher men som alla analyserar IT-företag. De branscher vi syftar på är
bank-, fondkommissionär- samt rådgivande analytiker. Valet av att studera
analytiker från alla delbranscher är för att få en mer nyanserad bild av
analytikernas behov av information om intellektuellt kapital.

Information har inhämtats dels genom fyra personliga intervjuer av
bankanalytiker samt svar från fondanalytiker och rådgivande analytiker på
elektronisk väg. Alla analytiker värderar IT-företag och de organisationer som
dessa analytiker representerar är:
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Bankanalytiker Fondanalytiker Rådgivande analytiker

Föreningssparbanken Alfred Berg Finanstidningen
Handelsbanken Hagströmer & Qviberg Dagens industri
MeritaNordbanken
SE-banken

För att se begreppet utifrån en något annorlunda dimension har vi även varit i
kontakt med Aktiespararna, vars organisation ligger närmare aktieägarna.

2.2.7. Årsredovisningar

Vi har även genomfört en kvantitativ studie som bygger på sekundärdata. Den
sekundärdata vi använt benämns bokföringsdata (Halvorsen, 1996). Tjugosju
IT-företags årsredovisningar från åren 1996 och 1997 har analyserats.
Årsredovisningarna berör de IT-företag som är introducerade på börsen. Vi
har studerat dessa årsredovisningar för att få en större insikt i vilken
information som sprids genom detta media. En anledning är att kunna göra
någon form av generalisering kring fenomenet i IT-branschen, huruvida det är
vanligt förekommande eller inte att information rörande det intellektuella
kapitalet redovisas, både i monetära och icke-monetära mått. Den information
som studien givit oss går att summera och beskriva i kvantitativa termer.

Vår studie av årsredovisningarna kan delas in i två omgångar. En förstudie
utfördes för att skapa en bild av vilken information som företagen sprider i
årsredovisningarna med avseende på det intellektuella kapitalet. Denna studie
tillsammans med en redan utgiven mall för utvärdering av kunskapsföretag
utgiven av Konradgruppen (Sveiby et al, 1990) om informationsspridning av
kunskapskapital samt teoristudier på området ligger till grund för vår
utvärderingsmall.

Av det totala antalet IT-företag, 32 stycken, är det 27 företag som skickat sina
årsredovisningar till oss för 1996 och 1997 och som därför ingår i vår studie.
Bortfallet beror främst på att företagen menar att de inte har en komplett
årsredovisning förrän 1998. Vidare har Resco och Turnits årsredovisningar för
1998 studerats.

2.3. RELIABILITET OCH VALIDITET

En studies kvalitet och trovärdighet diskuteras ofta utifrån begreppen
reliabilitet och validitet.

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas av
andra individer (Merriam, 1994). När vi studerat företagens årsredovisningar
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har vi utgått från en utvärderingsmall. Utvärderingsmallens parametrar har vi
utformat i samspråk med varandra samt utifrån en redan befintlig
utvärderingsmall. Vid utvärderingen av företagens årsredovisningar har båda
författarna deltagit. För att reducera eventuella olikheter i bedömning och
tolkning av mallens parametrar har vi diskuterat vilken innebörd vi ska lägga i
dessa. Vi kan dock inte komma ifrån att vi tolkar information på olika sätt och
att vi ibland gör olika bedömningar. För att minska denna felkälla har de
parametrar som varit särskilt svåra att bedöma i årsredovisningarna gåtts
igenom en andra gång av en av oss. Detta medför att en mer likvärdig
bedömning har skett för alla IT-företagens årsredovisningar. Det faktum att vi
bedömer och tolkar information olika gör att en annan person förmodligen
inte skulle komma till samma slutsats som vi gjort vad gäller utvärderingen av
årsredovisningarnas informationsspridning av intellektuellt kapital.

En låg reliabilitet kan bero på att den svarande inte tänkt efter innan han/hon
svarar, vilket kan bli fallet med telefonintervjuer. I vårt fall har vi endast utfört
en telefonintervju. Under våra personliga intervjuer har vi omedelbart kunnat
tala om eventuella oklarheter, vilket har reducerat risken för feltolkade
frågeställningarna. Vid intervjuerna har vi utgått från en ostrukturerad
frågemall som respondenterna erhållit innan intervjutillfället. Att
respondenterna i förväg kunnat sätta sig in i de frågeställningar vi haft för
avsikt att studera anser vi bidrar till mer genomtänkta svar. Vid intervjuerna
har vi använt oss av bandspelare och därefter lyssnat av och skrivit ner
intervjun som den företog sig. De nedskrivna intervjuerna har vi erbjudit de
svarande att verifiera för att undvika att vi uppfattat svaren fel eller att de
svarande har uttryckt sig oklart och vill förtydliga något, ca hälften av de
svarande har verifierat sina intervjuer vilket vi anser bidrar till en högre
trovärdighet i studien.

Det finns en risk för att enkätfrågor misstolkas av den svarande men detta har
vi inte sett några större tecken på. En fråga rörande reglering av det
intellektuella kapitalet var det dock vissa respondenter som inte förstod. Om
frågan hade ställts på ett något annorlunda sätt kanske den blivit mer klar.

Validitet handlar om i vilken mån resultatet överensstämmer med verkligheten
(Merriam, 1994). Trovärdighet är viktigt. Hög validitet präglas av att frågorna
väl speglar det man vill mäta (Lekvall & Wahlbin, 1993). Det är omöjligt att
med säkerhet bestämma om en studie är valid. Genom att först skaffa oss en
förförståelse för ämnet och studera liknande studier som vår som utförts
tidigare, anser vi oss fångat de frågeställningar som är mest intressanta för vår
studie och speglar vårt syfte väl.

Vi har vid kontakt med företagen som ingått i vår studie försäkrat oss om att
komma i kontakt med den person på företaget som är mest lämpad att besvara
våra frågeställningar. Detta förfarande gäller både valet av personer att
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intervjua personligen samt de som besvarat vår frågeställningar via mail. För
att minska risken för feltolkningar från vår sida har de intervjuade individerna
blivit erbjudna att verifiera det material som vi sammanställt från
intervjutillfället. Respondenterna behandlas även anonymt vilket vi anser ökat
deras vilja att återge den syn som de har på begreppet.

Graden av trovärdighet i vår studie kan kopplas samman med vårt
tillvägagångssätt som präglas av en hermeneutisk ansats där syftet delvis är att
bidra till den språkliga utvecklingen på området. Genom vår hermeneutiska
ansats anser vi att vi inte kan nå ett resultat som helt överensstämmer med
verkligheten. Den hermeneutiska ansatsen skiljer sig från den positivistiska i
den bemärkelsen att vid ett positivistiskt tillvägagångssätt används tillförlitliga
instrument och det finns möjlighet att mäta resultaten på olika
signifikansnivåer (Normann, 1980).

För att öka trovärdigheten på rapporten har vi valt att redovisa vår
forskningsprocess för att läsaren själv ska kunna dra egna slutsatser av det
insamlade materialet (Gummesson, 1988). Vi har uttalat vår förförståelse för
begreppet intellektuellt kapital samt vår verklighetssyn. Vi som författare är
en viktig del vid datainsamlingen (Lundahl & Skärvad, 1992). Vid
intervjutillfället och även vid studier av redan befintligt material tolkar vi
informationen och redovisningen av materialet påverkas av vår referensram.
Att vi påverkar resultatet av vår studie genom våra tolkningar anser vi vara
ofrånkomligt. En vilja från vår sida är dock att försöka återge det empiriska
materialet på ett för oss så objektivt sätt som möjligt för att läsaren själv ska
kunna dra sina egna slutsatser. Läsarens erfarenheter och personliga bakgrund
gör att denne utan att reflektera kring det drar sina egna slutsatser av det
material vi tillhandahåller.

Synen på det intellektuella kapitalet hos de individer vi har studerat anser vi
förändras över tiden. Den syn som råder i nuläget på det intellektuella
kapitalet och dess betydelse kommer exempelvis att påverkas som ett resultat
av den här studien. Detta faktum anser vi reducerar möjligheten till att uppnå
samma resultat som vi gjort av någon annan. Det viktigaste är att det resultat
och det tillvägagångssätt som vi använt oss av kommuniceras till och förstås
av andra.
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3. INTELLEKTUELLT KAPITAL

Flertalet affärsmän skulle säkert hålla med om att intellektuellt kapital är
företagets viktigaste resurs, problemet är dock att värdera det. I dagsläget
råder det olika syn på begreppet intellektuellt kapital och en delfråga i vår
uppsats är att försöka se om synen på intellektuellt kapital mellan IT-
branschen och analytikerna är likartad eller om den skiljer sig åt. För att öka
läsarens förståelse för vilka olika definitioner och modeller som idag existerar
om intellektuellt kapital kommer det inledningsvis att diskuteras. Detta
medför att vi kan jämföra om de intervjuade anammat redan existerande
definitioner och modeller om intellektuellt kapital eller om de skapat sig sin
egen definition om begreppet utifrån andra referensramar.

3.1. DET INTELLEKTUELLA KAPITALETS BETYDELSE

Det intellektuella kapitalets betydelse har vi valt att illustrera genom ett
exempel som vi hämtat från Edvinsson & Malone (1998) med trädet som
metafor för företagets tillgångar. I trädets stam, grenar och blad finns det
synliga kapitalet som idag beskrivs i företagens informationsspridning, medan
trädets rotsystem innehar grunden för företaget, dess intellektuella kapital.
Istället för att se om trädet är friskt idag och nöja sig med det, är det
nödvändigt att gå djupare ner och se hur rötterna mår, för att få en uppfattning
om trädets utveckling i framtiden. För att trädet ska blomstra och bära frukt
behöver det näring från friska och starka rötter.

Figur 3-1 Företagets kapital.
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Intellektuellt
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Likadant är det med ett företags intellektuella kapital, satsas inga resurser på
dess utveckling kommer företaget förr eller senare slås ut från marknaden.
Studiet av rötterna till ett företags värde blir därmed värdefullt. Det gäller för
företag att satsa resurser på det intellektuella kapitalet i form av
kompetensutveckling av de anställda, utveckling av strukturkapitalet o s v för
att ge företaget framtida god intjäningsförmåga.

I begreppet intellektuellt kapital lägger många författare olika innebörd. För
att ge läsaren en inblick i den flora av innebörder och modeller som idag
fluktuerar kommer olika aspekter på begreppet diskuteras. Konradsgruppen
(1990) delar in kunskapskapitalet eller det intellektuella kapitalet i två
beståndsdelar, det individbundna (human-) respektive det
organisationsbundna (struktur-) kunskapskapitalet. Inom det
organisationsbundna kapitalet bryter de ut kundkapitalet som får utgöra en
egen del. Denna indelning följer i stort sett Skandia i sitt supplement av
intellektuellt kapital till årsredovisningen.

3.2. VILKEN INNEBÖRD LÄGGS I BEGREPPET

Skandia lanserade 1994 för första gången sitt supplement av intellektuellt
kapital till årsredovisningen och var det första företaget i världen att inkludera
det intellektuella kapitalet i årsredovisningen. Det har gjort att de blivit
ledande inom området. Upphovsmannen av konceptet intellektuellt kapital
anser många är Leif Edvinsson på Skandia, som 1998 fick utnämnelsen ”brain
of the year” av brittiska ”Brain Trust” för det gedigna arbete han utfört vad
gäller intellektuellt kapital. Edvinsson menar att det intellektuella kapitalet
består av den kunskap, erfarenhet, teknologi, kundrelationer och professionell
skicklighet som finns inom företaget och utgör skillnaden mellan ett företags
marknadsvärde och det egna kapitalet. Det delades inledningsvis upp i två
grunddelar, human- och strukturkapital.

Denna indelning har nu kommit att modifierats där ytterligare en del går att
urskilja, kundkapitalet, vilken tidigare var en integrerad del av
strukturkapitalet. Det råder ett ömsesidigt beroende mellan human- och
strukturkapitalet, humankapitalet bygger upp det strukturella kapitalet men det
krävs ett bra strukturkapital för att ge goda förutsättningar för att detta ska
kunna ske.
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Figur 3-2 Skandias indelning av kapital i justerat eget kapital och intellektuellt kapital.
Källa: Skandias supplement till årsredovisningen 1998, s 4, egen bearbetning.

En kommitté inom IFAC (International Federation of Accountants), vars
organisation strävar efter att utveckla en världsvidd redovisningsprofession
med harmoniserade standards, har studerat mätning och ledning av
intellektuellt kapital och redovisarens roll i denna process. Den modell av
intellektuellt kapital som de redogör för har bl. a Edvinsson varit med och
utformat. De delar in det intellektuella kapitalet i humankapital, kund-
(relations-) kapital samt organisations- (struktur-) kapital.

Ett annat namn på intellektuellt kapital är immateriella tillgångar som Sveiby
(1995) använder sig av. Han delar in den osynliga delen av balansräkningen i
tre delar, interna strukturer, externa strukturer samt personalens kompetens.
Företagens interna strukturer består av patent, datasystem, koncept, modeller
samt administrativa system. De kan närmast jämföras med tidigare nämnt
strukturkapital. Externa strukturer utgörs av ett företags kund- och
leverantörsrelationer, varumärken samt dess rykte. Denna indelning ligger
nära till hands att jämföra med kundkapitalet. Dessa strukturer har inte en lika
stark bindning till företaget som de interna strukturerna. Slutligen består
personalens kompetens i dess sätt att agera i olika situationer.

Som ovan visar är en ofta återkommande indelning av intellektuellt kapital
någon form av indelning i human- och strukturkapital, samt någon ytterligare
del vilken beskriver företagets relationer utanför företaget. Därför har vi valt
att redogöra för dessa komponenter mer utförligt.

3.2.1. Humankapital

Humankapitalet är den viktigaste tillgången ett kunskapsföretag kan inneha.
Detta kapital består av de anställdas kunskap, färdigheter och erfarenheter
(Curry & Cavendish, 1999). Liknande beskrivning har Edvinsson & Malone
(1998). Ett annat företag kan omöjligt kopiera ett företags humankapital
eftersom det är individspecifikt. I varje företag besitter de anställda en stor del
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av all kunskap. När ett företag vill höja vinsten genom att rationalisera och
avskeda folk menar Edvinsson att de istället förlorar kunskap som i framtiden
leder till lägre vinstpotential. Genom att dela med sig av sin kunskap och lära
av andra så blir humankapitalet mer värdefullt. Därför är det viktigt att göra
om en del av humankapitalet till strukturkapital.

3.2.2. Strukturkapital

Strukturkapitalet består bl. a av företagets nätverk; infrastrukturen av
kommunikationen. Edvinsson & Malone (1998) ger exempel på företagets
strukturkapital i form av företagets kundregister, databaser, manualer,
varumärken och organisationsstrukturer. Det som finns kvar i företaget när
medarbetarna, humankapitalet gått hem för dagen. Företag använder sig ofta
av Intranät för att utbyta kunskap inom företaget. Det är viktigt att ha ett väl
utbyggt strukturkapital för att bli mindre sårbar då anställda byter arbetsplats
(Curry & Cavendish, 1999). Om deras kunskap finns bevarad i form av
databaser kan denna kunskap även utnyttjas efter att de har lämnat företaget.
Finns det då incitament för den enskilde anställde att dela med sig av sin
kunskap? Enligt Edvinsson bör vi dela med oss av vår kunskap för att själva
utvecklas.

”Genom att dra nytta av strukturkapitalet kan vi nå en högre kunskapsnivå,
vilket i sin tur bidrar till att utveckla strukturkapitalet. Det blir en
uppåtgående spiral. Alla gynnas av det.” Källa: Edvinsson, L. (1999), s 22.

Investeringar i organisationens struktur syftar även till att skapa system,
rutiner, nätverk och image för att skapa ett strukturerat arbetssätt och på så sätt
kunna hantera större affärsvolymer (Sveiby et al, 1990). I företagets
strukturkapital ingår enligt Konradgruppen personalens attityd gentemot
företaget, den s k företagskulturen. Är personalen positiv bidrar de både
medvetet och omedvetet till att stärka företagets image ut mot kund. En
negativ image däremot kan medföra att en  t o m mycket påkostad
marknadsföringskampanj kan bli misslyckad.

3.2.3. Kundkapital eller relationskapital

Kundkapitalet är det kapital som bidrar till vinsten. Genom att få en
uppfattning av kundernas struktur, deras storlek, hur trogna de är och om de
köper mer eller mindre av samma tjänst skulle man kunna få en uppfattning
om hur resultatutvecklingen kommer att bli i framtiden. Företagets
marknadsposition visar företagets ställning i branschen och bidrar med
kunskap om kundrelationen. Vidare skulle man genom en analys av kunderna
kunna få en uppfattning om hur resultatutvecklingen kommer att bli. (Sveiby,
red,1990)
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Det är dock inte önskvärt att se de tre delarna; human, struktur och kund, som
oberoende källor utan istället som en helhet som förstärker varandra
(Edvinsson & Malone, 1998). Sambandet dem emellan kan sammanfattas på
följande sätt.

Figur 3-3 Ett företags värdeplattform.
Källa: Hubert Saint-Onge, Charles Armstrong, Gordon Petrash, Leif Edvinsson ur
Edvinsson & Malone (1998).

Det är i korsningen av de tre delarna som värdeskapandet i företaget sker, den
s k värdeplattformen. Värdet för företaget uppträder inte enskilt från någon av
delarna utan endast ur samspelet dem emellan. Det spelar ingen roll hur stark
ett företag är om någon del skulle saknas. Skulle ett företag ha en kraftfull och
dynamisk personal men sakna rätt kunder så kan inte det intellektuella värdet
omvandlas till företagsvärde. (Edvinsson & Malone, 1998)

3.2.4. Det intellektuella kapitalets avkastning

Effektivitetsmått visar hur väl företaget uppfyller intressentgruppernas
önskemål. Traditionellt visas avkastning på finansiellt kapital men i
kunskapsföretag behövs även kompletterande mått på kunskapskapitalets
avkastning. Försök har gjorts att mäta kunskapskapitalet bl. a genom ”social
redovisning” vilken dock visade sig vara för komplicerad att använda. I brist
på bättre mått kan de värden som finns i resultaträkningen användas.
Förädlingsvärdet är det mervärde som skapas inom företaget. (Sveiby et
al,1990) Genom förädlingsvärdet kan man få ett uttryck för hur mycket
företagets anställda producerar i värde (Sveiby, 1995).

Då vikten av att mäta och kvantifiera det intellektuella kapitalet har ökat kan
man fråga sig vilka lagar och rekommendationer som finns idag om
intellektuellt kapital? För att få en överblick kommer i kapitel 4 en
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genomgång av idag rådande lagar och rekommendationer att beskrivas. Vidare
redogörs för de kvalitativa krav som ställs på företagens
informationsspridning.
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4. REDOVISNINGSTEORI

I detta kapitel redogörs för de krav och rekommendationer som idag finns om
intellektuellt kapital, främst vad gäller icke-finansiell information i företagens
årsredovisningar. Detta för att öka läsarens förståelse för de
rekommendationer som idag existerar inom området och även visa på vilken
syn om området som råder från normgivarnas sida, såsom t ex
Redovisningsrådet och FASB. I detta sammanhang beskrivs även en
omfattande undersökning som genomförts av Jenkinskommittén (1994) och
som visar på vikten av att redovisa det intellektuella kapitalet. Då det idag inte
finns någon reglering av redovisning av intellektuellt kapital kan man fundera
över om de kriterier som ställs på företagens informationsspridning uppfylls
eller inte vad gäller intellektuellt kapital. Genom att studera analytikers och
IT-företagens syn på intellektuellt kapital kommer det att framgå hur
intellektuellt kapital upplevs utifrån dessa kriterier.

4.1. INTELLEKTUELLT KAPITAL SOM INTEGRERAD DEL AV
BALANSRÄKNINGEN

Ett företags tillgångar kan delas in i fyra former, den första tillgångsformen,
omsättningstillgångar, är likvid till sin natur. Den andra tillgångsformen
utgörs av anläggningstillgångar. Den tredje formen utgörs av finansiella
tillgångar bestående av t ex aktier och obligationer. Den fjärde
tillgångsformen är däremot oprecis och icke-mätbar, immateriella tillgångar.
De saknar fysisk existens men har trots det ett värde för företaget. Vissa av
dessa tillgångar är uppenbara såsom varumärken, upphovsrätt, patent och
exklusiva marknadsrättigheter. Många immateriella tillgångar syns dock inte i
balansräkningen utan synliggörs först vid ett företagsförvärv. Skillnaden
mellan ett uppköpt företags marknadsvärde och dess bokförda värde benämns
goodwill. (Edvinsson & Malone, 1998)

Nyligen fick Redovisningsrådets Akutgrupp en förfrågan huruvida
intellektuellt kapital kunde utgöra en del av den goodwill som framkommer
vid ett företagsförvärv. Deras svar var att de krav som ställs på en tillgång
endast i enstaka fall är uppfyllda när det gäller intellektuellt kapital. Utifrån
Redovisningsrådets föreställningsram, vilken har sitt ursprung från IASC:s
”Conceptual Framework”, definieras en tillgång som ”en (1) resurs som
kontrolleras av företaget (2) till följd av inträffade händelser och som (3)
förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden”. Är dessa
förutsättningar uppfyllda och om värderingen av tillgången kan ske på ett
tillförlitligt sätt, skall tillgångarna enligt RR 1:96 tas upp som en särskild post
vid företagsförvärv. IASC har nyligen antagit en ny rekommendation om



Î   Redovisningsteori  Ó

30

immateriella tillgångar. Kriterierna på vad som är en tillgång är desamma som
RR 1:96, vilket i sig inte är konstigt då de utgått från samma
föreställningsram, men ger en tydligare vägledning när immateriella tillgångar
vid företagsförvärv skall särredovisas. (Redovisningens AKUT-grupp, 1999)

Vad gäller personalen, som utgör en del i det intellektuella kapitalet, kan
företaget utöka dess kompetens genom utbildning som ger framtida
ekonomiska fördelar. Däremot kan inte företaget kontrollera hur länge
personalen stannar kvar i företaget. Likaså är det med en trogen kundkrets, ett
företag vet aldrig när de går över till en konkurrents produkt. Däremot skulle
den del av strukturkapitalet som består av databaser et c, kunna redovisas som
en immateriell tillgång då den är kontrollerbar för företaget.
(Redovisningsrådets Akutgrupp, 1999) Detsamma torde gälla även då ett
företag önskar ta upp intellektuellt kapital i balansräkningen utan att något
förvärv har skett. Värderingen av tillgången kan uppenbarligen inte
uppskattas, likaså är dess kontrollerbarhet svår att uppnå.

Eftersom det är svårt, eller näst intill omöjligt, att integrera intellektuellt
kapital som en del i företagens balansräkning, bör det intellektuella kapitalet
istället kommenteras med icke-finansiell information i företagens
informationsspridning. I nästa avsnitt ges en redogörelse för de krav och
rekommendationer som i dagsläget finns i Sverige vad gäller icke-finansiell
information.

4.2. REKOMMENDATIONER OM ICKE-FINANSIELL
INFORMATION

Inom Sverige råder endast ett fåtal lagar och rekommendationer om icke-
finansiell information. Dock menar många författare att allt fler inkluderar
tilläggsinformation i informationsspridningen från företagets sida (ex Rolf
Rundfelt ur Edenhammar och Hägg, 1997). Tendensen är att dagens
årsredovisningar inkluderar allt mer information och förklaringar till de
resultat och åtgärder som genomförts i företaget. Det finns emellertid två
internationella rekommendationer kring icke-finansiell information, dels en
amerikansk ”Management´s Discussion and Analysis (MD&A), dels en
engelsk ”Operating and Financial Review” (OFR). Dessa rekommendationer
kommer redogöras för nedan.

4.2.1. Krav på icke-finansiell information i Sverige

Det finns inte många rekommendationer i Sverige vad gäller icke-finansiell
information. Den rekommendation som ligger närmast till hands är
Redovisningsrådets 4:e rekommendation ”Redovisning av extraordinära
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intäkter och kostnader samt upplysningar för jämförelseändamål”.  Enligt
rekommendationen ska händelser och transaktioner som påverkat resultatet tas
upp i årsredovisningen för att underlätta jämförelser med tidigare perioder
(Redovisningsrådet, 1993).

I årsredovisningslagen krävs det att företag i förvaltningsberättelsen upplyser
om viktiga förhållanden som rör företagets resultat och ställning, men som
inte redovisas i företagets resultat- och balansräkning med tillhörande noter
(FAR, 1996). Större investeringar och förvärv skall kommenteras.

Som tidigare nämnts skedde en förändring av årsredovisningslagen fr o m 1
januari, 1997. En nyhet är att information skall lämnas i
förvaltningsberättelsen om bolagets förväntade utveckling. Vad som menas är
att företaget skall upplysa om vad som faktiskt är känt om framtiden och som
baseras på konkreta planer och avtal. Det finns inga krav på att prognoser
måste avges. Ytterligare en förändring är att beskriva företagets verksamhet
inom forskning och utveckling. Detta torde förmodligen de flesta gjort redan
tidigare då det följer av god redovisningssed. (BFN, 1998)

4.2.2. USA:s tillsynsmyndighet SEC:s rekommendationer

Sedan 1980 ställer SEC (Securities and Exchange Commision), vilken är
USA:s tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaderna, krav på icke-
finansiell information i publika företags årsredovisningar i form av en
”Management´s Discussion and Analysis”. Detta krav gäller även utländska
företag som är noterade på den amerikanska börsen. Rekommendationen
kräver att information ska lämnas över faktorer som påverkat företagets
finansiella ställning och dess resultat. Det ska även ingå framtidsinriktad
information i årsredovisningen. Det är inte meningen att prognoser ska göras
utan trender vad gäller soliditet, likviditet samt omsättning bör anges. Enligt
rekommendationen finns ett sjuttiotal exempel på vad som bör ingå i en
MD&A. SEC kräver dock inte att alla dessa områden berörs i
årsredovisningen utan företaget har stor frihet att själv välja vilka områden de
vill publicera. (SEC, 1989)

En undersökning gjord av Pava & Epstein (1993) har visat att företagen är
dåliga på att ge framtidsinriktad information. De har även en benägenhet att
framhäva positiva händelser framför negativa. På så sätt blir informationen
vinklad utifrån företagets sida och ger inte den utökade och nyanserade
information som företagets intressenter efterfrågar. En kommitté från AICPA
(The American Institute of Certified Public Accountants) har uppmärksammat
problemet och publicerade 1994 en undersökning som visar på att analytiker
och företagets kreditgivare inte är nöjda med den information som ges ut av
företagen. Undersökningen och kommitténs rekommendationer redogörs för i
avsnittet om Jenkinsrapporten. En uppföljning av analytiker och kreditgivares
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missnöje med den information som ges ut idag av företagen har lett till att
FASB (Financial Accounting Standards Board) har tillsatt en arbetsgrupp som
ska ta reda på vilken utökad information företagen bör rapportera förutom den
som idag finns i resultat- och balansräkningen (FASB, 1998). Arbetsgruppen
förväntas vara klar runt år 2000.

4.2.3. Storbritanniens tillsynsmyndighet ASB:s rekommendationer

Storbritanniens motsvarighet till Redovisningsrådet; ASB (Accounting
Standards Board) har gett ut en rekommendation om icke-finansiell
information, ”Operating and Financial Review, vilken även förkortas OFR.
Rekommendationen är till viss del påverkad av den amerikanska. En viktig
skillnad är dock att OFR bara är en vägledning för företagen och är inte
obligatorisk att ta upp i årsredovisningen. Enligt rekommendationen bör
företagets resultat och ställning diskuteras. Information om den operationella
verksamheten i form av förändringar i marknadsandelar, nya produkter och
tjänster m. m. bör beskrivas. Likaså bör investeringar i både finansiella och
mer ”mjuka” tillgångar beskrivas och vilka framtida fördelar dessa kan ge
upphov till. Framtida händelser som kan påverka resultat och ställning, liksom
en kommentar om de icke-finansiella resurser företaget innehar, inkluderas
lämpligen i årsredovisningen. (ASB, 1993)

Som det går att se av ovan så råder det idag inte speciellt höga krav på
företagens informationsspridning av icke-finansiell information. Genom att
nedan redogöra för Jenkinsrapporten och dess innehåll vill vi visa på ett av de
försök som gjorts att förbättra företagens informationsspridning och det arbete
som pågått och pågår av utvecklingen av icke-finansiell information i
företagens årsredovisningar.

4.3. JENKINSRAPPORTEN

AICPA (The American Institute of Certified Public Accountants) bildade
1991 en kommitté under ordförandeskap av Edmund L. Jenkins, som därför
kom att kallas Jenkinskommittén. För att få reda på hur investerare och
kreditgivare såg på informationsspridningen i företagets externa rapporter
genomfördes en omfattande undersökning. Undersökningen visade att
rapporterna var en viktig informationskälla för investerarna vid val av
investeringsbeslut samt för kreditgivarnas beslut. Dock ansåg de intervjuade
att det saknades viss nyckelinformation i dessa rapporter. Deras budskap var
därför ”Don´t scrap the financial reporting system; improve it”. Därför
beslutade sig Jenkinskommittén för att ge ut en rapport med
rekommendationer hur den externa rapporteringen kunde förbättras.
Rapporten, vars formella titel är  ”Comprehensive Report of the Special
Commitee on Financial Reporting of the AICPA” färdigställdes 1994.
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Rapporten består huvudsakligen av två större delområden, rekommendationer
till normgivare kring hur den externa rapporteringen kan förbättras och en
omfattande rapporteringsmodell för att bättre möta användarnas
informationsbehov. Nyckelrekommendationen till normgivarna var att
utveckla en mer mångsidig rapporteringsmodell för att bättre möta
användarnas behov. Deras egna föreslagna modell består av ett antal
kategorier, finansiell samt icke-finansiell data som ledningen använder sig av
för att styra verksamheten, ledningens analys av denna information,
framtidsinriktad information,  information om ledning och aktieägare samt
bakgrund om företaget (Noll & Weygandt, 1997). En schematisk
sammanfattning i vilken riktning den nya rapporteringsmodellen går mot ser
ut enligt följande.

Figur 4-1 Sammanfattning av Jenkinskommitténs föreslagna resultatrapporterings
modell.
Källa: Noll, D.J. & Weygandt, J.J. (1997), s 59.

4.3.1. Rapporteringsmodellens olika kategorier

Följande områden i modellen behandlar icke-finansiell information.

Operationella data och nyckeltal Kommitténs modell inkluderar även
operationella data och nyckeltal som
företagsledningen använder sig av för att
leda verksamheten. Denna form av data och
nyckeltal kommer variera beroende på
bransch och företag. Ledningen bör
identifiera de mått de tror bäst återger
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Framtidsinriktad information Nuvarande rapportering fokuserar på
historisk information. Modellen strävar efter
en balans mellan historisk och
framtidsinriktad information. Dock kräver de
inte att prognoser över operationella och
finansiella nyckeltal avges. Med
framtidsinriktad information menar de
möjligheter och risker, företagsledningens
planer, inklusive kritiska framgångsfaktorer
samt en jämförelse mellan aktuellt utfall med
tidigare lämnad framtidsinriktad information.

Information om företagsledning Det bör informeras om vilket belöningssyst-
och aktieägare em som tillämpas, storlek och koppling till

resultatet. Notering bör ske av större
aktieinnehav hos ägare och företagsledning.
Vidare bör kommentarer ges om företagets
transaktioner och relationer med bl a större
aktieägare, leverantörer, kunder och
konkurrenter samt eventuella problem dem
emellan.

Bakgrundinformation om företaget Modellen delar in information om företaget i
tre delar. Först företagets huvudsakliga mål
och strategier sedan beskrivning av
företagets bransch och till sist inverkan av
branschstrukturen. Denna information är i
stort sett identisk med den information som
SEC kräver av börsnoterade företag.

4.3.2. Uppföljning av Jenkinsrapporten

Normgivarna i USA tog sitt första formella steg i februari 1996, då FASB
(Amerikas motsvarighet till RR) inbjöd till diskussion kring
rekommendationerna. De lade vikten vid Jenkinskommitténs föreslagna
rapporteringsmodell, vilken de såg som den mest utmanande av alla
rekommendationerna. Omkring 100 användare och utformare av den externa
rapporteringen, akademiker samt normgivare från USA och Kanada samlades
och diskuterade kring frågor om icke-finansiell och framtidsinriktad
information, vilka områden sågs som mest nytänkande i modellen. De kom
fram till att information om dessa områden är kritisk för att kunna utröna
risker och möjligheter för företaget. Vidare ansåg de att inga
rekommendationer eller standards behövdes för tillfället utan att marknaden
istället skulle bestämma vilken information som skulle inkluderas i den
externa rapporteringen. ”Best practice” skulle utvecklas inom olika branscher
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och sedan vara vägledande för andra företag. De förde vidare ett resonemang
huruvida en ny referensram skulle tas fram för denna icke-finansiella
information, men överlät sedan frågan vidare åt FASB att ta ställning till.
FASB har nu startat ett projekt där man skall fortsätta att arbeta med Jenkins-
kommitténs rekommendationer om icke-finansiell informationsgivning
(FASB, 1998). FASB undersöker för närvarande vilken information som bör
lämnas i olika branscher om sådana immateriella resurser som inte uppfyller
kraven för att kunna redovisas som tillgångar.(FASB,1998)

4.3.3. Kritik av Jenkinskommitténs nya rapporteringsmodell

Kritiker till kommitténs rapporteringsmodell menar att den innehåller mycket
litet information som inte redan idag går att utläsa ur den externa
rapporteringen, den framtidsinriktade informationen ser de dock som
innovativ (Seidler, 1995)

Timmons & Dillon (1995) är skeptiska till att inkludera information som
ledningen använder sig av för att styra verksamheten. Syftet med intern
rapportering är att fatta beslut snabbt och har ett kortsiktigt fokus. När
kommittén kommer fram till att företagets användare önskar mer information
men att kostnaden för all denna information skulle överstiga dess fördelar,
beslutar sig kommittén för att inkludera den interna information som redan
finns. Detta låter logiskt men ser man det utifrån ett bredare perspektiv
kommer det dock bli kostsamt för företaget. När intern information sprids till
konkurrenterna kommer det skada företaget i negativ riktning. De är vidare
skeptiska till att medlemmarna i kommittén endast var medlemmar i
redovisningsprofession, vilket minskade kommitténs perspektiv när de gav ut
rekommendationerna.

Efter en genomgång av rekommendationer om intellektuellt kapital och icke-
finansiell information kan man se att det finns behov av en utökad
informationsmängd av icke-finansiell information i årsredovisningar. Det går
inte, enligt Redovisningsrådets uttalande, att inkludera intellektuellt kapital
som en integrerad del av balansräkningen. Vidare finns det ingen
motsvarighet till England:s och USA:s rekommendation om icke-finansiell
information i Sverige, där Englands rekommendation endast är en vägledning
för företagen. Speciellt Jenkinsrapporten pekar på att det finns ett
informationsgap mellan företagen och analytikerna där mer icke-finansiell och
framtidsinriktad information önskas av de senare.
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4.4. FAKTORER ATT BEAKTA VID EXTERN
INFORMATIONSSPRIDNING

Regler och rekommendationer vad gäller redovisning härstammar från flera
olika föreningar, myndigheter och kommittéer. Källorna till
rekommendationer är varierande och diffusa. Accepterad praxis influeras
starkt av auktoriserade grupper och föreningar. Målsättningen vid utformning
av rekommendationer och regler om redovisning bör vara att inkludera så
mycket ekonomisk information som möjligt. Redovisning är en process för att
identifiera, mäta och kommunicera ekonomisk information i syfte att
möjliggöra välgrundade bedömningar och beslut av de som använder
informationen. (Kam, 1990)

De kvalitativa krav som ställs på redovisningen enligt FASB
föreställningsram gör det möjligt för företagen att välja ut ”rätt” information.
De två viktigaste kvalitativa kraven på redovisning är dess relevans och
tillförlitlighet. Om någon av dessa krav inte är uppfyllt blir informationen
oanvändbar. Dessa båda kvalitativa krav kan närmare analyseras i ett antal
komponenter. Det går att se kraven på redovisningen som en hierarki, där
användbarheten för beslutsfattande är mest betydelsefull. Nedan visas en
förenklad bild av denna hierarki.

Figur 4-2 Kvalitativa krav på redovisningen.
 Källa: FASB (1991), s 45, egen bearbetning.

För att det ska vara lönsamt för företag att sprida information måste
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4.4.1. Användbar information

Redovisningen ska innehålla information som är användbar för existerande
och potentiella investerare samt kreditgivare och övriga användare, analytiker,
advokater, rådgivare et c Den  måste beakta det informationsbehov som dessa
användare har i syfte att hela tiden förbättra informationen. Besluten som
användarna ska fatta relateras till framtida händelser, varför
redovisningsinformationen måste möjliggöra formulering av förväntningar om
dessa framtida händelser. Användbar redovisningsinformation kan nyttjas av
externa användare för att uppskatta framtida cash flow. Företag väljer att
redovisa utifrån den övergripande redovisningsteori som existerar. Resultatet
av detta blir dock att det existerar variationer hos företagen beroende på i
vilken utsträckning de tar till sig av teorierna eller inte. Redovisningen utgör
sedan grunden för användarnas beslutsfattande. (Kam, 1990)

4.4.2. Relevant och tillförlitlig information

För att informationen ska vara relevant krävs det att den påverkar och har
betydelse för användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av
inträffade, aktuella och framtida händelser eller bekräfta eller korrigera
tidigare bedömningar. Relevant information minskar osäkerheten kring olika
situationer. För att informationen ska bedömas som relevant krävs även att
den finns tillgänglig när användarna behöver den, annars har den ingen eller
väldigt lågt värde. En av de mer fundamentala frågorna kring redovisningens
relevans rör frågan om den bör baseras på historisk, framtidsinriktad
information eller någon annan information. I Jenkinskommitténs rapport har
det visat sig att användare av informationen önskar mer framtidsinriktad
information och anser att icke-finansiell information är relevant. Enligt FASB
kan man erhålla relevant information genom att studera vilken finansiell
kondition som företaget befinner sig i, d v s studier av balansräkningen.
Resultatet kan dock vara en osäker informationskälla då det inte i alla lägen
visar det verkliga utfallet.

Informationen måste även vara tillförlitlig, vilket menas att den representerar
vad den är avsedd att representera. Vidare måste informationen vara
verifierbar, trovärdig och neutral. Ekonomiska resurser och förpliktelser och
orsaker till dess förändringar ska kunna redovisas på ett tillförlitligt sätt. Detta
krav gör att inte intellektuellt kapital går att införa i balansräkningen (Hallin &
Strömberg, 1998), kravet på tillförlitlighet är inte uppfyllt då det är svårt att
uppskatta dess framtida värde. (FASB, 1991). Ett mått är reliabelt om det är
en korrekt kvantitativ beskrivning av den situation, objekt eller händelse som
den representerar. Redovisningsinformation är dock inget resultat av exakta
mätningar utan snarare approximativa, vilket man alltid får ha i bakhuvudet.
För att det ska anses trovärdigt resonerar Kam (1990) kring objektivitet och
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dess betydelse. Personliga värderingar är inget som kan ses som skilt från
redovisningen men man bör använda sig av vad författaren benämner
praktiska kontrollmekanismer för att på det sättet reducera subjektiviteten.

Kontrollmekanismerna  är:

1. Att specificera och precisera begrepp och procedurer inom redovisning
och att man uppnår acceptans för dessa. Detta bidrar till att andra kan
verifiera resultatet av procedurerna.

2. Att uppnå konsensus om ett mått bland experter. Eliminerar eller
åtminstone minskar effekter av personlig ”bias” eller bedömning.

3. Att höja kompetensmässiga och etiska krav i yrken hänförliga till
redovisning. Detta är dock ingen garanti för personlig bias eller
bedömning.

Redovisningsrekommendationer kan ses som ”samhällsöverenskommelser”
som måste accepteras av majoriteten om de ska fungera effektivt. Formulering
av rekommendationer bör därför vara en lagstiftande process.
Redovisningsnämnden måste utifrån detta undersöka om olika förslag och
rekommendationer accepteras av majoriteten av de som berörs.

4.4.3. Jämförbarhet

Olika företags räkenskaper bör så långt som möjligt vara jämförbara med
varandra. Kravet på jämförbarhet gäller inte minst företag i samma bransch.
Investerare i företag har ett stort behov av att kunna jämföra information
mellan olika företag. Jämförbarheten får dock inte hindra utvecklandet av mer
informativa räkenskaper. Ett krav som ligger nära jämförbarheten är att
redovisningen bör vara konsekvent. Företag bör inte ändra sina
redovisningsprinciper ”i tid och otid”. Intressenterna får då lättare att dra de
rätta slutsatserna om tendenserna i företagets ekonomiska utveckling. För att
mäta den ekonomiska utvecklingen i företag och för att kunna jämföra
företagen med varandra är det vanligt förekommande att man använder sig av
nyckeltal.

Ett nyckeltal är ett redskap. Nyckeltalen används för att styra och kontrollera
den verksamhet som företag bedriver. Att använda sig av nyckeltal kan liknas
vid en process där talen bör utformas så att de kan användas som upptäckare,
jämförare och verkställare. Upptäckare i den bemärkelsen att de visar tecken
på en avvikande handling i företaget som individerna i företaget
uppmärksammar. Talet bör även ha en jämförbar funktion för att kunna se om
avvikelsen är positiv eller negativ. För att kunna jämföra företag med varandra
kräver detta att det tal som används är vedertaget och hur det ska beräknas är
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definierat. Processens sista del, den verkställande delen, syftar till att kunna
styra verksamheten då det inte är tillräckligt att uppmärksamma en avvikelse
och jämföra den med andra utan att det krävs även en korrigering av
avvikelsen. Denna korrigering är olika i olika situationer.

Ekonomistyrning prioriterar företagens finansiella mått. I företagsekonomisk
redovisning används etablerade redovisningsprinciper och kontroll av
begrepp. De mått och mätmetoder som används för att beräkna nyckeltalen är
förankrade och etablerade bland företag. För personal- och arbetsmiljöfrågor
däremot saknas redovisningsprinciper och standardiserade mått och
mätmetoder. En förutsättning för att kunna jämföra företag med varandra är
befintlig statistik och väl definierade begrepp. Idag råder det brist på detta
vilket inte bör accepteras. Inom tjänsteföretag är redovisningen av personal
och nyckeltal kopplade till personalen av stor vikt. Ett av de mått som här är
av intresse är personalens rörlighet eller som det också kallas
personalomsättning. Det finns ingen enhetlig definition av personalomsättning
och mätmetoderna för detta begrepp är många. Exempel på hur
personalomsättningen kan definieras: antalet anställda som slutar, totala
antalet anställda som börja och slutar, antalet fast anställda som slutar samt att
man kan välja att definiera det för kvartal eller helår. Samma problem råder
med begreppet kompetens och dess definition. Avsaknaden av en enhetlig
definition får följder i företagens redovisning. Det är hur begreppet definieras
som påverkar hur begreppet mäts. Om definitionen är otydlig kan det vara helt
omöjligt att mäta.(Liukkonen, 1997)

Nyckeltalen ska fånga upp de faktorer som påverkar företagens utveckling
bl.a. vad gäller produktivitet, effektivitet och kvalitet. I personal- och
arbetsmiljöredovisningen finns det ett stort antal indikatorer som påverkar
ovanstående faktorer. Det blir viktigt att undersöka helheten istället för att
endast fokusera på några enstaka mått. Företagen bör söka efter att se
sambanden mellan den operativa verksamheten och de ekonomiska målen.
Med den operativa verksamheten menar Liukkonen (1997) bl.a.
arbetsinnehåll, motivation, kvalitet, kompetens, förbättringsförmåga samt
utnyttjande. Dessa bör kopplas samman med de ekonomiska målen, intäkt,
kostnad och kapital. (Liukkonen, 1997)

Eftersom det idag inte finns någon allmänt vedertagen norm hur intellektuellt
kapital ska redovisas eller definition på begreppet, kan man förvänta sig att
det enskilda företaget kommer att påverka denna process. En fråga man kan
ställa sig är om begreppet präglas av individuella värderingar eller finns det
implicita föreställningar som många accepterar inom företaget eller på
branschnivå. För att få en förståelse för hur föreställningar bildas och vilka
olika nivåer de kan finnas inom samt hur förändringar sker i samhället
redogörs för detta i kapitel fem.
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5. KOGNITION OCH SYNSÄTT

Då begreppet intellektuellt kapital inte är vedertaget och då vi ser
årsredovisningen i grunden som en social konstruktion anser vi det relevant att
redogöra för hur föreställningar om begrepp formas och hur institutionella
förändringar sker i samhället. Då begreppet inte har en fast definition och
innebörden i begreppet fluktuerar beroende på vem man frågar, finner vi det
relevant att diskutera kring dessa teorier. Utifrån dessa teorier kan vi få en
förståelse för varför olika individer lägger olika innebörd i begrepp och hur
mer implicita föreställningar kan skapas i samhället. Teorierna ger oss också
möjlighet att se och förstå hur den framtida utvecklingen av intellektuellt
kapital kan ta form, då vi diskuterar olika sätt som likformighet kan skapas i
samhället, vilken är vår sista delfråga.

5.1. SAMHÄLLELIG PRODUKT

Individer och företag kan enligt Goffman ses som en social produkt som
enbart kan förstås i sitt sociala sammanhang (Layder, 1994). Samhället
påverkas av dess enskilda individer och individerna påverkas av samhället
(Angelöw & Jonsson, 1990). Det sociala livet skapas utifrån både
institutionella och interaktionella förhållanden, kontakt öga mot öga. Goffman
delar in institutionella förhållanden i generella resurser som språk och kultur
som företag och individer kan dela med andra samt extraordinära resurser.
Extraordinära institutionella förhållanden tar sig uttryck i tidigare erfarenheter
av de som deltar vid interaktionen eller i normer som existerar i samhället.
Meningsskapandet i den enskilda situationen påverkas av förhållandena vid
interaktionstillfället men även av institutionella faktorer. (Layder, 1994)

En förändring i samhället sker genom interaktion mellan individer då det är
individerna som är grunden för vilja och handling (Ahrne, 1994). Det kan ske
institutionella förändringar som bidrar till att skapa homogenitet i samhället
(DiMaggio, 1991). Institutioner och företeelser i omvärlden påverkar
individers handlingar och samhällets utformning (ibid). Om det existerar få
avvikelser eller variationer inom ett område är det ett tecken på likformighet s
k isomorfism. Förändringar som orsakar likformighet kan antingen vara
tvingande, normativa  eller härmande. Tvingande i den bemärkelsen att det är
ett tryck utifrån som påverkar. Trycket kan bestå i förväntningar från
samhället eller i politiska beslut som reducerar flexibiliteten. Den normativa
förändringen beskrivs ofta utifrån professionalismen där specifika normer och
likformighet skapas p.g.a. den socialisering som sker i samhället (ibid). Vi
socialiseras i den bemärkelsen att vi lär oss vilka normer och värderingar som
är accepterade i samhället och som vi bör ta till oss för att passa in (Gray,
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1985). Härmande förändringar grundar sig i den osäkerhet som råder hos olika
enheter i samhället. En förändring sker för att man vill skapa sig legitimitet
och man härmar och accepterar andras agerande utan att alltid förstå varför.

Att vara beroende av institutioner och det sociala sammanhanget anser Meyer
och Rowan (1977) reducerar förändringsförmågan och stärker stabiliteten.
Institutioner är något som vi tar för givet (Ahrne, 1994) och kan liknas vid
oskrivna regler om hur man bör agera vilka påverkar vårt beteende (Smircich
& Stubbart, 1985). Individer följer det mönster som är etablerat i samhället.
På grund av att institutioner tas för givna och är en del av den samhälleliga
strukturen är de svåra att ändra eftersom individer måste sluta tro på det de
tror på (Smircich & Stubbart, 1985). Individer agerar och handlar utifrån sin
egen vilja men även av ren vana eller för att de är påverkade av rådande
normer och värderingar i samhället (Meyer & Rowan, 1977).

I Goffmans indelning av de institutionella förhållandena i generella och
extraordinära benämner han kulturen som en generell institution (Layder,
1994). Kulturen är ett kollektivt fenomen som inte kan hänföras till enskilda
individer (Alvesson, 1994), vilket även är ett kännetecken på något som är
institutionaliserat (Ahrne, 1994). Den är socialt konstruerad vilket innebär att
den är skapad av människor samt att den bestäms av historien. Människorna är
inte bara med och skapar kulturen utan de är också de som bär upp den genom
sina handlingar och sitt sätt att tänka. Vad kulturen egentligen handlar om är
gemensamma kunskaper, värderingar, betydelser och erfarenheter som blir
gemensamma genom kommunikation (Alvesson, 1994). Kommunikation
resulterar i att flera individer ger samma händelse samma mening (Gray,
1985). Grunden för att individer ska kunna kommunicera och skapa
gemensamma föreställningar är det språk som individer delar och har
gemensamt (Normann, 1980).

5.2. SPRÅKBILDNING

Språket är en social handling som sker mellan aktörer (Czarniawska-Joerges,
1988). Det finns språkbildning inom olika nivåer, där individens företagets
och branschens språkbildning är tre av nivåerna. Olika företag skapar sig ett
eget språk, som kan ses som en del av företagskulturen, samtidigt som det
existerar ett gemensamt språk inom den enskilda branschen. Redovisningen
kan i sig ses som ett eget språk där ekonomiska begrepp ges specifika
innebörder. (Czarniawska – Joerges, 1993)

Innan individer engagerar sig i  handling måste de veta vad de kommer att ha
att göra med, d v s. det måste finnas ett namn, en benämning på känslan eller
problemet. Att namnge något innebär att vi sätter en etikett på något fenomen.
Etiketten har den funktionen att den organiserar världen, strukturerar sociala
problem och har betydelse för handling. Exempel på etiketter är ”det är en
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kostnad (begränsa den)”, ”det är svinn (reducera det)” eller ”det är en dumhet
(utnyttja den)” och så vidare. Vi kan alltså påverka genom språket.
(Czarniawska – Joerges, 1988)

För att uppnå epitetet att vara en etikett måste namn upprepas. Upprepningen
skapar stabilitet då det genom samförstånd mellan individer skapas en
gemensam innebörd i etiketten. Utan en gemensam innebörd i ord är
kollektiva handlingar i stort sett omöjliga. Czarniawska–Joerges (1988) anser
att det är de kollektiva handlingarna som bygger organisationens fängelser
men att det också är de som slår dem i spillror. Författaren anser även att det
är individers gemensamma innebörder som är den kollektiva handlingens
skelett, de kan användas för att hålla murarna uppe eller konstruera en
murbräcka. Att styra och påverka innebörden i språket kan därför underlätta
kollektiva handlingar. Det är den kollektiva handlingen som kan förändra
verkligheten.

Den eller de individer som sätter de etiketter som finns i samhället innehar
makt. Etiketter är ett kraftfullt medel att påverka språket. Makten ligger i att
individen kan påverka den innebörd som andra ger det som händer dem. Pratet
kan användas med avsikten att styra andra individer ex. genom instruktioner,
regler och bestämmelser. Att skapa ett nytt språk innebär att vi ser nya saker,
vi ser oss själva i ett nytt ljus och vi får en ny föreställning om oss själva.
(Czarnaiwska-Joerges, 1988)

5.3. FÖRESTÄLLNINGAR

En individs föreställningar är en referensram för tolkning av olika händelser,
situationer eller objekt. Det är utifrån dessa strukturer som vi skapar
verkligheten, vår världsbild. Strukturen består av ett nätverk av förväntningar,
inlärda från erfarenheter och samlade i minnet. (Hellgren & Löwstedt, 1997)
Individer använder den kunskap de fått av tidigare händelser som hjälp vid
strukturering och meningsskapande av information för att denna ska bli
förståelig (Gioia, 1986). Vad som är kännetecknande för dessa strukturer är att
de är relativt stabila över tiden, påverkas av erfarenheter och personlighet,
svåra att förändra i nya situationer samt att de ändras i små steg (Hellgren &
Melin, 1993).

Hur individer väljer ut och tolkar information beror på deras kognitiva
strukturer. Hellgren och Löwstedt (1997) diskuterar kring två ansatser, en
voluntaristisk och en deterministisk. Den deterministiska ansatsen antar att
situationen bestämmer individens agerande, vilket innebär att alla agerar på ett
likartat sätt, medan den voluntaristiska ansatsen betonar vikten av den
enskilda individens tolkning av situationen vilket påverkar agerandet. Om en
voluntaristisk ansats accepteras väljer individen själv ut vilken information
denne ska ta till sig i den stora informationsmängden och tolkar den utifrån
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sina befintliga kognitiva strukturer. Detta får som effekt att individer upplever
verkligheten på olika sätt p g a. att de gör olika tolkningar (Gioia, 1986).

När den kognitiva strukturen är väl utvecklad kommer individen inte att
reflektera över information han har erfarenhet av eftersom den redan är
förstådd (Gioia, 1986). Strukturen är till hjälp vid avsaknad av information
och fyller i det som saknas samt att den förenklar för oss som individer när vi
får för mycket information (Hellgren & Melin, 1993). De vägleder oss sedan i
våra handlingar. Effekten av detta är att strukturerna kan begränsa individers
handlingar (Hellgren & Löwstedt, 1997). Individer står gärna fast vid gamla
beteenden och ser inte alltid nya fenomen i dess rätta ljus. Utifrån denna
diskussion är  kognitiva strukturer centrala för att förstå vad det är som sker i
olika situationer eftersom individers handlingar styrs av dessa.

5.3.1. Föreställningar på olika nivåer

Individers föreställningar påverkar vad som sker i olika situationer. Individen
kan dock inte ses som den enda nivån där föreställningar existerar. Kognitiva
strukturer skapas på både individ-, företags- och branschnivå (Hellgren &
Löwstedt, 1997). Den kognitiva sfären består av de tre nivåerna (Hellgren &
Melin, 1993): tankesätt på individnivå, företagskultur på företagsnivå och
industriell visdom på branschnivå. Författarna berör även möjligheterna till
ytterligare nivåer inom den kognitiva sfären där de anser att nationen kan vara
exempel på ytterligare en analysnivå.

Figur 5-1 Tre kognitiva sfärer.
Källa: Hellgren, B. & Melin, L. (1993), s 64.

Föreställningar på individnivå skiljer sig till viss del från de kollektiva
föreställningarna. Föreställningar på individnivå är själva grunden för att det
ska kunna skapas gemensamma föreställningar i företag och inom branscher.
(Hellgren & Melin, 1993) Kollektiva kognitiva strukturer, företagskultur och
branschvisdom, krävs för att företag ska kunna fungera. Strukturerna hjälper
individerna i deras dagliga arbete och underlättar företagets fortlevnad
(Langfield-Smith, 1992). Väl utvecklade och gemensamma föreställningar på
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kollektiv nivå kan dock ha en hämmande effekt på olika enheters
handlingsutrymme (Hellgren & Löwstedt, 1997).

Företagskulturen och den branschvisdom som råder speglar kollektivets
verklighetsuppfattning, den delade världsbilden. Denna verklighetsuppfattning
kan inte anses vara representativ för alla individer eller enheter utan det är den
föreställning som dominerar på den aktuella nivån (Hellgren & Melin, 1993).
Likt kognition på individnivån har den kollektiva kognitionen, företagens
kultur eller branschvisdomen, betydelse för vilken information som enheterna
väljer att tolka och uppmärksamma (Angelöw & Jonsson, 1990). Kulturen i ett
företag kan enligt Morgan definieras som en ”process av
verklighetskonstruktion som tillåter människor att se och förstå handlingar,
objekt och situationer på ett visst sätt” (Langfield-Smith, 1992). De tolkningar
som individer i organisationer delar skapar förutsättningar för kollektiva
tankar som i sin tur utgör grunden till organisationens kultur (ibid). Om det
existerar olika tolkningar beror det på kommunikationsproblem, vilket kan
hänföras till interaktionstillfället (Smircich & Stubbart, 1985).

Genom kollektiva möten skapas gemensamma föreställningar hos individer
(Langfield-Smith, 1992). Interaktionen bidrar till att individer påverkar
varandra och gemensamma meningar och erfarenheter uppstår vilket bidrar till
att de tolkar och ser saker på samma sätt (ibid). De värderingar som en individ
bär med sig vid interaktion med andra kommer att ändras och utvecklas under
processens gång. Föreställningar utvecklas i och med detta över tiden.

Figur 5-2 Hur kognition och kunskap utvecklas.
Källa: Langfield-Smith, (1992), s 361.

De tre nivåerna inom den kognitiva sfären kan inte ses som skilda från
varandra utan de är i hög grad påverkade och beroende av varandra. Det råder
ett samspel och ett behov mellan samhällets olika enheter som inte kan ses
som oberoende av varandra (Angelöw & Jonsson, 1990). Hellgren och Melin
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(1993) anser att förekomsten av kognition på olika nivåer påverkar enheternas
valmöjligheter och handlingar. En enskild individs kognition behöver inte
vara överensstämmande med den kollektiva kognition som råder i företaget
eller inom branschen. Detta kan vi se resultatet av i samhället där olika företag
inom samma eller olika bransch inte alltid agerar på ett likartat sätt. Kulturen
inom företaget eller branschen kan vara den faktor som gör att de fäster olika
betydelse vid saker och ting vilket gör att de agerar på olika sätt (Angelöw &
Jonsson, 1990). Orsaken till att enheter agerar olika kan utifrån detta hänföras
till den kognitiva sfärens olika nivåer.
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6. ÄR IT-FÖRETAGS OCH ANALYTIKERS SYN PÅ
INTELLEKTUELLT KAPITAL DENSAMMA?

6.1. DISPOSITION AV EMPIRI OCH ANALYS

I följande tre kapitel redogör vi för vår insamlade empiri och analys. För att
underlätta för läsaren att följa med i vår genomgång och göra empirin och
analysen mer intressant och läsvänlig har vi valt att disponera följande tre
kapitel utifrån de frågeställningar vi ställde oss inledningsvis. Kapitlen
disponeras på ett likartat sätt där vi först redogör för vår insamlade empiri,  för
att därefter följas av en analys och diskussion.

Detta kapitel (sex) beskriver analytikers och företags syn på det intellektuella
kapitalet och om deras syn skiljer sig åt. Vi har dels studerat synen på
innebörden i begreppet intellektuellt kapital och dels vilken syn som råder på
det intellektuella kapitalet utifrån de kriterier som ställs på
informationsspridning av redovisning vad gäller relevans, tillförlitlighet och
jämförbarhet. I kapitel sju ger vi svar på frågeställningen om vilken syn om
intellektuellt kapital som återspeglas i företagens årsredovisningar. Här
redogörs även för vilken information som efterfrågas om intellektuellt kapital
av analytikerna och om den går att finna i IT-företagens årsredovisningar. I
kapitel åtta redovisas vilken förändring som har skett av redovisningen av
intellektuellt kapital på senare år och vilken syn som råder om den framtida
utvecklingen av redovisning av intellektuellt kapital. Den efterstudie vi har
gjort där vi följt upp Resco och TurnITs årsredovisningar för 1998 p g a deras
satsning i redovisning av det intellektuella kapitalet enligt Intellectual Capital
Swedens modell beskrivs även i detta kapitel. Vidare ges en genomgång av
organisationen och deras nya modell. Vi har även följt upp analytikernas
åsikter om den nya modellen. Anledningen till uppföljningen av modellen är
att vi vill se om det kan vara en bra framtida modell att använda sig av vid
redovisning och värdering av intellektuellt kapital.

Då intervjuerna speglas av de intervjuades egna referensramar och
erfarenheter ser vi svaren utifrån ett mer individperspektiv än rent
företagsperspektiv. Däremot speglar årsredovisningarna företagens syn på
begreppet.
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6.2. IT-ANALYTIKERS SYN PÅ INTELLEKTUELLT KAPITAL

6.2.1. Vilken innebörd lägger IT-analytiker i begreppet intellektuellt
kapital

Fler än hälften av analytikerna lägger enbart de anställdas kompetens och
färdigheter i begreppet intellektuellt kapital.

”Det är det som sitter i huvudet på medarbetare, det som inte riktigt kan
mätas. Det som ligger utanför hur många timmar de debiterar och hur
duktiga de är på sitt jobb”

”Just ordet intellekt gör att det blir egentligen vad som finns i huvudet på
personalen…”

Därmed inkluderar de inte strukturkapital i begreppet intellektuellt kapital. De
ser mer intellektuellt kapital som enbart humankapital inom företaget. Några
av analytikerna lägger dock in strukturkapital som en del av begreppet,
påverkade av Edvinssons teoribygge kring intellektuellt kapital samt ”den
osynliga balansräkningen” och dess indelning. Även påverkade av den flora
av information om intellektuellt kapital som går att finna i 1997 års
årsredovisningar.

 ”I princip utgör det intellektuella kapitalet i ett företag alla de tillgångar
som företaget äger/disponerar över som inte syns i balansräkningen.”

Någon analytiker menar att de inte delar upp de mjuka faktorerna i olika delar
utan drar alla över en kam.

Vilka parametrar som analytikerna innefattar i intellektuellt kapital skiljer sig
åt beroende på vilken indelning de gör av begreppet. Vad de har gemensamt är
dock att de flesta ser personalens samlade kunskap och erfarenhet samt
utbildning som viktiga parametrar i begreppet. Vidare anser några att den
sociala biten är viktig att framhäva, vilken social kompetens medarbetarna
har, hur pass kompetenta de anställda är att sätta sig in i kundens problem och
agera i kundens miljö.

” Det är väldigt svårt att mäta men det är erfarenheter, det är intelligens
förstås, både ren smarthet och social kompetens men intellektuellt kapital
gränsar också till begreppet strukturkapital och det är den mängd
intellektuellt kapital som kan stanna kvar när en medarbetare lämnar ett
jobb… ”
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De analytiker som ser intellektuellt kapital som enbart humankapital menar
dock att strukturkapitalet är ett angränsande område till det och talar även om
hur de ser på det området. Oavsett om man ser strukturkapital som en avskiljd
del från intellektuellt kapital eller som en integrerad del av begreppet så är
uppfattningen om det ganska homoget. Strukturkapitalet beskrivs som;

”…den mängd intellektuellt kapital som kan stanna kvar när en
medarbetare lämnar ett jobb…”

”…hur försöker företaget säkra upp att BR inte försvinner bara för att
personalen går hem på kvällen utan det kan vara databaser som lagrar
deras information, det kan vara databasen som lagrar vilka kunder de
anställda träffat, allting som gör att en annan konsult utifrån kan komma in
och ersätta den konsulten som redan jobbar på företaget”.

”Om jag skulle säga strukturkapital då skulle jag också väva in hur väl
fungerande modell har man i bolaget, vilka rutiner man har med att ta hand
om ny personal, ta hand om kompetensutveckling och det kan vara olika
typer av rutiner generellt och vilken typ av affärskontakter man har, hur
långa kundrelationer, det kan också ingå i strukturellt kapital”.

Den allmänna uppfattningen bland analytikerna är att strukturkapitalet ges
uttryckt i form av databaser som lagrar information, vilket kan vara modeller
och koncept, vilka kunder de anställda träffat, de anställdas erfarenhet, i stort
sett allting som gör att en annan konsult utifrån kan komma in och ersätta
någon som redan jobbar på företaget. Ett par analytiker lägger även in patent,
varumärken, kundregister, marknadsposition samt FoU.

Vi har även varit i kontakt med en representant för Aktiespararna och hon
tänker sig intellektuellt kapital på följande sätt.

”[Intellektuellt kapital är] företagets immateriella tillgångar, det som utgör
skillnaden mellan ett företags marknadsvärde och dess egna kapital. IK kan
i sin tur bestå av kapital som kunderna utgör (kundkapital), kapital i form
av informationslösningar, databaser et c organisationskapital) samt kapital
i form av anställda (humankapital).”

I denna indelning av intellektuellt kapital ingår både human- struktur och
kundkapital. Medarbetarna på Aktiespararna har dock ingen gemensam
utarbetad syn på indelningen men samma syn på innebörden av begreppet.
Aktiespararna har haft Skandias årsredovisning som förebild vid arbetet med
vad de benämner sina framgångsindikatorer.
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6.2.2. Anser IT-analytiker det relevant att redovisa intellektuellt kapital

Uppfattningen om det intellektuella kapitalets betydelse för värdering av
företag är blandad bland analytikerna.

”…som det är idag så är det ju mycket upp till betraktaren eftersom [det
intellektuella kapitalet] inte är standardiserat så visst har det väldigt stor
betydelse. Värdet i bolaget är ju de anställda”.

”…vi utgår ändå inte ifrån måtten på det intellektuella kapitalet, vi utgår
faktiskt ifrån det faktiska finansiella situationen men sen i nästa skede…
Utifrån det så kan man säga att det intellektuella kapitalet används som en
ytterligare extra förfining av värderingen”

Majoriteten tror att det intellektuella kapitalet kommer bli allt viktigare och att
de önskar mer och utförligare information om området. Respondenten på
Aktiespararna anser är att det är viktigt att redovisa det intellektuella kapitalet
då det blir allt viktigare att mäta även ett företags icke-finansiella kapital, då
hon menar att både humanfokus och finansfokus är exempel på vitala delar i
verksamheten som utgör viktig information för den enskilde aktieägaren.

De flesta analytiker är överens om att årsredovisningarna inte ger en
rättvisande bild av IT-företagen, åtminstone inte en komplett bild av
företagen.

”Årsredovisningen i sig är ett bra sifferunderlag med resultat- och
balansräkning, men mycket mer än det, tyvärr, det måste du … få tillhanda
på annat sätt.”

Någon anser att årsredovisningarna är ”framtagna för att framställa företaget i så
ljus dager som möjligt, utan att fara med osanning” men att han alltid läser dem
kritiskt. Eftersom IT-företagen ”ofta är tillväxtföretag är det mycket man inte kan
se”. Årsredovisningen används av några analytiker som ett första steg för att
försöka få en uppfattning av företaget och vad det är för någonting.

Någon analytiker menar att det alltid är ”…uppskattat med nya sätt att presentera
bolaget”. Han menar att årsredovisningarna inte skiljer sig så mycket från
varandra. Resco är dock enligt honom ett företag som är ganska bra på att
göra en annorlunda årsredovisning, men det finns exempel på andra företag
som endast redovisar vad som måste finnas med i årsredovisningen enligt lag.
Saknas det information ger det anledning till misstanke.

”Bra information lönar sig alltid, ju mer och bättre information man lämnar
desto trovärdigare blir man.”
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Den information analytikerna önskar redogörs för i nästa kapitel, men den
informationen kan de inte alltid finna i årsredovisningarna. Nästan uteslutande
alla analytiker är överens om att det finns ett behov av en utökad
informationsmängd av intellektuellt kapital. Enligt en analytiker så har IT-
företaget Turnit kommit en bra bit på väg i sin senaste årsredovisning vad
gäller att ge en utökad mängd information om det intellektuella kapitalet. Den
modell som Turnit använt sig av i sin senaste årsredovisning för att värdera
det intellektuella kapitalet redogörs för i kapitel 8.4.4.

6.2.3. IT-analytikers syn på redovisning av intellektuellt kapital -
verifierbarhet och jämförbarhet

Ett problem med redovisningen av intellektuellt kapital är att det är svårt att
verifiera. De analytiker som vi har diskuterat med säger att det i dagsläget är
helt omöjligt eller att det åtminstone finns väldigt dåliga jämförelseobjekt.

”…alla pratar om att så här och så här mycket satsar vi på personalen men det är
väldigt mycket klyschor”.

 ”Allmänt vad gäller personalomsättning, hur man klassar akademisk utbildning och
hur man klassar de som ”de facto” har en examen eller hur lång
arbetslivserfarenhet…”

Alla definierar begreppen olika. Om t ex siffran branscherfarenhet finns i
årsredovisningen, så beror det på vem man frågar hur ordet branscherfarenhet
definieras. Ett företag som anger att de har tio års branscherfarenhet, vad de
syftar på är erfarenhet inom IT-branschen, medan ett annat företag säger att de
har sex års branscherfarenhet, men istället syftar på en viss typ av
systemintegration mellan affärssystem. Detta medför problem att jämföra
mellan företagen och det är svårt för analytikerna att få reda på hur det
verkligen förhåller sig. Likadant om ett företag beskriver de framtidsplaner
man har framöver och sin positionering på marknaden, för att få en
uppfattning om det verkligen kommer att genomföras så bedöms
informationen efter hur trovärdigt företaget har varit tidigare i sina uttalanden
och om det har stämt överens med verkligheten.

När inte standards finns så är det viktigt, enligt en analytiker, att företagen
noga beskriver hur de fått fram måtten så jämförelser mellan företag är
möjliga. Ett annat problem med att jämföra mellan företag är att så få företag
använder vissa mått. Så länge som det endast är 2-3 företag som använder sig
av ett mått går det inte göra några jämförelser.
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6.3. IT-FÖRETAGENS SYN PÅ INTELLEKTUELLT KAPITAL

6.3.1.  Vilken innebörd lägger IT-företag i begreppet intellektuellt
kapital

Vilken innebörd företagsrepresentanterna lägger i begreppet intellektuellt
kapital anser de själva kan härröras till vad de gjort tidigare och vilka
erfarenheter de har. Innebörden i ett begrepp är enligt ett flertal respondenter
ofta något som växer fram med tiden.

”När man inser hur företag fungerar, efter att ha jobbat i företagsledande
ställning är det klart att man fattar vilka faktorer som avgör om man lyckas
eller inte.”

Vad som inkluderas i begreppet intellektuellt kapital bland
företagsrepresentanterna är varierande och i vilken utsträckning begreppet
används inom verksamheten skiljer sig från fall till fall. Begreppet är relativt
nytt vilket vi kan se i de olika beskrivningar som företagsrespondenterna ger
av det intellektuella kapitalet.

”Om du tar marknadsvärdet på börsen och tar bort värdet av de tillgångar
som finns i bolaget. Mellanskillnaden där emellan, är inte det intellektuellt
kapital?”

”När jag tänker på intellektuellt kapital tänker jag mer på humankapital.
En databas kan jag ersätta när som helst, men den som har byggt databasen
kan jag inte ersätta.”

”Värden av intellektuell karaktär som är osynliga i balansräkningen men
som är avgörande för ett bolags framtida intjäningsförmåga och
konkurrensförmåga.”

Nästan uteslutande alla anser att de anställdas kompetens och erfarenheter, d v
s humankapitalet, är intellektuellt kapital eller är en del av ett företags
intellektuella kapital. Fler än hälften anser att begreppet endast kan kopplas
samman med individerna i företaget och inkluderar enbart humankapitalet i
begreppet.

De anställda ses enligt några som grunden för företagets framtida
intjäningsförmåga. Det är medarbetarnas samlade erfarenheter och kompetens
som utgör det intellektuella kapitalet. Om en individ lämnar företaget tar
individen med sig det intellektuella kapitalet som denne representerar och det
är inget som företaget kan hålla kvar och använda i framtiden. De värdesätter
personligheten vilket gör att individen inte kan ersättas till skillnad från
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exempelvis en databas. Det är individer som skaffar sig kunskaper och
erfarenheter som de sedan bär med sig. Enligt dessa respondenter är
individerna de som skiljer de olika företagen åt.

Resterande anser att det intellektuella kapitalet även inkluderar andra faktorer
som exempelvis marknadsposition, rutiner, mallar och kunskap om
marknaden i kapitalet. Någon av företagsrepresentanterna lägger endast
produktutveckling inom forskning och utveckling i begreppet. Dessa faktorer
är enligt några av företagsrespondenterna även avgörande för den framtida
intjäningsförmågan varför de anser att de bör inkluderas i begreppet.

Någon poängterar att det inte går att dela upp det intellektuella kapitalet och
att ge delarna olika betydelse eller del av företagets värdering. Värde för
företaget skapas utifrån allting där det intellektuella kapitalet är ett medel för
att generera cashflow i framtiden.

Synen på och uppfattningen om det intellektuella kapitalet påverkas av
information som sprids om ämnet i böcker och artiklar. Ungefär hälften av
företagsrespondenterna nämner Leif Edvinssons arbete på Skandia som en
faktor som har influerat det egna sättet att se på det intellektuella kapitalet i
bolaget. Det är många som har uppmärksammat hans tankegångar och de har i
olika stor utsträckning anammat hans tänkesätt. Den indelning som Edvinsson
gör av det intellektuella kapitalet i human- och strukturkapital har främst
konsultfirmorna anammat. Fyra företagsrespondenter från konsultfirmor talar
om intellektuellt kapital i termer av human- och strukturkapital. De resterande
fokuserar det intellektuella kapitalet helt till individer och betydelsen av
personalen utan att inkludera de faktorer som av Edvinsson klassificeras som
strukturkapital.

Återförsäljarna och programbolagen skiljer sig från konsultfirmorna i det
avseendet att de överlag inte diskuterar lika tydligt i termer av human- och
strukturkapital. Återförsäljarna betonar i större utsträckning än
programvaruföretagen vikten av personalen och dess kompetens.

En av företagsrespondenterna likställer det intellektuella kapitalet med
humankapital, individkapital samt kunskapskapital och gör inte någon speciell
uppdelning av begreppet vilket visar på att det kan vara svårt att skilja dessa
nya begrepp åt. Någon annan diskuterar kring begreppets beståndsdelar och
anser att det vore mer korrekt att använda sig utav tillgång istället för kapital
och kalla det för ”personaltillgångar” eller ”medarbetartillgångar”.

6.3.2. Anser IT-företag det relevant att redovisa intellektuellt kapital

Som tidigare diskuterats så bör vissa kriterier vara uppfyllda vid
informationsspridning av redovisning. Nedan ges en genomgång av
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företagsrespondenternas åsikter angående relevansen av att redovisa det
intellektuella kapitalet.

”Vi har identifierat ett mycket stort behov av att satsa på det intellektuella
kapitalet...”

”Värderingen av ett företag av vår typ styrs nästan enbart av värderingen
av det intellektuella kapitalet och dess framtida potential.”

”Om man ska värdera ett bolag är det väl egentligen så att man tittar på
intjäningsförmågan över några år. Hur mycket cashflow kommer det här
bolaget att generera? Och då är ju det intellektuella kapitalet ett medel för
att generera cashflow”.

Majoriteten anser att det är relevant att redovisa det intellektuella kapitalet i
företagens årsredovisningar. Någon menar att det framförallt för företag på
börsen är relevant att redovisa det intellektuella kapitalet för att kunna
värderas på ett riktigt sätt, men att det även är viktigt för andra företag.
Redovisningen anses relevant men det råder en viss ovisshet om hur denna
redovisning bör bedrivas.

 ”Det är viktigt att företagets kvalitativa egenskaper kommer fram. Detta
tror jag bäst sker genom verbal beskrivning i årsredovisningen och annat
material. Det är svårt och kanske t o m felaktigt att försöka värdera det i
kronor.”

”…vi måste få guidelines om hur en sådan redovisning ska ske.”

Främst företagsrespondenter från konsultföretagen anser det relevant att
redovisa det intellektuella kapitalet. Även företagsrespondenter från
återförsäljarna ser redovisning av intellektuellt kapital som viktig och fler än
hälften påpekar att de i sin årsredovisning för 1998 har utökat
informationsmängden av det intellektuella kapitalet. Programvaruföretagens
respondenter är mer tveksamma och vet inte riktigt hur en sådan redovisning
skulle se ut. Nyttan av att redovisa det intellektuella kapitalet torde dock vara
mindre i industrin än för kunskapsföretag, speciellt konsultföretag.

”Det är mycket viktigt speciellt för kunskapsföretag”.

 ”Det kan vara värdefull information i alla företag men viktigast för
konsultföretag”.

Faktorer som nämns som talar för en redovisning av begreppet är behovet av
att visa att de anställda har ett värde för företag samt att företag besitter ett
större värde än vad som visas i balansräkningen.
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”Ett företags värde är oändligt mycket mer än vad som kommer ur den
vanliga bokföringen och börskursen.”

Redovisningen av det intellektuella kapitalet kan enligt företagsrespondenter
förklara det glapp som existerar mellan företagens kurs och den ekonomiska
nivån. Att beskriva det intellektuella kapitalet kan enligt
företagsrespondenterna, främst inom konsultbranschen, ses som ett verktyg
för att skapa ökad kunskap om de interna processerna och inte endast som ett
verktyg riktat gentemot externa intressenter.

6.3.3. IT-företags syn på redovisning av intellektuellt kapital -
verifierbarhet och jämförbarhet

Företagsrepresentanterna pekar dock på en del problem vid redovisning av det
intellektuella kapitalet. I dagsläget existerar inga rekommendationer om hur
redovisning av kapitalet ska ske, vilket vissa av respondenterna ser som ett
problem.

”…idag finns ingen enhetlig modell för redovisningen vilket gör att den
information som finns i olika bolags årsredovisningar i stort sett är omöjlig
att använda då jämförbarheten mellan olika bolag i praktiken är näst intill
obefintlig. Olika typer av nyckeltal m m används olika i bolagen. Således
kan informationen vara mer missledande än förklarande.”

”T o m ett tillsynes enkelt mått som personalomsättning definieras idag
olika i olika bolag. I många fall saknas dessutom helt definition vilket gör
uppgiften blir helt missvisande om man jämför olika bolag.”

Bristen på en enhetlig modell eller definitioner på nyckeltalen minskar
jämförelserna mellan företag vilket påverkat någon att inte redovisa det
intellektuella kapitalet i årsredovisningen. Några av företagsrespondenterna
frågar sig vilka nyckeltal eller vilken information som analytikerna efterfrågar
med avseende på det intellektuella kapitalet och hur man ska kunna mäta det.
Om allt fler företag väljer att redovisa det intellektuella kapitalet kommer det
troligen få en ökad betydelse för analytikernas värdering.

Den redovisning som sker idag innebär ofta en verbal beskrivning av kapitalet
i årsredovisningen. Företagen beskriver där sina medarbetare och övriga
faktorer i verksamheten som är kopplade till begreppet. Beskrivningen
kännetecknas av mycket tyckande vilket kan vara svårt att verifiera. Att kunna
verifiera den information som företagen förmedlar om det intellektuella
kapitalet betraktas av många respondenter som ett stort problem.
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”Vår uppgift är att alltid lämna så bra information som möjligt. Inget
företag  förtjänar en bättre värdering än kvaliteten på deras information.”

”… det är ju en sak att säga att man har 40 duktiga medarbetare, det ger ju
inte så mycket.”

För att informationen ska vara av värde för företagens intressenter måste de
kunna lita på den information som företagen förmedlar. Några menar dock att
även siffror i balans- och resultaträkningen kan snyggas till och problemet
torde inte  bli större för redovisning av intellektuellt kapital.

En av respondenterna pekar på att utökad informationsmängd om det
intellektuella kapitalet och dess beståndsdelar i årsredovisningar kommer
ställa ökade krav på revisorerna. Revisorernas uppgift är att verifiera att den
information som företagen beskriver i årsredovisningen följer god
redovisningssed. Om redovisning av det intellektuella kapitalet blir en av
årsredovisningens beståndsdelar anser respondenten att det ställer oerhört
stora krav på revisorerna att bedöma om det de beskriver är sant eller inte.

6.4. VILKEN INNEBÖRD LÄGGER ANALYTIKER OCH
FÖRETAG I BEGREPPET INTELLEKTUELLT KAPITAL

6.4.1. Det sociala sammanhangets betydelse

För att förstå IT-företag och analytikers agerande i IT-branschen och deras
sätt att tänka måste vi förstå det sociala sammanhang som de är en del av.
Analytiker och IT-företag är delar av samma bransch och påverkar och blir
påverkade av den struktur och de värderingar som råder inom branschen. Den
syn som analytiker och företag innehar vad gäller det intellektuella kapitalet
kan dock inte ses som skilt från det övriga samhället. De kan även sägas verka
inom olika subsamhällen, vilket kan förklara deras ibland olika synsätt. Att
diskutera kring det intellektuella kapitalet är ett relativt nytt fenomen.
Begreppet är inte särskilt utvecklat vare sig i IT-branschen eller i samhället i
stort. Detta anser vi blir en naturlig förklaring till varför det existerar
skillnader mellan individers olika tänkesätt.

Bland IT-företag och IT-analytiker existerar olika åsikter om vad som ska
ingå i begreppet. Den innebörd som företag och analytiker lägger i begreppet
intellektuellt kapital anser vi dock har en gemensam grund. Synen hos de båda
kategorierna är inte likadan men grunden för vad de anser vara förknippat med
begreppet bottnar i betydelsen av individen. I stort sett alla av de svarande,
både företagsrepresentanter och analytiker, anser att det intellektuella kapitalet
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i företag är förknippat med de anställda i företaget. Det som främst förknippas
med intellektuellt kapital är de anställdas kunskaper och erfarenheter.

Fler än hälften av både analytiker och företagsrespondenter ser intellektuellt
kapital som enbart kompetensen och erfarenheten hos de anställda. Dessa
respondenter ser intellektuellt kapital som enbart humankapital. Detta tror vi
beror på att just ordet  ”intellekt” gör att man tänker i banor kring individen
och dess erfarenheter och färdigheter. Färre än hälften av analytikerna och
företagsrespondenterna lägger även in strukturkapitalet som en del av det
intellektuella kapitalet, många påverkade av Edvinssons indelning av det
intellektuella kapitalet. Dock även påverkade av massmedia som de senaste
åren svämmat över med artiklar om intellektuellt kapital. En liten grupp av
företagsrespondenter, främst respondenter från programvaruföretagen ser det
intellektuella kapitalet utifrån en något annorlunda dimension. De lägger mer
in marknadsposition, hur marknaden förväntas förändras och hur dess
produkter står sig mot konkurrenter. Någon företagsrespondent ser det
intellektuella kapitalet som företagets produktutveckling i FoU. Detta synsätt
har vi även sett hos ett par av analytikerna, en av analytikerna ser faktorer som
kretsar kring FoU som enda beståndsdel i det intellektuella kapitalet. Att
programvaruföretagen ser begreppet ur en något annorlunda dimension tror vi
beror på att de verkar i ett annat sammanhang där produkten är det väsentliga.
För konsultföretagen och även återförsäljarna är det mer ”medarbetarna” som
är produkten och dessa olikheter tror vi förklarar de skillnader som råder om
synen på begreppet.

Trots de olikheter som råder om synen på begreppet intellektuellt kapital
tycker vi oss kunna se två huvudsakliga synsätt av det intellektuella kapitalet.
Den ena synsättet karaktäriseras av att man bara ser individen och
humankapitalet i företaget som företagets intellektuella kapital. Det andra
synsättet som går att urskilja är en uppdelning av det intellektuella kapitalet i
human – och strukturkapital. En orsak till att alla inte lägger samma innebörd i
begreppet kan vara att begreppet är relativt nytt och inte etablerat i branschen.
Möjligheterna till ett enhetligt agerande begränsas av att teorierna kring det
intellektuella kapitalet inte är förankrade och att olika begrepp eller
definitioner används för att beskriva samma sak.

6.4.2. Kulturen – ett hinder för begreppets utveckling

Hur en redovisning bör se ut är något som många tar för givet.
Årsredovisningarna för IT-företagen ser i stort sett likadana ut vad gäller den
finansiella redovisningen, vilket vi tycker talar för att redovisningen kan ses
som en institution. Företag och analytiker är beroende av årsredovisningen för
att sprida och tillgodogöra sig information. Om man är beroende av en
institution reduceras förändringsförmågan och flexibiliteten. Institutionen
bidrar till ett visst beteende hos individerna och de handlar av ren vana. Att
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redovisa är den del av företagens kultur och kulturen är trögrörlig, vilket kan
förklara varför inte fler redovisar det intellektuella kapitalet.

Synen på människan som ibland företagets viktigaste resurs har utvecklats
under de senaste åren. Tidigare var synen på medarbetarna i företaget en
annan och de finansiella faktorerna var alltid de som fokuserades.
Utvecklingen av begreppet anser vi därför kommer som en naturlig del av den
utveckling som sker i samhället där fokus på individerna i företaget har ökat.
Den kultur som företag och analytiker är en del av kan också ses som en
institution. Kulturen blir gemensam genom kommunikation och resulterar i
gemensamma värderingar, erfarenheter och synsätt. Att förändra kulturen tar
lång tid eftersom värderingar och synsätt förändras i små steg. Analytikers och
företags synsätt kan förändras som ett resultat av en förändrad kultur men ett
förändrat sätt att tänka behöver inte automatiskt innebära ett nytt agerande
från deras sida. Studien visar att de flesta av de svarande anser att det är
betydelsefullt att inkludera faktorer som rör det intellektuella kapitalet vid
värdering av företag. Trots detta väljer inte alla företag att redovisa kapitalet
och alla analytiker inkluderar inte kapitalet i sin värderingsgrund av företag.
En möjlig orsak till detta kan vara att de står inför en situation som de inte är
vana vid. Vi tycker oss kunna se att osäkerheten är stor bland både företag och
analytiker om hur de ska agera med avseende på det intellektuella kapitalet.
Kulturen kan här vara en faktor som begränsar den syn som råder på det
intellektuella kapitalet.

6.4.3. Språkets betydelse för begreppsutvecklingen

Intellektuellt kapital inkluderar enligt teorin vissa komponenter. Dessa
komponenter kan vara av skiftande karaktär beroende på vilken teoretiker man
syftar till. Av de teorier som behandlas i referensramen är Edvinssons modell
mest förankrad bland analytiker och företag, men även Konradgruppens
definition på kunskapskapital följs av några företag, vilket går att se ur studien
av årsredovisningarna. Kunskapskapital och intellektuellt kapital består här av
samma komponenter; en indelning i human- och strukturkapital, samt
kundkapital. Edvinsson kan sägas ha bidragit till språkbildningen vad gäller
definitionen av det intellektuella kapitalet. Däremot fanns redan en likartad
indelning tidigare utformad av Konradgruppen, men då var etiketten på
begreppet kunskapskapital. Dessa har genom sin indelning av begreppet
influerat analytiker och företag.

Det finns idag ingen enhetlig eller allmänt accepterad definition av begreppet
som är fastställd för IT-branschen. Avsaknaden av en definition kan vara en
förklaring till varför företagen inte arbetar på ett likartat sätt och varför vi kan
se skillnader mellan underbranscherna. Företagen bildar själva sitt eget språk
där de väljer att ta till sig av de modeller som finns på marknaden eller inte
samt att de utvecklar en egen begreppsapparat.
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Om en gemensam innebörd skapas kan det öka möjligheterna för begreppet
som ett verktyg i företagens verksamhet. Just nu kan det dock vara bra med
olika definitioner, man kan förvänta sig att det växer fram en enhetlig
definition med tiden. Att utveckla och definiera ett nytt begrepp tar lång tid
och för att den bästa innebörden ska uppnås kan nuvarande oenighet vara
något positivt. Vi kan dock se att en grund är lagd för innebörden i begreppet
och ju längre tiden går och ju fler som använder sig av begreppet, desto mer
etablerat blir det i IT-branschen.

Vi kan se att ordet intellektuell automatiskt får många av respondenterna att
tänka i banor av personal och vad som finns i individers huvuden vilket
kanske inte varit fallet med ett annat ordval. Fler än hälften av analytikerna
tänker i dessa banor. Även något fler än hälften av företagsrepresentanterna
tänker på begreppet som enbart humankapital. Detta tyder på att språket kan
styra analytikers och företags verklighetsuppfattning och vad de i olika
situationer väljer att inkludera i begreppet. Innebörden i ett ord kan vara olika
för olika individer och ha effekter på deras sätt att tänka och deras agerande.
Personligen tror vi att kunskapskapital lättare förknippas med human- och
strukturkapital. De individer som kommit i kontakt med indelningen av
intellektuellt kapital i human- och strukturkapital tänker nog i dessa banor
men den spontana reaktionen är att intellektuellt kapital är det som finns i
huvudet på de anställda. Om vi i studien valt att använda oss av ett annat
namn på det intellektuella kapitalet kanske resultatet blivit ett helt annat. Ett
annat ordval skulle kanske kunna öka acceptansen och etableringen av
begreppet.

För några analytiker spelar indelningen av komponenterna i human- och
struktur- och kundkapital inte någon roll, då värdet för företaget skapas i
samverkan mellan dessa. Enligt tidigare diskuterade teorier är det i sitt
sammanhang som kapitalen blir värdefulla. Ett företag med lite kundkapital,
ges inget högt värde, trots att både human- och strukturkapitalet kan vara
starkt. Det är när kapitalen samverkar med varandra som det skapas värde i
företaget och det kan vara en förklaring till att några av analytikerna inte anser
det relevant att bena upp begreppet i olika komponenter.

6.4.4. Enskilda individers synsätt påverkar utvecklingen

Vad vi kan se är att utvecklingen idag går från vad vi skulle vilja kalla
språkbildning på individnivå till språkbildning på branschnivå. Istället för att
en gemensam definition på det intellektuella kapitalet utformas på
branschnivå är det enskilda individer som Edvinsson samt enskilda individer
på de olika IT-företagen som utvecklar sina egna innebörder och definitioner.
Att enskilda individer utgör grunden för förändring är i sig något naturligt. En
individs agerande kan i förlängningen resultera i ett kollektivt agerande.
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Effekterna av detta anser vi dock är att utvecklingen och etableringen av
begreppet tar längre tid. Ett tillvägagångssätt där branschen som helhet går
samman kring en definition torde vara ett effektivare sätt för att etablera
begreppet och underlätta dess användande.

Den eller de som utformar en etikett har stor makt. Edvinsson skulle i detta
sammanhang kunna ses som en man med stor makt att påverka vad som bör
inkluderas i det intellektuella kapitalet. Detta i och med att hälften av IT-
företagen och några av analytikerna influerats av hans arbete. Vilken innebörd
man lägger i det intellektuella kapitalet påverkas av dess beståndsdelar. Att
likt Leif Edvinsson benämna begreppet intellektuellt kapital och inte
exempelvis mänskliga tillgångar eller verksamhetsbeskrivning påverkar
naturligtvis vilken innebörd individer väljer att lägga i begreppet. Intellektuellt
kapital kan inkludera så mycket mer än bara de mänskliga tillgångarna, d v s
det intellektuella kapitalet är stort och inkluderar en mängd faktorer.

Bland de företag vi studerat tycker vi oss kunna se en koppling mellan individ
och företag. De företag som har en ledare som är engagerad i frågor som rör
det intellektuella kapitalet har också en redovisning av det som är mer
utvecklad än hos övriga. TurnITs VD har under ett flertal år arbetat med att
integrera det intellektuella kapitalet i redovisningen och då inte bara i ord utan
även som en del av balansräkningen där avkastning på det intellektuella
kapitalet beräknas. Även Rescos ledare har under flera år engagerat sig i
arbetet med personalen och har betonat deras betydelse för verksamheten.
Intresset hos dessa återspeglar sig i företagens redovisning där de är de två
första företagen som valt att utvärdera sitt intellektuella kapital i branschen.
Ovanstående tyder ytterligare på en redovisning som går från individnivå till
företagsnivå. Om företagen eller deras ledande representanter tycker att det är
viktigt för verksamheten eller inte påverkar hur företaget agerar. Ledningen i
IT-företag är utifrån detta perspektiv viktiga för att föra arbetet med
redovisningen av det intellektuella kapitalet framåt. Visar ledningen ett
intresse för det intellektuella kapitalet kommer deras syn att prägla även resten
av företaget.

Eftersom det inte existerar någon egentlig branschvisdom på området är det
inte konstigt att enhetligheten i redovisningen inte är högre. Det råder
varierande kunskap inom branschen där de olika underbranscherna har nått
olika långt i sin inhämtning av kunskap om det intellektuella kapitalet.
Konsultfirmorna är mer insatta i den teoretiska utveckling och den indelning
som finns på området vilket även återspeglar sig i årsredovisningarnas
informationsspridning. Generellt sett är osäkerheten ganska stor bland
individer i branschen vilket kan bero på bristande erfarenhet av att redovisa på
det nya sättet eller att man är osäker på hur det ska användas. Avsaknaden av
gemensamma föreställningar gör att de kollektiva handlingarna försvåras och
förklarar varför företag drar åt olika håll.
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Branschvisdomen vad gäller det intellektuella kapitalet är begränsad även
bland analytikerna. Det finns ingen modell eller definition som de arbetar
efter. Några av analytikerna påpekar betydelsen av att det krävs en
rekommendation från Sveriges Finansanalytikers förening om hur de bör
värdera information om det intellektuella kapitalet. Kunskapen bland
analytiker om hur de ska använda den information som vissa av företagen
tillhandahåller är av varierande karaktär. Analytikerna står inför en
annorlunda situation jämfört med företagen. Syftet med att uppnå en enhetlig
syn på begreppet intellektuellt kapital bland analytiker är kanske inte fullt lika
uppenbar som för företag. De strävar efter att hitta egna infallsvinklar på hur
det intellektuella kapitalet bör värderas. En enhetlig syn bland dessa på
begreppet är dock något som vi anser att de bör eftersträva för att företag ska
kunna få en rättvis värdering.

6.5. SYNEN PÅ DE KRITERIER SOM STÄLLS PÅ
INFORMATIONSSPRIDNING AV REDOVISNING

Det intellektuella kapitalets betydelse för värderingen av företag är blandad.
Några av analytikerna ser informationen som oerhört viktig medan andra
menar att den är mindre betydelsefull. Det de i första hand tittar på, och som
det läggs störst tyngdpunkt på, är balans- och resultaträkningen.

Majoriteten av analytikerna är överens om att det finns behov av mer och
utförligare information om intellektuellt kapital. Det är främst inom
konsultbranschen som redovisning av intellektuellt kapital har stor betydelse,
där företagen i högre grad är beroende av individerna i företaget än inom
programvaru- och återförsäljarföretagen. Överlag anser analytikerna inte att
årsredovisningarna ger en komplett eller fullständig bild över företagen. För
att få en rättvisande bild av företagen kan analytikerna få viss
tilläggsinformation i direktkontakt med företaget, ofta icke-finansiell
information som inte går att finna i årsredovisningarna. Då analytikerna
behöver få kompletterande information av företagen tyder det på att det
saknas information i årsredovisningarna. Då information påverkar och har
betydelse för användarnas beslut är informationen relevant att redovisa. Detta
stärker vad som redan framkommit i Jenkinskommitténs rapport att det behövs
mer icke-finansiell information i företagens årsredovisningar.

Några av företagen påpekar att det är viktigt att redovisa det intellektuella
kapitalet för att även visa de anställda deras värde. Det är alltså inte bara
relevant att redovisa information om intellektuellt kapital mot externa, utan
även internt, till de anställda. Företagens viktigaste resurs är de anställda och
för att de ska känna sig värdefulla och betydelsefulla är det viktigt att visa
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deras värde i årsredovisningen. Det kan leda till att de anställda gör ett bättre
arbete och ökar företagets intäkter.

Enligt FASB så kan relevant information inhämtas från en studie av företagets
balansräkning. Detta är dock inte fallet för IT-företag med en hög andel
osynligt kapital. Ändå lägger analytikerna störst vikt vid IT-företagens balans-
och resultaträkningar. Detta visar på den trögrörlighet som finns i samhället
där gamla mönster är svåra att förändra.

Tillförlitlig information är enligt FASB verifierbar, neutral och trovärdig. Det
är svårt i dagsläget att verifiera information om intellektuellt kapital menar
både analytiker och företagsrespondenter. Men som ett antal svarande
argumenterat, även balans- och resultaträkningen går att justera och
manipulera, det är inte värre med det intellektuella kapitalet. Som vi tidigare
diskuterat i referensramen så är personliga värderingar något som inte kan ses
skiljt från redovisningen. Det finns dock ett antal kontrollmekanismer som
kan användas för att reducera subjektiviteten. Idag läggs olika definitioner i
begrepp som t ex branscherfarenhet. Så länge det inte finns rekommendationer
inom området så är det viktigt, enligt analytikerna, att företagen specificerar
och preciserar begrepp som används. Att specificera och precisera begrepp är
en kontrollmekanism som gör informationen mer tillförlitlig. Detta gör dock
inte de flesta företag. En annan kontrollmekanism är att uppnå konsensus om
ett mått bland experter. Om alla IT-företagen uppnådde konsensus om ett mått
skulle det leda till ökad tillförlitlighet. Detta är dock inte fallet då
årsredovisningarna visar på skiftande definitioner av de mått som används.

Enhetliga definitioner bör finnas för att öka trovärdigheten och
tillförlitligheten av den information som företagen redovisar. Om enhetliga
definitioner finns blir informationen mer användbar, vilket enligt FASB
föreställningsram är det mest primära med redovisningsinformation och
jämförbarheten mellan företagen ökar. Några av företagen ser det som ett
problem att det idag inte finns några rekommendationer om hur intellektuellt
kapital ska redovisas. Analytikerna lägger inte heller någon vikt vid
”svammel” liknande ”vi satsar mycket resurser på vår personal” vilket inte har
något egentligt informationsvärde.

Om fler företag redovisade mått om intellektuellt kapital skulle det leda till att
analytikerna kunde göra bättre jämförelser mellan företag och desto rättvisare
värdering skulle ske av företagen. Många gånger kan analytikerna få
kompletterande information av företagen men för den enskilde aktieägaren
finns behov av mer information.

För företagens egen skull skulle en utökad redovisning av intellektuellt kapital
vara att föredra då analytikerna i dagsläget tenderar att lägga största vikten vid
företagens balans- och resultaträkning, som traditionellt sett givit mycket
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information, men som i dagens nya kunskapsföretag inte säger mycket om
företagets kondition och framtida intjäningsförmåga.

De flesta av de analytiker vi kommit i kontakt med tycker att det är viktigt att
redovisa information om det intellektuella kapitalet men då jämförbarheten av
informationen mellan företag är svag blir informationen mindre primär. Hur
ska de behandla information som inte går att kvantifiera? Att kunna jämföra
information mellan företag anses av både analytiker och företag vara av vikt.
För att det ska vara möjligt för användarna av informationen att kunna jämföra
företag krävs det, som tidigare diskuterats, att nyckeltalen är vedertagna och
hur de ska beräknas är definierat. Detta är dock inte fallet vad gäller nyckeltal
om intellektuellt kapital. Det krävs någon form av rekommendation inom
området för att användbarheten av informationsspridningen ska vara till
största möjliga nytta. Utvecklingen inom IT-branschen har gått enormt snabbt
framåt och redovisningen inom området har svårt att hinna med. Som nämnts
tidigare är redovisningsförändringar trögrörliga och det är lättare att fortsätta i
gamla hjulspår än att pröva något nytt. Ändå är det tydligt att det krävs en
förändring av redovisningen för att en mer rättvis bedömning av företagen ska
uppnås.
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7. VILKEN SYN PÅ INTELLEKTUELLT KAPITAL
ÅTERSPEGLAS I FÖRETAGENS ÅRSREDOVISNINGAR?

Vi har studerat IT-företags årsredovisningar för 1996 och 1997 (specificerad
lista se källförteckning, övrigt dokumenterat material). Diskussionen kring
årsredovisningarna kommer att ske på företagsnivå. Den empiriska
redovisningen fokuserar på de faktorer som vi anser viktigast utifrån den mall
som vi arbetat efter för att undersöka IT-företags årsredovisningar. Vi kan
endast försöka återge den bild som IT-företagen ger av det intellektuella
kapitalet utifrån vår utvärderingsmall.

Vår utgångspunkt är att IT-företagens syn på intellektuellt kapital speglas i
deras årsredovisningar. I detta avsnitt ges en bild av den information om
intellektuellt kapital som går att finna i IT-företagens årsredovisningar och hur
förändringen av redovisningen varit mellan åren 1996 och 1997. Ett urval av
de mått, som vi anser mest intressanta och  som vi använt oss av vid indelning
och utvärdering av det intellektuella kapitalet i årsredovisningen åskådliggörs
i nedanstående bild. Vi har delat in det intellektuella kapitalet i
huvudområdena humankapital, strukturkapital, kundkapital samt det
intellektuella kapitalets avkastning i IT-företag. (Resultatet av utvärderingen
redovisas i sin helhet i bilaga 1).

Figur 7-1 De områden av det intellektuella kapitalet som vi redogör för i detta kapitel
och som undersökts i IT-företagens årsredovisningar.
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I studien beskriver fem av konsultföretagen i årsredovisningarna för 1997 det
intellektuella kapitalet, eller kunskapskapitalet, i termer av human- och
strukturkapital. Fyra av programvaruföretagen gör en liknande indelning, men
benämner det oftare företagets kompetens.

7.1.1. Humankapital

De faktorer vi undersökt med avseende på humankapitalet kan direkt relateras
till de anställda på IT-företag. Vi har studerat den allmänna inställningen till
de anställda i företaget samt personalrelaterade nyckeltal,
utbildningsmöjligheter och företagens möjligheter till rekrytering av personal.

Ett av de viktigaste måtten kopplat till individerna i företaget är
personalomsättningen. Det har skett en klar förbättring av redovisningen av
personalomsättning mellan åren 1996 och 1997. Den största förändringen har
skett inom programvaruföretagen där endast 13% redovisade måttet 1996 men
56% 1997. Snittet för branschen har gått från 20% 1996 till 56% för 1997.
Tabellen nedan visar hur många företag inom de olika underbranscherna som
redovisar personalomsättning i årsredovisningen.

96 Totalt % 97 Totalt %

Konsulter 4 12 33% 9 14 64%

Program 1 8 13% 5 9 56%

Återförsäljare 0 5 0% 1 4 25%

Tabell 7-1 Antal företag som redovisar personalomsättning i årsredovisningarna 1996
och 1997.

Hög personalomsättning kan vara ett tecken på att något inte står rätt till på
företaget. Personalomsättning kan ställas i relation till hur länge de anställda
varit verksamma i företaget. Om ett företag har anställda som är trogna
företaget kan det visa på en god utvecklingsmiljö och säga en hel del om
företagets framtida förmåga. 1996 redovisar 42% av konsulterna hur många
anställningsår som individerna har i företaget, vilket har ökat till 57% 1997.
Av programvaruföretagen redovisar ca 25% måttet för bägge åren till skillnad
från återförsäljarna där ingen redovisar måttet.

Vad gäller personalens ålder redovisar ca 70% av konsulterna detta och ca
10% av programvaruföretagen.  Någon förändring, mer än obetydlig, går inte
att finna mellan åren. Inte heller denna beståndsdel i det intellektuella
kapitalet redovisas av återförsäljarna. Det är ca 65% av konsultföretagen som
specifikt redovisar utbildningsnivån på sina anställda. Med specifik
utbildningsnivå menar vi hur många av de anställda som har akademisk
utbildning, gymnasiekompetens et c. För programvaruföretag redovisar ca
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10% måttet och återförsäljarna redovisar det inte alls. Det har inte skett någon
förändring mellan åren 1996 och 1997.

Det är endast konsultföretag som anger hur många år de anställda varit i
branschen. Under 1996 redovisade 25% av konsulterna de anställdas år i
branschen, medan det ökat till 36% för 1997. Vad gäller redovisningen av
personalkategori är det ett företag i vardera bransch som redovisar måttet. I
begreppet personalkategori inkluderar vi en beskrivning av vilka
yrkeskategorier som ingår i företagets verksamhet. För att uppfylla detta mått
räcker det inte att allmänt diskutera kring de anställdas akademiska utbildning
utan det krävs att företaget specificerar vilka yrkesgrupper som finns
representerade i företaget.

Enligt teorierna är det endast vissa yrkesgrupper inom ett företag som kan ses
som intäktspersoner. Exempelvis ses inte sekreterare eller overhead personer
ses som några som genererar intäkter till företaget. Intäktspersoner är de som
har direkt kontakt med kund och genererar pengar till företaget. Hur många
intäktspersoner som finns i företaget redovisas endast av tre konsultföretag;
Guide, MSC och WM-data.

Sammantaget kan vi se att det främst är konsultföretagen som väljer att
redovisa faktorer som är kopplade till humankapitalet. Konsultfirmornas
redovisning är i alla avseenden bättre än den redovisning som
programvaruföretagen och återförsäljarna tillhandahåller. Det råder även vissa
skillnader mellan programvaruföretag och återförsäljare där
programvaruföretagen relativt sett redovisar det individspecifika kapitalet i
större utsträckning. Vad gäller redovisningens utveckling av det intellektuella
kapitalet har den i de flesta fall ökat.

7.1.2. Strukturkapital och kundkapital

Faktorer kopplade till struktur- och kundkapital är, liksom humankapitalet, av
vikt för företags framtida förmåga. En viktig faktor för att lyckas i framtiden
är förmågan att kunna överföra kunskap inom företag. Tabellen visar hur
många av IT-företagen som beskriver sina satsningar i kompetensöverföring.
För alla underbranscherna har redovisningen av beskrivningen ökat och den
skiljer sig inte mycket åt mellan underbranscherna.
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Tabell 7-2 Antal % av IT-företagen som beskriver sin kompetensöverföring

Att företagen uttalar sig om den framtida utvecklingen ses av några analytiker
som en del av det intellektuella kapitalet. Vad företaget självt tror om
framtiden har betydelse för hur analytiker ser på företagets möjligheter att
lyckas och företagets framtida intjäningsförmåga. Framtidsplaner, vad
företaget tror om framtiden och vad de själva kommer att göra i framtiden,
redovisar alla konsulterna. Det har dessutom skett en ökning hos
programvaruföretagen att beskriva detta där majoriteten, 89%, av
programvaruföretagen gör det 1997, då endast ca 40% gjorde det 1996.
Återförsäljarna skiljer sig från de två andra underbranscherna  när de blivit
sämre på att redovisa planerna för framtiden. Hälften av återförsäljarna
beskrev planerna 1997, vilket är att jämföra med 1996 då 80% beskrev
framtidsplanerna.

Kunderna och det kapital som de utgör är av vikt för företagen. I studien är det
några IT-företag inom varje underbransch som tar upp kundernas
återköpsbenägenhet som ett mått på hur viktiga kunderna är för företaget. I
snitt, över branschgränserna, redovisade 24% kundernas återköpsbenägenhet
för 1996, vilket har ökat till 33% för 1997. Redovisningen skiljer sig inte
speciellt mycket åt mellan underbranscherna.

Kunskap om marknaden, den egna positionen på marknaden och vilka
faktorer som påverkar företaget kan ses som en del av det intellektuella
kapitalet. De flesta redovisar kundstrukturen och inom vilka branscher
kunderna verkar. IT-företagen har ökat redovisningen av sina kunder från
1996 till 1997, vilket går att se ur tabell 7-3. Andelen stora kunder redovisas
av ca 40% av konsultföretagen och ca 10% av programvaruföretagen för båda
åren. Något återförsäljarföretag redovisade även måttet. Vad gäller
beskrivningen av nya kunder är programvaruföretagen bäst där nästan 90%
redovisade det 1997.
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Konsult Program Återförsäljare
1996 1997 1996 1997 1996 1997

Kundstruktur 83% 93% 50% 78% 60% 100%

Andel stora kunder 42% 43% 13% 11% 20% 0%

Nya kunder 25% 14% 38% 89% 40% 25%
Tabell 7-3 Andel IT-företag som beskriver sina kunder.

Alla delar i det intellektuella kapitalet är beroende av varandra och utgör
tillsammans en helhet. Strukturkapitalet i företaget, exempelvis förmågan att
överföra kompetens mellan individer i företaget, kan vara ett sätt att skapa
relationer till kunden och få denne att återkomma till företaget och köpa
produkten igen. Vad gäller komponenterna struktur- och kundkapital är det
kundkapitalet som IT-företagen redovisar i störst utsträckning.
Kundstrukturen, vilken typ av kunder man riktar sin verksamhet mot kan vi se
att företagen anser är viktigt att redovisa gentemot sina intressenter. Att
redovisa exakt vilka kunderna är och deras betydelse för företagen är dock
inte av lika stor betydelse. Redovisning av satsningar i strukturkapitalet
förekommer inte i särskilt stor utsträckning och om de förekommer är det
mest i allmänna termer. All denna information är dock av värde för att kunna
bedöma den framtida avkastningen.

7.1.3. Det intellektuella kapitalets avkastning

Ett sätt att redovisa det intellektuella kapitalets avkastning är att se hur vinst,
förädlingsvärde och omsättning är i förhållande till de anställda på företaget.
Alla underbranscherna har ökat sin redovisning av dessa mått och det mått
som redovisas mest är omsättning per anställd. Konsulterna redovisar måtten
mest och återförsäljarna minst.

(per anställd) Konsult Program Återförsäljare
1996 1997 1996 1997 1996 1997

Förädlingsvärde 50% 57% 13% 22% 0% 0%

Omsättning 83% 86% 25% 56% 20% 25%

Vinst 50% 64% 13% 22% 20% 25%
Tabell 7-4 IT-företagens redovisning av det intellektuella kapitalets avkastning

Vilka faktorer och områden som företagen redovisar skiljer sig från företag till
företag. Redovisningen av det intellektuella kapitalet är av varierande
betydelse hos företagen.
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7.2. MOTIV FÖR FÖRETAGEN ATT REDOVISA
INTELLEKTUELLT KAPITAL OCH VILKEN INFORMATION

SOM BÖR REDOVISAS

Sju företagsrespondenter menar att de inte redovisar det intellektuella
kapitalet i dagsläget. Av dessa är tre stycken programvaruföretag och fyra
återförsäljare. Konsultföretagen menar att de redovisar det intellektuella
kapitalet men redovisningen är bra eller bör förbättras råder det delade
meningar om. Två konsultföretag har i sin senaste årsredovisning för 1998
genomgått en rating av sitt intellektuella kapital. Genom att använda sig av
detta nya verktyg visar de på vilken information som de anser bör förmedlas
till intressenterna.

IT-företag väljer att inkludera information om intellektuellt kapital av olika
skäl.

”…redovisning av intellektuellt kapital ger möjlighet att bedöma företagets
framtida intjäningsförmåga…”

”Kunskapsföretag lever ju på att utveckla och sälja sin kunskap, varför det
är viktigt att framhålla detta i bl. a en årsredovisning. Man skall dock inte
överdriva denna information.”

”….det skulle vara fullständigt oacceptabelt om företaget inte på ett så
sakligt och empiriskt sätt som möjligt försökte beskriva tillgången och dess
möjligheter att utvecklas och tjäna pengar åt sina ägare.”

Vi kan dock inte se någon klar skillnad till motiven till redovisningen mellan
de olika underbranscherna. Att informera om det intellektuella kapitalet kan
vara känsligt ur konkurrenssynpunkt. De flesta anser dock att det inte är
särskilt känsligt om man redovisar kapitalet i generella termer. Några påpekar
att det kan vara betydelsefullt att redovisa intellektuellt kapital på ett bra sätt
för att kunna dra till sig kompetent personal, då redovisningen kan vara ett
konkurrensmedel. När det rör det intellektuella kapitalet är det emellertid de
anställda och konkurrensen om denna som gör att företagen inte öppet kan
skylta med vilka anställda de har och deras individuella kompetenser.
Konkurrensen om den befintliga personalen är stor och företag är rädda om
sina anställda.

De intressenter som nämns som användare av informationen är aktieägare,
analytiker, medarbetare, potentiella medarbetare, kunder et c. Intressenter kan
i detta fall, enligt vissa konsultfirmor, även vara företagen själva då
informationen bidrar till en ökad kunskap om interna processer.
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Vilken ytterligare information som IT-företagen anser bör inkluderas i
årsredovisningen är oftast relaterade till personalen. De flesta anser att
personalens sammansättning, åldersstruktur på de anställda, medelålder, de
anställdas utbildning, erfarenhet, branscherfarenhet, personalomsättning,
debiteringsgrad och anställningstid bör redovisas och ingår i det intellektuella
kapitalet. Personer som även inkluderar strukturkapital som en del i det
intellektuella kapitalet menar att även en beskrivning av hur företaget
säkerställer kompetensen i företaget bör finnas med och vilka rutiner och
handlingsplaner som finns i företaget. Programvaruföretagen intar en något
annorlunda ställning till hur redovisning av intellektuellt kapital bör ske. De
anser att företagets position på marknaden, hur deras produkter står sig mot
konkurrenterna, hur marknaden förväntas förändras samt produktutveckling i
forskning och utveckling även ingår i begreppet och bör redovisas.

7.3. VILKEN INFORMATION OM INTELLEKTUELLT KAPITAL
EFTERFRÅGAR IT-ANALYTIKER

7.3.1. Humankapital

De företag som studeras mest med avseende på intellektuellt kapital är
konsultföretagen. Faktorer som studeras eller anses bör vara med i
årsredovisningen är antal anställda, utbildningsnivå – graderat i akademisk
utbildning, specialistutbildningar och liknande, ålder, inte bara snittåldern
utan åldersstrukturen i företaget, incitamentsprogram, branscherfarenhet, antal
år i företaget och personalomsättning. Personalomsättning är enligt
analytikerna;

”…verkligen första och viktigaste informationen, finns inte den med då törs
man inte dra några som helst slutsatser.”

”…en barometer på hur stämningen är på företaget”.

Det är även viktigt att skilja mellan intäktspersoner och overhead. Det är de
som säljer och är ute och debiterar sin tid som ingår i intellektuellt kapital. Av
cheferna gör de istället en mjuk värdering vid personlig kontakt med dem.
Ytterligare ett mått som ett par av analytikerna tar upp är vilken
debiteringsgrad de anställda har.

7.3.2. Strukturkapital, kundkapital och det intellektuella kapitalets
avkastning

Vad gäller strukturkapital kan man t ex se hur mycket konceptlösningar som
finns i företaget, genom att få in ett antal olika faktorer kan man utifrån dessa
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göra en helhetsbedömning. Även varumärken och internetportaler anser någon
bör finnas med, liksom information om FoU-avdelningar t ex utbildningsnivån
på FoU-personalen.

En annan typ av information som efterfrågas är mer framtidsinriktad
information, hur företaget tänker positionera sig i framtiden, hur de ser på
marknaden och vad de tror blir tillväxtområden, vad de tror sig ha för övertag
gentemot konkurrenterna, vilken typ av medarbetare de kommer behöva, vilka
planer de har för sina medarbetare o s v. Beläggningsgrad är även ett
betydelsefullt mätinstrument som få företag redovisar.

Det har en viss betydelse att få veta storleksklasserna på kunderna, att
företaget inte bara är beroende av en stor kund. Återköpsbenägenhet är även
det ett intressant mått, men eftersom det fortfarande är så få som redovisar
detta mått är det svårt att göra jämförelser mellan företag. Vad gäller
avkastningen på kunskapsföretag är förädlingsvärde ett bra mått, det är ett sätt
att se på lönsamhet inom företaget.

Detta är faktorer som analytikerna använder sig av nu men som en analytiker
sa, så fort de hittar någonting mätbart, som t ex något företag ger ut, och de
anser det intressant, då börjar de fråga om det hos andra företag.

7.3.3. Vilken information om intellektuellt kapital behandlas i IT-
analytikernas analyser

För att få en djupare förståelse för vilken information som IT-analytikerna
efterfrågar har vi studerat material som de analytiker vi intervjuat
sammanställt rörande värdering av IT-företag. Materialet består av
aktieanalyser där analytikerna tar upp de faktorer som de anser påverkar IT-
företagens värdering. Ur detta material kan vi se vilka faktorer som
analytikerna i praktiken inkluderar i sin värderingsgrund. Analyserna syftar
till att jämföra de bolag som agerar inom IT-branschen eller de
underbranscher som IT-branschen består av. Värderingen av ett enskilt företag
grundar sig i många fall på hur de utvecklas gentemot sina konkurrenter.
Jämförelserna mellan företag sker utifrån olika nyckeltal eller faktorer.
Analytikerna använder sig inte av någon enhetlig grund för sin värdering när
det gäller faktorer som är kopplade till det intellektuella kapitalet. En orsak till
detta kan vara att varje företag använder sig av olika begrepp och definitioner
för att beskriva sin affärsverksamhet, vilket även komplicerar kvantitativa
jämförelser ur värderingshänseende (Blomberg, 1999).

Vid intervjuerna framkom det att analytikerna strävar efter att hitta egna
infallsvinklar när det gäller att värdera bolagen vilket även kan vara en orsak
till olikheterna.
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Vad analytikerna generellt tittar på är företagets affärsområden, tjänstemix,
kundinriktning, personalsituation, organisationsstruktur samt omvärldsfaktorer
som påverkar företaget. Vilka faktorer som påverkar företagen och vilka
faktorer som analytikerna väljer att studera beror på vilken underbransch
företaget tillhör. Analyser av programvaruföretag och återförsäljare fokuserar
mer på vad vi benämner ”hårda faktorer” medan analys av konsultföretag i
högre grad fokuserar på ”mjuka faktorer”. Programvaruföretag och
återförsäljare analyseras utifrån licensförsäljning, tillväxt i PC-försäljningen m
m. Konsultföretagen analyseras i större utsträckning utifrån faktorer som kan
kopplas samman med det intellektuella kapitalet, såsom nettopersonalökning,
personalomsättning, behov av kompetent personal, orsaker till
personalomsättning, omsättning per anställd, resultat per anställd,
företagsanda, hur företaget agerar för att behålla sin personal, fakturerade
timmar, beläggningsgrad, medelålder samt år inom branschen.

IT-branschen förknippas med en relativt hög risk, där risken främst är
förknippad med företagens låga likviditet samt att de är beroende av sin
personal och att många av företagen endast producerar en produkt.
Personalomsättningen är inom branschen relativt hög vilket är ett vanligt
förekommande diskussionsämne i aktieanalyserna.

En hög personalomsättning får effekter på resultatet och den framtida
intjäningsförmågan den benämns till och med som den enskilt viktigaste
framgångsfaktorn (Blomberg, 1999). Analytikerna tar i analyserna upp förslag
på vad de anser lämpliga åtgärder för att reducera omsättningen av personal på
företagen. Företagen bör sträva efter en låg personalomsättning då det enligt
en analytiker visar på  stabilitet i företaget. De förslag som han tar upp är:
satsningar i strukturkapital, personalvård i form av vidareutbildning och
företagsaktiviteter samt att erbjuda attraktiva arbetsuppgifter.

7.4. UPPFYLLER ÅRSREDOVISNINGARNA
ANALYTIKERNAS KRAV PÅ INFORMATION?

De mått som analytikerna efterfrågar i IT-företags årsredovisningar, och då
främst vad gäller konsultföretag, går de att finna i årsredovisningarna? Genom
en jämförelse mellan den information som företagen tillhandahåller i
årsredovisningarna och analytikernas efterfrågan av information om
intellektuellt kapital går det att se om informationen går att finna i IT-
företagens årsredovisningar.

Det viktigaste måttet, personalomsättning, redovisas av 64% av konsulterna
1997. Av programvaruföretagen redovisar 56% måttet 1997, ökningen av
redovisningen av måttet har sexdubblats sedan 1996. Ingen av återförsäljarna
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redovisar måttet 1996, 25% gör det 1997. Man skulle kunna tänka sig att
ökningen av redovisningen av måttet beror på att företagen förstått vikten av
måttet och anser det relevant att redovisa. En annan förklaring kan vara att
många av IT-företagen är relativt nyintroducerande på börsen och har tidigare
inte haft behov av att göra en mer nyanserad redovisning utan endast redovisat
vad som krävs enligt lag i en årsredovisning.

Eftersom analytikernas önskan är att finna måttet hos alla studerade företag
förefaller procentsatserna, trots ökningen, relativt låg. Personalomsättningen
säger mycket om företaget och dess miljö och ett undanhållande från
företagens sida av måttet leder förmodligen till misstanke om en hög
personalomsättning. Däremot är det troligt att användningen av måttet
kommer att öka med tanke på den positiva förändring som skett mellan åren
1996 och 1997.

Andra mått som analytikerna efterfrågar är de anställdas utbildningsnivå,
åldersstruktur och antal anställningsår i företaget, vilka går att finna hos
mellan 60—70% av konsulterna för 1997. Däremot redovisas de anställdas
branscherfarenhet mindre frekvent, endast ca 30% av konsulterna redovisar
måttet 1997. Man kan fundera över varför branscherfarenhet anses mindre
viktigt att redovisa än t ex antal år i företaget. Det skulle kunna bero på att
innebörden i begreppet definieras olika beroende på vem det är som tolkar det,
att företagen därför valt att utesluta måttet i årsredovisningen. Önskvärt vore
dock från analytikernas sida om alla använde sig av måtten då jämförbarheten
mellan företagen ökar. Analytikerna har visserligen tillgång till mycket
kompletterande information från företagen men för den ensamme aktieägaren
som inte har tillgång till denna information blir jämförelser omöjliga.

Det är inte många programvaruföretag som redovisar måtten. De är bäst på att
redovisa antal anställningsår för de anställda, vilket 25% gör 1997.
Utbildningsnivå och åldersstruktur redovisas av endast 10% 1997, där någon
ökning från 1996 inte går att urskilja. Branscherfarenhet redovisas inte alls.
Inte något av dessa mått redovisas av återförsäljarna. Analytikerna värderar
dock det intellektuella kapitalet i dessa företag i mindre omfattning. Det kan
antingen bero på att de inte har någon information att utgå ifrån eller att de
anser det orelevant att värdera företaget utifrån dessa grunder. Men eftersom
de poängterar att mer information alltid är önskvärt vore det nog ingen
nackdel för dessa företag att redovisa måtten. Ju mer information analytikerna
har om företagen, desto rättvisare värdering av företagen kan de också göra.
För företagens egen skull skulle en utökad redovisning om intellektuellt
kapital göra att de bedömdes utifrån ett bredare underlag och förmodligen leda
till ett mer rättvisande värde på företaget.

Det uppfattades som viktigt av analytikerna att skilja mellan intäktspersoner,
personer som genererar intäkter till företaget, och overheadpersonal. Det är
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endast 3 av 28 företag som redovisar antalet intäktspersoner i företaget. Detta
mått borde fler företag redovisa då analytikerna kan se hur många inom
företaget som verkligen genererar intäkter.

Vad gäller strukturkapital är det svårare att mäta. Någon analytiker menar att
man kan se hur mycket konceptlösningar som finns i företaget, detta beskrivs
dock mycket sällan i årsredovisningarna. De flesta företag tar upp sina
framtidsplaner men då analytikerna efterfrågar mer information ses inte den
nuvarande informationen som tillräcklig. Även information om hur de tror
marknaden kommer att utvecklas önskas det mer information om. Detta är
dock något som många av företagen, speciellt konsultföretagen, beskriver
ganska ingående. Likaså önskas information om företagets fördelar gentemot
konkurrenterna, vilken information endast går att finna i ett fåtal
årsredovisningar.

Att få en uppfattning om kundstocken och dess utseende efterfrågas också. Ett
sätt är att visa storleksklasserna på kunderna, då man kan se hur många större
kunder som företaget är beroende av. Likadant ses återköpsbenägenhet som
ett intressant mått men då både vår studie av årsredovisningarna och
analytikerna själva menar att måttet inte går att finna i så många
årsredovisningar är jämförelser mellan företagen svåra att genomföra.

7.4.1. Det sociala sammanhangets betydelse för redovisning av
intellektuellt kapital

Vi kan se att beroende på vilket sammanhang man verkar i kan det påverka
vilken syn man har på det intellektuella kapitalet. Viljan att redovisa
intellektuellt kapital hos företag eller hur viktigt analytiker anser att det är
anser vi beror på vad de själva tror att de kan få ut av det. Att företag
redovisar det intellektuella kapitalet eller vissa av dess komponenter kan ses
ur ett nyttoperspektiv. Vi tror att IT-företag väljer att redovisa sin verksamhet
i termer av intellektuellt kapital som ett led i sin marknadsföring eller därför
att de tror att de bör redovisa det intellektuella kapitalet. Informationen blir i
dessa fall ibland endast av utfyllnadskaraktär och bidraget till läsaren av
årsredovisningen blir av mindre betydelse. Företagen använder sig i vissa fall
av termer som de inte själva behärskar och redovisningen utgörs endast av
tomma ord vilket reducerar informationens användbarhet.

Vi kan även se att nyttan av att redovisa det intellektuella kapitalet kan vara
olika för de olika underbranscherna. Beroende på vilken underbransch ett
företag tillhör väljer de att redovisa olika delar av det intellektuella kapitalet.
Vilken eller vilka delar de väljer att redovisa anser vi kan kopplas till vad
företagen anser utgör grunden för företagets vinst. Konsultfirmorna kan
genom att öppet redovisa vad de är bra på, exempelvis genom en låg
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personalomsättning, och genom att beskriva vilka kompetenta medarbetare de
har uppnå ett högre värde hos sina intressenter. Om företagen själva anser att
det bidrar till ett högre värde väljer de att inkludera en redovisning av det
intellektuella kapitalet. Programvaruföretag å sin sida väljer att fokusera mer
kring kunderna och deras struktur, vilket i sig kan vara ett sätt att beskriva det
intellektuella kapitalet, beroende på vad man väljer att inkludera i begreppet.

Att branschtillhörighet har betydelse för företagens tänkesätt och syn på
redovisning av det intellektuella kapitalet tycker vi oss kunna se tecken på.
Det råder i dagsläget vissa skillnader vad gäller graden av öppenhet för den
nya redovisningen mellan underbranscherna inom IT-branschen, där
konsultfirmorna relativt sett är mer öppna. Underbranscherna har olika
förutsättningar och det är olika faktorer som påverkar deras framtida
intjäningsförmåga. Konsultfirmorna är i stort behov av att behålla sin personal
då de är företagens egentliga och huvudsakliga resurs. De andra
underbranscherna är även de beroende av sina anställda men de kan
konkurrera med andra medel än bara kompetent personal. Därmed anser vi att
det blir naturligt och viktigare för konsultföretagen att redovisa det
intellektuella kapitalet.

7.4.2. Årsredovisningen – rötter i mångåriga traditioner

Redovisningen som sker idag har sina rötter i mångåriga traditioner.
Årsredovisningens utseende och vad som ska inkluderas i denna är reglerat i
lag, där främst den information som rör företagens finansiella situation är
lagstiftad. En mångårig tradition och reglering i lag hur redovisningen bör
utformas påverkar hur IT-företagen agerar. Finansiell information inkluderar
inte det intellektuella kapitalet vilket gör att denna information
redovisningsmässigt blivit åsidosatt. Det existerar få avvikelser bland IT-
företagen vad gäller den finansiella redovisningen. Den mångåriga tradition
som redovisningen bygger på har skapat en likformighet av den finansiella
redovisningen hos företag och även till viss del av analytikernas sätt att se på
redovisningen.

En möjlig orsak till att det idag existerar en relativt likformig syn bland
företag på vilken finansiell information som bör redovisas i
årsredovisningarna kan bero på att de tvingats till att agera på ett visst sätt.
Detta kan vi se exempel på i redovisningen där företag bl a är skyldiga att
redovisa balans- och resultaträkning i årsredovisningen, vilket idag är en
naturlig del av den externa redovisningen. I dagsläget finns det inget som
tvingar företag att inkludera information om intellektuellt kapital i sina
årsredovisningar. Om det hade funnits ett tvång att redovisa det intellektuella
kapitalet hade det säkerligen också inneburit en enhetligare syn på begreppet
och dess innebörd. En tvingande lagstiftning eller rekommendation på
området skulle även kräva ett ställningstagande till begreppet och dess
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innebörd hos olika instanser. Dessa definitioner skulle sedan kunna vägleda
individer i deras skapande av innebörd och agerande vad gäller det
intellektuella kapitalet.
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8. VILKEN SYN RÅDER OM DEN FRAMTIDA UTVECK-
LINGEN PÅ REDOVISNING AV INTELLEKTUELLT

KAPITAL?

8.1. ANALYTIKERS SYN PÅ DEN FRAMTIDA
UTVECKLINGEN

Respondenten på Aktiespararna är övertygad om att det finns ett behov av en
utökad informationsmängd om intellektuellt kapital under kommande år.
Överlag tycker analytikerna att det har skett en positiv utveckling av
redovisning av intellektuellt kapital de senaste åren.

”Alla IT-företag med självaktning förefaller numera ha ett avsnitt om
intellektuellt kapital…”

Någon reglering av intellektuellt kapital i lag förefaller inte i dagsläget vara
önskvärt. Behovet av lagreglering finns inte.

”[Lagstiftning är] för klumpigt, det tar för lång tid, det är ändå förlegat när
det väl kommer ut…däremot skulle nog många branscher må bra av att
samspråka en aning avseende standardisering av beräkningssätt av
nyckeltal”

Däremot skulle nog många branscher må bra av att samspråka avseende en
standardisering av beräkningssätt av nyckeltal. Respondenten på
Aktiespararna anser att det kommer bli nödvändigt framöver med någon form
av reglering då inte all information av detta slag är till nytta och gagn för
läsaren. Förr eller senare behövs någon form av rekommendation på
definitioner och någon typ av sanktionssystem. Denna rekommendation skulle
enligt analytikerna kunna komma från Sveriges Finansanalytikers förening,
vilka i dagsläget ger ut rekommendationer på hur man ska beräkna och
redovisa andra nyckeltal.

”[En rekommendation] kan vara ganska flexibel och ha en kontinuerlig
utveckling på ett sätt som inte lagstiftning kan ha”

I dagsläget tror dock flera analytiker att det handlar om självreglering, att låta
företagen hitta på bra mått själva. Om ett företag börjar komma ut med bra
mått så vill förmodligen andra IT-företag följa efter.
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”Alla vill ju alltid vara bäst och framstå som bäst i både kundernas och
investerarnas ögon och då brukar andra följa efter.”

Redovisningsrådet har inga planer på att ge ut någon rekommendation om
intellektuellt kapital, deras syn speglas i det uttalande som tidigare beskrivits i
referensramen där de menar att intellektuellt kapital inte uppfyller de krav på
en tillgång som ställs utifrån deras föreställningsram. Inte heller Sveriges
Finansanalytikernas Förening har för avsikt att ge ut någon rekommendation
om intellektuellt kapital.

8.2. IT-FÖRETAGS SYN PÅ DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Redovisning av det intellektuella kapitalet i årsredovisningen är en relativt ny
företeelse. Intresset för att redovisa detta är av varierande karaktär hos de
undersökta företagen. Företagen visar en positiv attityd gentemot redovisning
av intellektuellt kapital där ett flertal betonar vikten av att vara öppen för
förändringar och behovet av att följa med utvecklingen.

 ”Jag tror inte på en alltför sluten attityd i dessa frågor. Tvärtom kan det
vara en konkurrensfördel att redovisa mer än vad vi gör idag, framförallt på
personmarknaden.”

De individer som representerar programvaruföretag och återförsäljare anser att
deras redovisning av det intellektuella kapitalet inte har förändrats i särskilt
stor utsträckning under de senaste åren. Fem av de individer som representerar
konsultföretagen anser däremot att deras redovisning har förändrats.
Företagen vet dock inte hur en förändring av redovisningen kommer att
bemötas av deras intressenter och av de som värderar företagen. Två av de
konsultföretag som provat att värdera sitt intellektuella kapital enligt
Intellectual Capital Sweden AB:s modell väntar spänt på vilka reaktioner
deras nya redovisning ska få.

Det sprids idag mer information än tidigare om intellektuellt kapital men vissa
företag anser att det fortfarande är för lite redovisning. Överlag anser
företagsrespondenterna att det kommer inkluderas mer information i
företagens framtida årsredovisningar. Några företag pekar på den förändring
som skett redan i den årsredovisning som de lämnade för 1998. Faktorer som
påverkar om företagen kommer att öka informationsmängden om intellektuellt
kapital är deras vilja att få en rättvisare värdering av företaget, huruvida deras
intressenter är intresserade av informationen eller inte, om det kommer någon
rekommendation på området från redovisningsrådet eller annan instans, för att
ge en rättvisande bild av företaget samt för att förbättra kvaliteten på
informationsspridningen.
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Att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av företag är ett krav som är
reglerat i årsredovisningslagen. Förändringen av årsredovisningslagen 1997
har dock enligt respondenterna inte påverkat företagens redovisning i särskilt
stor utsträckning. Tolv av respondenterna anser att förändringen inte har
påverkat dem alls.

”Lagstiftningen följer ej med i utvecklingen. Vi måste för läsaren beskriva
värdet av X:s intellektuella kapital…och det hade vi gjort oavsett vad som
står i lagböckerna.”

Det råder inte någon enhetlig syn på om redovisningen av det intellektuella
kapitalet bör regleras. Vi kan inte heller se någon likformighet inom
underbranscherna. Frågeställningen rör en ren spekulation varför svaren är av
skiftande karaktär och med olika fokus. Svaren vi fått visar på en viss
osäkerhet för hur redovisningen ska utformas och vad den i praktiken skulle
innebära. Frågeställningar som återigen dyker upp är hur redovisningen ska
kunna verifieras och jämföras.

Det är ungefär lika många företagsrespondenter som är för som emot någon
form av reglering.

”Vart efter mått och mätmetoder blir kända och använda tror jag det kan
vara vettigt [med reglering]”.

”Nej, måste vara upp till företagen själva. Som börsbolag påverkas man
naturligtvis av hur andra börsnoterade IT-bolag gör. Det utvecklas med
tiden en sorts praxis.”

”Om [IK] blir vedertaget så måste detta regleras så att inte falska sanningar
uppstår.”

Ett par anser att det inte bör lagregleras men att det bör utformas någon form
av standard för hur redovisningen bör ske. Ett av de konsultföretag som har
genomgått rating av det intellektuella kapitalet anser att ett av skälen till att de
valde att redovisa det i sin årsredovisning var att de ville ”visa vägen”. Flera
av respondenterna påpekar att det skulle underlätta om alla redovisade på ett
likartat sätt. Andra menar att det bör vara upp till företagen själva att avgöra
huruvida de vill redovisa det eller inte.

 ”Jag ser ett behov av att tjänsteföretagen inom ett lämpligt forum samlar
sig för att komma överens och ge ut någon form av
redovisningsrekommendation på området. Om de publika företagen fick en
likartad (och fyllig) redovisning skulle jämförelser kunna underlättas.”
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Vissa av respondenterna påpekar att den egna redovisningen av det
intellektuella kapitalet påverkas av hur andra företag inom branschen väljer att
redovisa detta.

”Börjar alla andra att redovisa det intellektuella kapitalet blir det självklart
större motiv för oss. Under förutsättning att det är relevant. Annars kanske
vi väljer att bara tala om att det inte är relevant.”

8.3. VILKEN SYN RÅDER OM DEN FRAMTIDA
UTVECKLINGEN PÅ REDOVISNING AV INTELLEKTUELLT

KAPITAL?

Redovisningen av intellektuellt kapital har ökat de senaste åren och det sprids
betydligt mer information idag än vad det gjorde för bara några år sedan.
Utvecklingen går mot en ännu mer utökad informationsmängd enligt
majoriteten av företagen. Drivkraften bakom en utökad informationsmängd
från företagens sida är deras önskan att få en rättvisare värdering av företaget
och förbättra kvaliteten på informationsspridningen. Men även faktorer som
intressenters intresse och om det kommer ges ut någon rekommendation om
området styr deras val av informationsspridning.

Enligt analytikerna är jämförbarheten av informationen ett problem, vilket
leder till sämre användbarhet av informationen. De anser informationen är av
vikt men har svårt att använda informationen vid värdering av företag mer än i
mindre omfattning. Hur kan man då skapa ökad likhet mellan företagens
redovisning av intellektuellt kapital? Enligt  DiMaggio (1991) finns tre sätt att
skapa likformighet, tvingande, normativ samt härmande.

Företagsrepresentanterna var oeniga om huruvida en reglering bör ske eller
inte. Hälften anser att en reglering är att föredra medan andra hälften
förespråkar ett fritt val för företagen att själva välja den information som de
önskar förmedla till sina intressenter. Av analytikerna är det ingen som önskar
se en reglering i lag då lagstiftning tar för lång tid och ändå är förlegat när den
väl kommer ut. Analytikerna är alltså inte för en tvingande likformighet,
vilket däremot hälften av företagen kan tänka sig. Vissa av företagen anser att
det bästa sättet vore någon form av standardisering för hur redovisningen bör
vara utformad. Liknande tänkesätt går att finna hos analytikerna där några
menar att en standardisering av beräkningssätt av nyckeltal vore önskvärt.

De flesta  analytiker anser dock att det i nuläget är bäst med självreglering, att
låta företagen själva komma fram med bra mått. Detta överensstämmer väl
med vad som kom fram vid FASB diskussionsseminarium 1996 kring
diskussionerna av Jenkinsrapporten. Deltagarna på seminariumet menade att
det bästa vore om ”best practice” utvecklades inom olika branscher och sedan
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var vägledande för andra företag. Den anarki som råder idag om området är
bara positiv, då företag är initiativrika och kommer fram med nya mått
kontinuerligt. Mått som är bra tar andra efter och förr eller senare skapas en
mer likformad redovisning. Denna process är vad DiMaggio benämner
härmande. Företag som har kommit långt med redovisning av det
intellektuella kapitalet kan ses som föregångare och genom att ta det bra från
dessa, d v s härma dem, kan det skapa möjligheter för det intellektuella
kapitalet att utvecklas. Att dessa företag visar vägen är betydelsefullt.
Företagen som följer i deras fotspår kan dra nytta av deras erfarenheter. I och
med att några vågar prova att redovisa det intellektuella kapitalet på ett nytt
sätt skapas även möjligheter för analytikerna att utveckla sitt synsätt.

Att det inte finns något som tvingar företag eller analytiker att agera på ett
visst sätt vad gäller redovisningen av det intellektuella kapitalet skapar stor
flexibilitet. Enheterna kan själva välja hur de vill redovisa det intellektuella
kapitalet. Bristande flexibilitet kan många gånger ses som en nackdel som
skapar osäkerhet hos företag och analytiker vilket kan resultera i att de inte vet
hur de ska agera. Det kan i detta fallet dock ses som något positivt som leder
till utveckling av området. En effekt av den höga graden av flexibilitet är dock
att jämförelserna mellan företag och enskilda analytikers värdering av företag
kommer att skilja sig åt i flera avseenden. Ett sätt att öka jämförbarheten
mellan företag vore en lagstiftning eller rekommendation på området för hur
företagen bör redovisa det intellektuella kapitalet. Att på detta sätt reducera
flexibiliteten uppfattas av analytiker och företag som både positivt och
negativt. Vissa anser att en ökad likformighet är en nödvändighet för att
begreppet ska vara användbart. Ökad likformighet bland företag och
analytiker om vad som inkluderas i det intellektuella kapitalet kan i
förlängningen leda till att en etablering av begreppet kan skapas i branschen.

Utifrån ovanstående resonemang kan vi se att det finns ett behov av en ökad
likformighet vad gäller redovisningen av det intellektuella kapitalet.
Osäkerheten är stor bland både analytiker och företag om hur denna
redovisning ska utformas för att en likriktning ska skapas. I dagsläget finns
dock inga planer hos vare sig Redovisningsrådet eller Sveriges
Finansanalytikers förening att utfärda rekommendationer på området vilket
skulle kunna underlätta redovisningens likriktning.

8.4. NY VÄRDERINGSMODELL FÖR INTELLEKTUELLT
KAPITAL

Två av företagen i studien har under året varit i kontakt med Intellectual
Capital Sweden. Intellectual Capital Sweden är en organisation som startades
1998 och de har utvecklat ett verktyg som värderar ett företags intellektuella
kapital. Representanter för dessa IT-bolag, konsultfirmor, anser att denna
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rating kan vara ett sätt för bolagen att kunna verifiera det intellektuella
kapitalet gentemot sina intressenter. Att ”rata” sitt företag skapar även bättre
material för analytikernas värdering av företaget. Enligt respondenterna på
dessa företag skapar ratingen möjligheter för att kunna jämföra de olika
bolagen med varandra, förutsatt att de använder sig av samma verktyg.
Ratingen genomförs av Intellectual Capital Sweden AB – IC AB som intar
rollen av en oberoende part vilket torde öka graden av objektivitet och
verifierbarhet i den beskrivning som företagen redovisar.

IC AB:s nya värderingsmodell är mätverktyget IC RatingTM. IC AB började
sin verksamhet i mars 1997. Initiativet till bildandet togs av Edvinsson,
Director of Intellectual Capital på Skandia samt reklam- och
kommunikationskoncernen A-COM gruppen. Syftet med företaget var att
försöka utveckla ett redskap som skulle möjliggöra jämförelser av det
intellektuella kapitalet mellan företag. Organisationen består idag av åtta
personer och de yrkeskategorier som representeras är beteendevetare och
civilekonomer som tillsammans utför ratingen av det intellektuella kapitalet.

Företagets teoretiska och empiriska studier av intellektuellt kapital i
kunskapsföretag resulterade i ett stort antal undersökningsbara faktorer som
visade sig driva framtida kassaflöden. Av dessa faktorer konstruerades
mätverktyget IC RatingTM, vilket lanserades 1998 och som är IC AB:s metod
för betygsättning av beståndsdelarna i ett företags intellektuella kapital. Att
genomföra en rating innebär bland annat insamling av data från en
kombination av tre informationskällor, djupintervjuer med ledning och
medarbetare, djupintervjuer med externa intressenter (t ex kunder,
samarbetspartners, forskare mm) samt insamling av ett antal speciella
nyckeltal.

Företaget fick sin första kund i maj 1997 och idag är det ett 25-tal företag som
har använt IC:s ratingverktyg. Det finns enligt VD:n inget verktyg eller
modell som kan liknas vid IC:s ratingverktyg. Intresset för ratingverktyget är
stort men eftersom det är känslig information som det  handlar om kan det
kanske hindra vissa företag att ingå ett samarbete med IC AB. De jobbar
främst med styrelsen i företag. Ledningen i företag kan i vissa fall anse att det
är allt för känsligt att låta en utomstående part värdera företaget. Det faktum
att IC AB är utomstående och inte tolkar den information som de samlar in
eller ger rekommendationer till företagen om hur de skulle kunna förbättra
ratingen gör att tillvägagångssättet kan ses som objektivt. Rekommendationer
om hur ratingen ska kunna förbättras är dock något som företag efterfrågar.

8.4.1. IC AB:s definition på intellektuellt kapital

Förenklat kan intellektuellt kapital, enligt IC AB sägas vara
produktionsfaktorer som inte återfinns i dotterbolagens räkenskaper men som
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är av avgörande betydelse för deras framgång. Enligt den använda modellen
utgörs intellektuellt kapital av följande beståndsdelar:

Affärsreceptet utgörs av styrkan i affärsidé och strategi i förhållande till
affärsmiljöns, d v s branschens, potential och risker. Organisationsägt
strukturkapital består av immateriella rättigheter samt de stödjande system och
strukturer som bildar processkapitalet.  Humankapitalet innefattar ledningen
och medarbetarna. Relationsbaserat strukturkapital utgörs av relationer till
intressenter i omvärlden (kunder, nätverk, varumärke).

8.4.2. Betygsättningen av det intellektuella kapitalet

Ratingen innebär att det intellektuella kapitalet ges tre betyg, värdet av det
intellektuella kapitalets verkningsgrad i nuläget, företagets ansträngningar
att förnya det samt risken för en försämring av kapitalet. Betyget ges i form
av bokstäver, där betyg med färre än tre bokstäver och/eller plus- eller
minustecken anger nyanser inom betygskategorin, och har följande
innebörd.

Värdet på det intellektuella

kapitalet i nuläget

Företagets ansträngningar att

förnya det intellektuella kapitalet

Risken för att nuläges-

värdet av företagets IK

kommer att minska är

AAA - Extremt högt IK-värde -

extremt goda förutsättningar att bli/

förbli framgångsrikt.

AAA - Extremt goda ansträngningar

i rätt riktning för att utveckla sitt

IK-värde.

- Försumbar

BBB - Högt IK-värde - goda

förutsättningar att bli/förbli

framgångsrik.

BBB – Goda ansträngningar i rätt

riktning.

R - Måttlig

CCC–Begränsade förutsättningar

för framgång, krävs förbättring.

CCC – Begränsade ansträngningar. RR – Hög

D – Inga förutsättningar att bli/

förbli framgångsrik.

D- Inga ansträngningar eller dåliga

resultat av sina ansträngningar.

RRR - Mycket hög

Affärskoncept Organisation Humankapital Relationskapital

Immateriella
rättigheter

Processer Ledning Medarbetare Nätverk Kunder

Varumärke
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Resultatet av ratingen presenteras på två nivåer:

1. Ratingbetyg på varje "box" i modellen. Som beskrivits ovan får varje box
tre betyg: en bedömning av värdet på det intellektuella kapitalets
verkningsgrad i nuläget, en bedömning över företagets ansträngningar att
förnya och utveckla det intellektuella kapitalet, samt en bedömning över
risken att nulägesvärdet kommer att minska.

2. En bedömning av de parametrar som bestämmer värdet på varje box, samt
en jämförelse med den bäste konkurrentens värde för varje faktor.
Bedömningen av de parametrar som bestämmer värdet av varje box
presenteras i s k spindeldiagram. Det högsta värde en parameter kan anta är
100. Om alla parametrar antog detta värde skulle det i diagrammen visa ett
heltäckande nät. Om det är bra att ha ett lågt värde på en fråga så är skalan
inverterad, vilket innebär att det alltid är positivt att hamna långt ut i
diagrammen. Det lägsta värde en parameter kan anta är noll.

Värderingar av bästa konkurrent syftar till att öka jämförbarheten av ratingen,
samtidigt som det skapar en referensram för tolkning av resultatet. Bästa
konkurrent visar värderingen av det främsta företaget i affärsmiljön för var
och en av de i IC RatingTM ingående parametrarna. Bästa konkurrent är med
andra ord inte ett specifikt företag utan en kombination av företag som kan
sägas utgöra en "superkonkurrent". Informationen som ligger till underlag för
värdering av bästa konkurrent härstammar dels från intervjuerna och dels från
tidigare genomförda värderingar där företagen har bedömts verka i samma
affärsmiljö.

8.4.3. IC AB:s syn på det intellektuella kapitalet

Intellektuellt kapital kan enligt VD:n på Intellectual Capital liknas vid
företagande. I det intellektuella kapitalet inkluderas allting som berör
företagets verksamhet. Det handlar således om helheten och det beroende som
råder mellan delarna. Han menar att betydelsen av det intellektuella kapitalet
är något som ”skickliga” analytiker har i bakhuvudet. Marknaden kommer i
allt större utsträckning att efterfråga information om det intellektuella
kapitalet vilket i förlängningen kommer bidra till större förståelse för
begreppet. Verktyget ökar ”tveklöst” möjligheterna att verifiera information
om det intellektuella kapitalet. Den feedback som företaget har fått från
analytiker som studerat modellen är positiv.

Verktyget används framförallt i kunskapsföretag och kan primärt ses som ett
internt styrverktyg men det är även av stor betydelse i den externa
verksamheten. Den externa nyttan är att verktyget möjliggör för företagets
intressenter att på ett bättre sätt kunna värdera företaget. De modeller om
intellektuellt kapital som idag existerar på marknaden anser VD:n på
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Intellectual Capital är för begränsade. Modellerna, exempelvis
Konradgruppens modell, ger inte investerare tillräckligt med hjälp för att
kunna avgöra om företaget är ett intressant investeringsobjekt.
Konradgruppens modell och Leif Edvinssons arbete på Skandia har dock varit
en inspirationskälla till Intellectual Capital:s verktyg. Leif Edvinsson har
under företagets levnadsår fungerat som ett bollplank och inspiratör.

Modellen som företaget arbetat fram bör ses som ett ”nytt sätt att beskriva nya
företag”. Han betonar vikten av att skilja på detta verktyg från användandet av
Balanced Scorecard (BSC). BSC är enligt hans synsätt ett ”nytt sätt att
beskriva gamla företag”. Vid BSC har man ett inputperspektiv och
verksamheten fokuseras kring att uppnå vissa mål och utvärderas genom
användandet av nyckeltal. Intellectual Capital använder sig av nyckeltal som
stöd för den analys som de gör av företagens verksamheter. Nyckeltal ger
dock inte en helhetsbild varför de inte behöver vara av stor betydelse. Det kan
även vara svårt att få tillgång till information eller nyckeltal som rör det
intellektuella kapitalet. Företag har inte alltid själva kontroll över de interna
processerna vilket kan förklara att företagen inte redovisar dem. VD:n anser
att TurnIT i sin senaste årsredovisning ger en rättvisande bild av företaget.
Han anser dock att det generellt är få företag som kan leva upp till kravet på
att redovisa en rättvisande bild av företaget i årsredovisningen. Det blir för det
mesta bara tomma ord om att personalen är viktig för företaget och dess grund
kan inte bevisas. Vissa företag väljer även att endast använda sig av ordet
intellektuellt kapital utan att förstå dess innebörd eller utan en egentlig vilja att
redovisa detta.

8.4.4. Årsredovisning 1998 TurnIT

TurnIT redovisar i sin årsredovisning för 1998 det intellektuella kapitalet
enligt den modell som Intellectual Capital Sweden arbetat fram. Företaget har
en förvärvsstrategi där målet är att skapa en balanserad portfölj av företag med
varierande riskprofil. I den senaste årsredovisningen har TurnIT låtit analysera
alla dotterföretag i koncernen. Syftet med detta är att företagsledarna ska få en
möjlighet att bättre kunna följa utvecklingen av sina företags intellektuella
kapital och därmed sin konkurrenskraft samt att ge ägarna möjlighet att själva
kunna bedöma företagens utvecklingsmöjligheter och risker. Ratingen pekar
även, enligt VD:n på TurnIT, på personalens betydelse för företaget. Syftet
med ratingen är att den ska ingå som en beståndsdel i företagets styrsystem.
Den är till hjälp vid utformning av företagets mål för att kunna maximera den
framtida intjäningsförmågan. Enligt TurnIT bidrar den även till att skapa
förändringar i företaget som stimulerar till att förbättra verksamheten samt att
den konkretiserar innehållet i den information som företaget sprider till
marknaden på ett sätt som inte tidigare varit möjligt.
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Peter Enström, VD för TurnIT, säger i årsredovisningen att det belopp som
utgör skillnaden mellan det pris som TurnIT betalar för ett företag och
företagets egna kapital, som i vanligt tal benämns goodwill, är grunden för
förvärvet och inte det egna kapitalet. Det är företagets kunskaper som utgör
grunden för intäkterna. TurnIT använder beteckningen intellektuellt kapital
som namn på den balanspost i koncernredovisningen som Redovisningsrådet i
sin rekommendation RR1:96 benämner goodwill. Företagets syn är att det
intellektuella kapitalet bör ses som en tillgång och att det kräver en utförlig
beskrivning samt att denna beskrivning bör ha en koppling till räkenskaperna.
VD:n  anser att benämningen goodwill leder tanken fel i företagen där det är
humankapitalet som har en avgörande betydelse för den framtida
intjäningsförmågan.

Företaget kommer under 1999 att börja använda sig av en avskrivningstid på
immateriella tillgångar och därmed även det intellektuella kapitalet på 20 år.
Ett av de argument som talar emot redovisning av det intellektuella kapitalet
är att det inte uppfyller ett av redovisningens kriterier på kontrollbarhet.
Humankapitalet kan inte kontrolleras och man kan inte garantera att de
anställda kommer att finnas kvar i företaget. Peter Enström anser att
eventuella personalförändringar kan hanteras med hjälp av regelverket för
nedskrivningar och att det intellektuella kapitalet kan redovisas. TurnIT har
inkluderat mått i verksamheten som är relaterade till det intellektuella
kapitalet där bland annat ett av målen är att uppnå ett visst rörelseresultat före
avskrivningar på det intellektuella kapitalet. Rörelseresultatet som mäts före
avskrivning på det intellektuella kapitalet är enligt företaget det mest relevanta
måttet för att kunna bedöma TurnIT:s konkurrenskraft och
utvecklingsmöjligheter.

Enligt vår årsredovisningsmall inkluderas den information som enligt oss går
under human- struktur- och kundkapital inte i så stor utsträckning i TurnIT:s
årsredovisning 1998. Vid jämförelse över åren kan vi se att TurnIT inte
inkluderat mer information om det intellektuella kapitalet vad gäller
personalrelaterade nyckeltal, anställningsår, utbildningsnivå, år i bransch,
möjligheter till rekrytering, personalomsättning m m. I årsredovisningen
konstateras att personalomsättningen är låg men storleken på denna uttalas
inte.

8.4.5. Årsredovisning 1998 Resco

Resco har liksom TurnIT valt att använda sig av Intellectual Capital:s
ratingverktyg. Årsredovisningen för 1998 innefattar den uppdelning som
Intellectual Capital gör av det intellektuella kapitalet. Resco har under 1996
och 1997 varit ett av de företag i vår studie av årsredovisningar som varit
relativt bra på att redovisa det intellektuella kapitalet. Företaget redovisar
enligt vår utvärderingsmall nyckeltal och information som rör kunder,
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marknad, men främst inkluderar de relativt mycket information om
humankapitalet, faktorer som direkt har koppling till personalen. Arbetet med
att redovisa denna information har de fortsatt med i årsredovisningen 1998.
Den nya informationsspridning som ratingen innebär kompletteras således
med den sedan tidigare befintliga informationen. Ratingen ses således som en
kompletterande redovisning av företagets verksamhet och inte som ett
substitut till den tidigare redovisningen av faktorer förknippade med det
intellektuella kapitalet.

VD:n i Resco beskrivs av en medarbetare som väldigt engagerad i frågor som
rör humankapitalet i företaget vilket kan vara grunden till satsningen som
Resco gör för att redovisa det intellektuella kapitalet. Genom att satsa på  och
investera i det intellektuella kapitalet anser företaget att de skaffar sig ett
konkurrensövertag på marknaden och att det skapar ett starkt och
kostnadseffektivt företag. Resco kommer att följa upp värderingen av det
intellektuella kapitalet kontinuerligt. Värderingsmodellen kommer att
integreras med andra analysmodeller som Resco regelbundet använder för
bland annat kundstudier och medarbetarundersökningar.

8.4.6. Uppföljning av Intellectual Capital of Sweden:s nya modell av
intellektuellt kapital

Vi har följt upp analytikernas åsikter om den nya modell som Intellectual
Capital of Sweden gett ut och som används av Resco och Turnit i deras
senaste årsredovisningar för 1998. Analytikerna har haft väldigt svårt att uttala
sig om modellen p g a tidsbrist eller att de inte studerar dessa företag och har
därför inte granskat deras årsredovisningar närmare. Vi kommer nedan
redogöra för de kommentarer som dock framkommit i efterkontakt med
analytikerna.

”Strukturen för modellen är vettig och säkert användbar för den interna
kvalitetssäkringen av befintlig verksamhet och riktlinjer för fortsatt
utveckling.”

”…det främsta värdet av att kontinuerligt bedöma kvaliteten i sina
processer, sin personal et c är oerhört viktigt för ett företag. Det är också
möjligt att ett företag på sikt, genom att på ett strukturerat sätt redovisa sin
kvalitetsbedömning kan förbättra kommunikationen med aktiemarknaden,
vilket långsiktigt bör gynna företaget.”

Ett par av analytikernas spontana åsikt är att modellen är svåröverskådlig och
är svår för aktieägare att förstå. Modellen kommer inte, enligt en analytiker,
explicit användas vid värdering av företag. Vidare menar någon att trots att
det sätts ett värde på t ex humankapitalet så kommer det inte att i någon större
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utsträckning tas med i bedömningen av företaget, då personalen inom IT-
branschen är lättrörlig och värdet kanske är borta om ett par månader. Dock
menar ett par av analytikerna att modellen kommer att användas i
bedömningen av det aktuella företaget i relation till andra företag på
marknaden. Andra kommentarer är att det en bra ansats att ge ut en modell
och att den kan användas för att jämföra intellektuellt kapital mellan företag.
Dock menar någon att modellen är alltför agregerad men att det samtidigt är
bra att saker redovisas på detaljnivå.

En annan kommentar som kom fram om modellen var att den för en extern
analytiker egentligen inte ger någon information som explicit kan användas
för prognoser och värdering.

”Värdet av modellen ligger i att jämföra olika IT-bolag och använda
modellens resultat som bakgrund till mer utförliga frågor. (T ex "Varför är
värdet av Rescos processer avseende verkningsgrad bedömt som 'CCC' och
hur står sig detta i förhållande till andra företag"). Jag finner ingen
koppling mellan modellen och värdet för aktieägarna.”

Analytikerna menar att det finns behov av mer information om intellektuellt
kapital men frågar sig om detta är den bästa av alla tänkbara modeller.

”Kopplingen mellan modellen och resultat (och därmed aktiekurs) är dock
ännu alltför vag för att jag skulle vilja ställa krav på företag att redovisa sitt
intellektuella kapital enligt någon bestämd modell. Idag har modellen
begränsat värde för aktiemarknaden.”

8.4.7. Vår syn på modellen

Den modell som Intellectual Capital Sweden utformat skulle kunna vara ett
sätt att likrikta redovisningen av det intellektuella kapitalet. De analytiker vi
rådfrågat med avseende på modellen har uttalat både positiva och negativa
kommentarer kring modellens användbarhet. Modellen kan vid första
anblicken ses som något komplicerad. Vi tror dock att modellen, vilken enligt
Intellectual Capital:s VD är den enda i sitt slag, kan vara ett sätt att skapa en
likriktning av redovisningen av det intellektuella kapitalet. Företagen värderas
av en extern part vilket ökar graden av trovärdighet i den information som
företaget väljer att sprida. Information som rör det intellektuella kapitalet
kännetecknas i många fall av att vara tomma ord och svår att verifiera och
göra trovärdig. Att likt Resco och TurnITs koncept låta utvärdera företagets
intellektuella kapital av en extern intressent anser vi därför kan vara av stor
vikt.

Avsaknaden av rekommendationer på området lämnar det helt upp till
företagen själva att föra utvecklingen av redovisningen framåt. Vad
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Intellectual Capital:s modell kan bidra med är att på ett bra sätt förmedla
budskapet om att det intellektuella kapitalet inte endast är förknippat med
individen i företaget. Modellen utvecklar den syn som sedan tidigare existerat
på det intellektuella kapitalet genom att peka på helhetens betydelse. En
etablering och spridning av modellen inom branschen anser vi kommer att
vidga den syn som råder på det intellektuella kapitalet. Vi tror att modellen
kan inspirera IT-företag och analytiker att inkludera fler faktorer i det
intellektuella kapitalet som de inte gjort tidigare.

Resco och Turnit har genom sin nya redovisning visat vägen för ett nytt sätt
att redovisa det intellektuella kapitalet. Eftersom det i dagsläget inte råder en
enhetlig redovisning anser vi att Resco och Turnits initiativ att redovisa detta
kan vara ett sätt att bryta isen. För att ett etablerat synsätt på redovisningen
ska förändras krävs det att någon agerar och förmedlar en annorlunda
ståndpunkt till andra parter. Det är genom interaktion som gemensamma
innebörder kan skapas och det är vid interaktion som företagen har
möjligheter att påverka. Den modell som de använder sig av kanske inte är
den optimala men den är ändå ett steg närmare en förbättrad redovisning av
företagens verksamhet. Genom att Resco och TurnIT använder sig av denna
modell har de möjlighet att påverka redovisningens utveckling i branschen.
Att företag inom branschen använder sig av ett likartat redovisningssätt bidrar
till ökade möjligheter att kunna skapa en gemensam syn på begreppet bland
ett flertal företag och i förlängningen en accepterad branschvisdom.
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9. SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER

Vårt syfte med uppsatsen är att bidra till ökad kunskap om företags och
analytikers syn på intellektuellt kapital och dess redovisning genom att
besvara tre frågeställningar rörande det intellektuella kapitalet. I inledningens
början diskuteras kring det gap som råder mellan analytiker och företag. Att
det råder ett informationsgap har även bekräftats under vår studie då några av
företagsrespondenterna påpekar att de inte vet vilken vikt som analytiker och
andra intressenter lägger vid det intellektuella kapitalet eller vilken
information som analytikerna önskar. Förmodligen skulle detta
informationsgap mellan analytiker och IT-företag minska med tiden men en
avsikt med studien är att snabba på denna process och visa på vilken syn som
idag råder på det intellektuella kapitalet, både vad gäller begreppets innebörd
och utifrån de kriterier som ställs på informationsspridning av redovisning.
Vidare studeras vilken syn på intellektuellt kapital som återspeglas i
företagens årsredovisningar och i vilken utsträckning årsredovisningarna
uppfyller analytikernas krav på information. Vi vill även visa hur den framtida
redovisningen av intellektuellt kapital kan utvecklas. Nedan redogörs för de
slutsatser och reflektioner vi drar av vår studie.

Är IT-företags och analytikers syn på intellektuellt kapital densamma?

Ur studien kan vi se att företag och analytiker har en gemensam grundsyn på
begreppet och dess innebörd. Synen hos de svarande skiljer sig åt men
grunden i begreppet bottnar i betydelsen av individen. Vi anser att det går att
kategorisera analytiker och företags syn på begreppet i två huvudsakliga
typologier. Den ena typologien kännetecknas av de som endast inkluderar
komponenter kopplade till individen, d v s humankapitalet, i det intellektuella
kapitalet. Andra typologien lägger både human- och strukturkapital i
begreppet. Detta är dock inga renodlade typologier. Vilka komponenter som
ingår i begreppet humankapital är ganska homogent bland analytiker och
företag, däremot skiljer sig de svarandes ingående komponenter i begreppet
strukturkapital åt i större utsträckning.

Mellan underbranscherna skiljer sig synen på begreppet till viss del åt. Hälften
av konsultföretagen har utvecklat en syn som inkluderar faktorer kopplade till
både human- och strukturkapital, ibland inkluderas även kundkapital. En
tredjedel av konsultföretagen redovisar och beskriver det intellektuella
kapitalet i årsredovisningen för 1997 i termer av human- och strukturkapital.
Några benämner dock det intellektuella kapitalet för kunskapskapital. Nästan
hälften av programvaruföretagen gör en liknande indelning av det
intellektuella kapitalet i human- och strukturkapital i årsredovisningen för
1997, men benämner det oftare för företagets kompetens. Synen på det
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intellektuella kapitalet inom underbranschen programvaruföretag skiljer sig
till viss del mellan individ- och företagsnivå. På individnivå är indelningen av
begreppet i human- och strukturkapital inte lika självklar som på företagsnivå
och komponenter som marknadsposition och hur dess produkter står sig mot
konkurrenter ser de svarande som komponenter i begreppet. Återförsäljarna
ingår främst i den första typologien som enbart ser intellektuellt kapital som
humankapital. Denna syn håller dock på att förändras bland återförsäljarna då
nästan hälften menar att de i sin nästa årsredovisning gör en indelning av
begreppet i human- och strukturkapital.

Det går inte ur vår studie att se att det råder någon explicit skillnad mellan
analytikers och IT-företags syn på innebörden i begreppet. De olikheter som
råder mellan underbranscherna tror vi beror på att företagen verkar i olika
sammanhang och subsamhällen. I dessa olika subsamhällen råder det skilda
kulturer, vilket påverkar deras olika synsätt och skapande av innebörd.
Företagen väljer själva sitt eget språk där de väljer vilka modeller de vill ta till
sig som finns på marknaden och utvecklar en egen begreppsapparat.

Språkbildningen av begreppet intellektuellt kapital går idag från individnivå
till branschnivå. Hälften av IT-företagen och några av analytikerna har
influerats av Edvinssons arbete och syn på begreppet. Man skulle kunna säga
att Edvinsson har satt en etikett på intellektuellt kapital och influerar och
påverkar många individers och företags synsätt. Vidare kan vi se att företag
som har engagerade ledare, likt TurnIT och Resco, har kommit längre i
redovisningen av kapitalet än många andra. Vi kan se betydelsen av att
engagerade ledare driver på utvecklingen av begreppet intellektuellt kapital.
Det är idag nödvändigt att enskilda individer driver utvecklingen av
intellektuellt kapital framåt, då det inte sker på branschnivå.

Då det intellektuella kapitalet leder till att man tänker i banor kring individen
och dess ”intellekt” anser vi att det hade varit en bättre etikett att kalla human-
och strukturkapital för kunskapskapital eller kunskapstillgångar. Men det är
dock en ganska stor andel som har förankrat Edvinssons tänk och delar in det
intellektuella kapitalet i human- och strukturkapital vilket inte gör det
önskvärt att i dagsläget byta etikett. Det skulle leda till ännu större osäkerhet
om begreppet och dess innebörd. Ju mer artiklar som skrivs om ämnet och ju
mer diskuterat det blir desto fler tror vi kommer se det intellektuella kapitalet i
termer av human- och strukturkapital. Edvinsson har nyligen även gjort en
modifiering av begreppet och brutit ut kundkapitalet och även denna nya
modifiering av begreppet har vi sett tecken på i ett par årsredovisningar.

Vi har även studerat synen på intellektuellt kapital utifrån de kriterier som
ställs på informationsspridning av redovisning vad gäller informationens
relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Det intellektuella kapitalets
betydelse för värdering av företag är blandad, några analytiker anser att det är
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oerhört viktigt med information om intellektuellt kapital medan andra har en
mer restriktiv syn och menar att informationen är av mindre betydelse.
Analytiker skulle dock använda informationen i ökad utsträckning om den var
mer tillförlitlig. Majoriteten av analytikerna är överens om att det finns behov
av mer och utförligare information om intellektuellt kapital, främst inom
konsultbranschen. Då det finns ett behov av mer information om intellektuellt
kapital tyder det på att det är relevant att redovisa informationen.

Övervägande delen av företagsrespondenterna ser det som betydelsefullt och
relevant att redovisa det intellektuella kapitalet. Konsultföretagen menar att
deras produkt kan sägas vara medarbetarnas kompetens och därför är det
speciellt viktigt för dem att redovisa det intellektuella kapitalet. Respondenter
från programvaruföretagen intar en något mer restriktiv inställning till
redovisning av intellektuellt kapital och där går att finna företagsrespondenter
som inte anser det relevant att redovisa denna information. Detta tror vi beror
på deras inriktning av verksamhet där fokus är på produkterna och inte
medarbetarna.

Studien visar att det är betydelsefullt att redovisa det intellektuella kapitalet.
Den dominerande inställningen till redovisning av det intellektuella kapitalet
är positiv hos både analytiker och företag. Vi kan dock se att beroende på
vilken underbransch företaget verkar inom har det intellektuella kapitalet olika
betydelse för värdering av företaget. Den underbransch där redovisning av
kapitalet ses som mest betydelsefull är konsultbranschen. Detta tror vi beror
på den innebörd som läggs i begreppet, där humankapitalet intar en
dominerande roll. Humankapitalet kopplas lättast samman med konsult-
företagens verksamhet där individen är den viktigast resursen. Hade fler tänkt
på intellektuellt kapital i banor av både human- och strukturkapital hade
förmodligen fler ansett att det är viktigt att redovisa kapitalet oavsett
underbransch.

Analytikerna tenderar i dagsläget att lägga störst vikt vid företagens balans-
och resultaträkning, som traditionellt sett givit mycket information, men som i
dagens nya kunskapsföretag inte säger mycket om företagets kondition och
framtida intjäningsförmåga. Att inte analytikerna använder information om
intellektuellt kapital mer visar på den trögrörlighet som råder på marknaden
och att synen på redovisning tar lång tid att förändra. Då redovisningen kan
ses som en institution och där synen tar lång tid att förändra kan vi förstå
analytikernas resonemang och de tankebanor de har kring det intellektuella
kapitalet.

Ett problem med information om intellektuellt kapital är informationens
tillförlitlighet. För att information om intellektuellt kapital ska vara användbar
krävs det att den är tillförlitlig. Som det är i dagsläget använder företag olika
definitioner på nyckeltal som inkluderas i det intellektuella kapitalet vilket
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medför att informationen inte kan användas i den utsträckning som är
önskvärd. För att öka trovärdigheten och tillförlitligheten av informationen
bör företagen specificera och precisera de begrepp som används. Det skulle
även underlätta om företagen uppnådde konsensus om måtten. Om enhetliga
definitioner används av företag leder det till att jämförbarheten mellan företag
ökar och desto rättvisare värdering kan ske av företagen. Jämförbarheten
skulle även öka om fler företag redovisade sitt intellektuella kapital.

Vilken syn på intellektuellt kapital återspeglas i företagens årsredo-
visningar och i vilken utsträckning uppfyller årsredovisningarna
analytikernas krav på information?

Årsredovisningarna är en av de källor som analytiker använder sig av för att
värdera och analysera företag. Den information som IT-företag sprider i
årsredovisningen om det intellektuella kapitalet med avseende på human-,
struktur- och kundkapital samt det intellektuella kapitalets avkastning är av
varierande karaktär och kvalitet. Sammantaget kan man säga att
konsultföretagen redovisar mått och faktorer om intellektuellt kapital mest.
Genom studien kan vi se att det är lättare för företagen att beskriva sitt human-
och kundkapital än strukturkapitalet. Strukturkapitalet beskrivs ofta i allmänna
termer och det är svårt att ge en rätt bild av företagets satsningar i
strukturkapitalet. Den allmänna uppfattningen bland företag och analytiker är
att det kommer krävas och efterfrågas mer information om intellektuellt
kapital i framtiden. Dock visar studien att osäkerheten samt den bristande
enhetligheten i redovisningen av det intellektuella kapitalet i dagsläget är stor.
Företag vet inte exakt vad det är som de bör redovisa eller vilken information
som analytikerna efterfrågar.

Det viktigaste måttet enligt analytikerna är emellertid företagens
personalomsättning, ur vilken de kan få en uppfattning om stämningen på
företaget. 1997 redovisar 64% av konsulterna måttet, fler än hälften av
programvaruföretagen och 25% av återförsäljarna. Detta mått skulle alla
företag med fördel redovisa. Men vi kan förstå att företag med en hög
personalomsättning drar sig för att redovisa måttet då det kan indikera på dålig
stämning inom företaget och att de anställda gärna byter arbetsplats. Några av
analytikerna menar dock att de blir misstänksamma redan vid avsaknad av
mått.

Vidare är utbildningsnivå, åldersstruktur och antal anställningsår något som
efterfrågas av analytikerna. Dessa mått redovisas av 60 – 70% av
konsultföretagen 1997, och mindre frekvent av de andra underbranscherna.
Även de anställdas branscherfarenhet efterfrågas av analytikerna, vilket ca
30% av konsultföretagen redovisar 1997, till skillnad från de andra
underbranscherna som inte redovisar det alls. Analytikerna efterfrågar även
mer information om företagens framtidsplaner, vilket i och för sig redovisas
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av majoriteten, men mer och utförligare information önskas, liksom företagets
komparativa fördelar gentemot konkurrenterna och hur de tror att marknaden
kommer att utvecklas.

Sammanfattningsvis kan man säga att årsredovisningarna inte uppfyller
analytikernas krav på information och analytikerna anser inte heller själva att
årsredovisningarna ger en komplett eller fullständig bild över företagen. För
att skapa sig en rättvisande bild av företagen måste analytikerna söka
information på egen hand där viss tilläggsinformation kan erhållas vid
direktkontakt med företaget. Denna tilläggsinformation är dock svår för den
enskilde aktieägaren att få tillgång till vilket ökar relevansen att redovisa det
intellektuella kapitalet i årsredovisningarna. Analytikerna önskar att få
tillgång till så stor informationsmängd som möjligt. Information som rör det
intellektuella kapitalet är dock nära förknippat med den interna verksamheten
i företaget vilket gör att det kan vara känsligt ur konkurrenssynpunkt att öppet
redovisa informationen i den utsträckning som analytikerna önskar. Kunskap
hos företag om den egna interna verksamheten kopplat till det intellektuella
kapitalet är i vissa fall bristfällig. Viljan att redovisa det intellektuella kapitalet
kan i dessa fall inte möjliggöras p g a bristande förmåga eller kunskap om den
interna verksamheten.

Vilken syn råder på den framtida utvecklingen på redovisning av
intellektuellt kapital?

Spridningen av information om intellektuellt kapital i IT-företagens
årsredovisningar har generellt ökat. Analytikerna ser dessutom intellektuellt
kapital som en utvecklingspotential som kommer att bli mer och mer värdefull
vid bedömningen av företag. De önskar dock inte se någon reglering i lag utan
förespråkar en valmöjlighet för företagen att själva välja den information som
de önskar förmedla. Detta för att bästa möjliga mått ska komma fram och så
småningom leda till någon form av rekommendation inom området. Bland
företagsrespondenterna är åsikterna mer delade. Hälften anser att det bör ske
någon form av reglering av det intellektuella kapitalet. En effekt av en
eventuell lagreglering i årsredovisningen om intellektuellt kapital är att det
ställer ökade krav på revisorerna. De måste i detta fall vara väl insatta i alla
faktorer som rör företagets verksamhet.

Att företagsrespondenterna är mer positiva än analytikerna till en reglering
tror vi beror på att det är de som utformar årsredovisningen och genom en
reglering skulle de veta vilken information som bör inkluderas och
osäkerheten kring redovisningen skulle minska.

En mer restriktiv syn på reglering från analytikernas sida tror vi bottnar i
analytikers yrkesroll, att tolka och analysera information, ibland knapphändig
sådan. Analytikers syn på sin egen yrkesroll tror vi medför en rädsla för en
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lagreglering eller att företagen inkluderar alltför mycket information om
intellektuellt kapital. Idag får analytikerna ofta tilläggsinformation i
direktkontakt med företagen och får på detta sätt tillgång till den icke-
finansiella information de är i behov av för analys av företaget. Skulle
däremot informationen vara lagreglerad och alla skulle kunna få tillgång till
samma information skulle deras tolkningar och analyser inte längre behövas.

Ett problem med värdering av det intellektuella kapitalet som både analytiker
och företagsrepresentanter påpekar, är att det är svårt att verifiera och jämföra
informationen. Alla använder sina egna definitioner på exempelvis
personalomsättning och det skulle underlätta om det fanns någon form av
standardisering av dessa begrepp.

Vår rekommendation är därför att något organ eller sammanslutning borde ge
ut en rekommendation på definitioner av nyckeltal som ingår i begreppet
intellektuellt kapital. Det kan antingen ske genom att IT-företag går samman
och gemensamt kommer överens om definitioner på begreppen, eller att
Sveriges Finansanalytikers förening eller Redovisnings-rådet går ut med en
rekommendation om definitioner på begreppen. Efter kontakt med dem har de
dock inte några planer på att ge ut någon rekommendation om intellektuellt
kapital. Detta visar återigen på att det tar lång tid att förändra synen på
redovisningen och att det råder en trögrörlighet på marknaden. Sveriges
Finansanalytikers förening och Redovisningsrådets bristande vilja att bidra till
utvecklingen av redovisningen av det intellektuella kapitalet kan ses som ett
hinder i utvecklingsprocessen. Dessa har förmågan och möjligheten att kunna
bidra till en djupare grundsyn på begreppet. En bristande vilja från deras sida
att visa på betydelsen av det intellektuella kapitalet kan tyda på ett bristande
intresse för begreppet och dess beståndsdelar, vilket kan ha en hämmande
effekt på begreppsutvecklingen.

Då begreppet är relativt nytt och det råder en osäkerhet kring begreppet bland
analytiker och företag tror vi dock inte marknaden är mogen för en alltför
omfattande rekommendation i dagsläget. I initialskedet av en
begreppsutveckling är det naturligt med en viss anarki vad gäller hur
redovisningen bör se ut. Vilken information som företagen vill lämna bör i
dagsläget vara upp till dem själva. Däremot anser vi att fasta definitioner på
mjuka nyckeltal borde fastställas.

IC AB:s nya värderingsmodell av intellektuellt kapital skulle kunna användas
för att öka jämförbarheten av information om intellektuellt kapital.
Analytikerna menar att den är en bra modell för jämförelsesyfte och att den
säkert är ett bra hjälpmedel för den interna kvalitetssäkringen av befintlig
verksamhet. Jämförbarhet av informationen är, som tidigare nämnts, svår att
uppnå. Vi tror att IC AB:s nya modell kan vara ett sätt att utöka
jämförelsemöjligheterna mellan företag. Idag är det enskilda individers vilja
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att redovisa det intellektuella kapitalet som avgör redovisningens utseende och
inriktning vilket försvårar jämförelser.

Modellen pekar i sin utformning på betydelsen av att företag ser till hela
verksamheten. Den syn som modellen förmedlar är att det intellektuella
kapitalet inkluderar allt i företaget och att allt företaget gör är avgörande för
den framtida intjäningsförmågan. De båda typologierna som vi diskuterat
ovan kan i och med modellen utvecklas ytterligare. Studien visar att det endast
är ett fåtal som inkluderar allt i företagets verksamhet i det intellektuella
kapitalet men det finns dock en grund för detta synsätt. En förståelse för att
det intellektuella kapitalet inkluderar många delar och att det råder ett
beroende mellan dessa anser vi kan bli ett resultat av modellen om den
förankras bland företagen. Framtida intjäningsförmåga är ju just det som både
analytiker och företag är intresserade av att få kunskap om vilket torde öka
modellens betydelse. Vi anser att modellen kan bidra med en utökad syn på
begreppet och dess innebörd.

9.1. FRAMTIDA FORSKNING

Då begreppet intellektuellt kapital är relativt nytt ser vi många möjligheter till
vidare forskning inom området. Vår studie har gett upphov till ett antal nya
intressanta frågeställningar vilka redogörs för nedan.

• Hur definieras begreppet intellektuellt kapital av de åtskilliga
konsultgrupper som idag finns och som har specialiserat sig på
intellektuellt kapital. Vilka andra definitioner existerar inom området.

• Uppföljning av årsredovisningarna för IT-företagens årsredovisningar
1998, vilka enligt företagen innehåller en utökad mängd information om
intellektuellt kapital.

• Genomföra en jämförande studie av analytikers uppfattning om
redovisning av intellektuellt kapital i ett antal olika branscher. Vilken
information om intellektuellt kapital som analytiker efterfrågar i olika
branscher.

• Göra en uppföljning av IC AB:s modell och analytikers syn på modellen
när den blivit mer förankrad.

• Andra intressenters syn på intellektuellt kapital, exempelvis aktieägarnas.
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Frågor - analytiker

• Hur ser Din bakgrund ut?
• Vad lägger Du i begreppet intellektuellt kapital? Gör Du någon speciell indelning av

begreppet?
• Hur har din uppfattning om begreppet kommit till? Har Du utgått från någon modell eller

någon förebild?
• Finns det någon uttalad policy om intellektuellt kapital inom organisationen som Du

arbetar efter?
• Vad för information om intellektuellt kapital läser Du i IT-företagens årsredovisningar?
• Anser Ni att det är viktigt att IT-företagen redovisar det intellektuella kapitalet för

värdering av företaget?
• Vilka nyckeltal relaterade till intellektuellt kapital och vilken information om intellektuellt

kapital anser Du bör finnas med i IT-företags årsredovisningar?
• Anser Du att IT-företagens årsredovisningar uppfyller Dina krav på ovanstående?
• Finns det någon information som saknas i årsredovisningen för att göra en rättmätig

värdering?
• Vilken information bör vara med i årsredovisningen för att öka dess informationsvärde?

Är det någon information som skulle kunna tas bort?
• Har Du märkt någon skillnad på redovisningen av intellektuellt kapital inom IT-branschen

de senaste åren? Har förändringen av årsredovisningslagen fr. o m 1997 påverkat
redovisningen av intellektuellt kapital?

• Har Du behov av en utökad informationsmängd om intellektuellt kapital under kommande
år?

• Anser Ni att årsredovisningen ger en rättvisande bild av IT-företag?
• Bör reglering ske av redovisning av det intellektuella kapitalet?
• Jämförs information om intellektuellt kapital mellan IT-företag?
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Frågor -  IT-företag

• Bakgrund om respondenten.
• Vad lägger Ni i begreppet intellektuellt kapital?
• Hur har Er uppfattning om begreppet kommit till? Utgått från någon modell eller förebild?
• Anser Ni att det är viktigt att företagen redovisar det intellektuella kapitalet för värdering

av företaget?
• Vilken information bör vara med i årsredovisningen för att öka dess informationsvärde?

Kommer denna information inkluderas? Är det någon information som skulle kunna tas
bort?

• Varför väljer Ni att informera om intellektuellt kapital i årsredovisningen? Vad är
avsikten? Vilka ses som användare? Påtryckningar? Fördelar? Faktorer som övervägs?

• Hur redovisas idag det intellektuella kapitalet i Ert företag?
• Har Er redovisning av det intellektuella kapitalet förändrats?
• Har den nya årsredovisningslagen 1997 påverkat redovisningen av det intellektuella

kapitalet i Er årsredovisning?
• Har Ni för avsikt att utöka informationsmängden om intellektuellt kapital under

kommande år?
• Har Ni för avsikt att utöka informationsmängden av intellektuellt kapital under kommande

år?
• Bör reglering ske av redovisning av det intellektuella kapitalet?
• Är det känsligt att lämna ut viss information p g a konkurrenssituationen?
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10.2.4. Mailenkät Analytiker

Syftet med magisteruppsatsen är att bidra till ökad kunskap om hur företag, analytiker samt
andra intressenter idag ser på intellektuellt kapital och hur detta bör redovisas. Därför skulle
vi vilja ha Din bild av intellektuellt kapital och har därför utformat nedanstående
frågeställningar som vi skulle vilja att Du besvarade. Skriv gärna in svaren direkt under
frågorna och maila tillbaka hela sidan till oss på emmek067@student.liu.se. Vi vore
tacksamma att få svaren före torsdagen den 8/4-99.

1. Hur ser Din bakgrund ut, t ex utbildning, tidigare arbeten?
2. Vad lägger Du i begreppet intellektuellt kapital? Gör Du någon speciell indelning av
begreppet? Lägger Aktiespararna samma innebörd i begreppet?
3. Hur har uppfattningen om begreppet kommit till? Har ni utgått från någon modell eller
någon förebild?
4. Finns det i organisationen någon uttalad policy om intellektuellt kapital som ni följer?
5. Vad för information om intellektuellt kapital letar ni efter i IT-företagens årsredovisningar?
6. Vad för information om intellektuellt kapital hittar man i IT-företagens årsredovisningar?

7. Anser ni att det är viktigt att IT-företagen redovisar det intellektuella kapitalet
för värdering av företaget?

8. Vilka nyckeltal, om några, relaterade till intellektuellt kapital och vilken information om
intellektuellt kapital anser ni bör finnas med i IT-företags årsredovisningar?
9.  Anser ni att IT-företagens årsredovisningar uppfyller Dina krav på ovanstående?
10. Finns det någon information som saknas i årsredovisningen för att göra en rättmätig
värdering?

11. Vilken information bör vara med i årsredovisningen för att öka dess
informationsvärde? Är det någon information som skulle kunna tas bort?

12. Har ni märkt någon skillnad på redovisningen av intellektuellt kapital inom IT-
branschen de senaste åren? Har förändringen av årsredovisningslagen fr. o m 1997

påverkat redovisningen av intellektuellt kapital?
13. Har ni behov av en utökad informationsmängd om intellektuellt kapital under

kommande år?
14. Anser ni att årsredovisningen ger en rättvisande bild av IT-företag?

15.  Bör reglering ske av redovisning av det intellektuella kapitalet?
16.  Jämförs information om intellektuellt kapital mellan IT-företag?

TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT SVARA PÅ OVANSTÅENDE
FRÅGESTÄLLNINGAR!

Emma Larsson och Emma Eklund
Ekonomistuderande, LiU
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Mailenkät IT-företag

Syftet med magisteruppsatsen är att bidra till ökad kunskap om hur IT-företag och analytiker
som värderar IT-företag idag ser på intellektuellt kapital och hur detta bör redovisas. Därför
skulle vi vilja ha Din och företagets bild av intellektuellt kapital och har därför utformat
nedanstående frågeställningar som vi skulle vilja att Du besvarade. Skriv gärna in svaren
direkt under frågorna och maila tillbaka hela sidan till oss på emmek067@student.liu.se.

1. Hur ser Din bakgrund ut, nuvarande position inom företaget, utbildning eller tidigare
anställningar?

2. Vad lägger Ni i begreppet intellektuellt kapital? Gör Ni någon speciell indelning av
begreppet?

3. Hur har Er uppfattning om begreppet kommit till? Utgått från någon modell eller förebild?

4. Anser Ni att det är viktigt att företagen redovisar det intellektuella kapitalet för värdering
av företaget?

5. Vilken information bör vara med i årsredovisningen för att öka dess informationsvärde?
Kommer denna information inkluderas? Är det någon information som skulle kunna tas
bort?

6. Varför väljer Ni att informera om intellektuellt kapital i årsredovisningen? Vad är
avsikten? Vilka ses som användare? Påtryckningar? Fördelar? Faktorer som övervägs?

7. Hur redovisas idag det intellektuella kapitalet i Ert företag?

8. Har Er redovisning av det intellektuella kapitalet förändrats?

9. Har den nya årsredovisningslagen 1997 påverkat redovisningen av det intellektuella
kapitalet i Er årsredovisning?

10. Har Ni för avsikt att utöka informationsmängden om intellektuellt kapital under
kommande år?

11. Bör reglering ske av redovisning av det intellektuella kapitalet?

12. Är det känsligt att lämna ut viss information p g a konkurrenssituationen?

13. Anser Ni att Ert företag är rätt värderat på börsen? Om nej, hur ska man göra för att få ett
mer rättvisande värde i framtiden?
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14. Påverkas Er redovisning av det intellektuella kapitalet av hur andra IT-företag redovisar
sitt intellektuella kapital?

TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT SVARA PÅ OVANSTÅENDE
FRÅGESTÄLLNINGAR!

Emma Larsson och Emma Eklund Ekonomistuderande, LiU
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Mailenkät Aktiespararna

Syftet med magisteruppsatsen är att bidra till ökad kunskap om hur företag, analytiker samt
andra intressenter idag ser på intellektuellt kapital och hur detta bör redovisas. Därför skulle
vi vilja ha Din bild av intellektuellt kapital och har därför utformat nedanstående
frågeställningar som vi skulle vilja att Du besvarade. Skriv gärna in svaren direkt under
frågorna och maila tillbaka hela sidan till oss på emmek067@student.liu.se. Vi vore
tacksamma att få svaren före torsdagen den 8/4-99.

1. Hur ser Din bakgrund ut, t ex utbildning, tidigare arbeten?

2. Vad lägger Du i begreppet intellektuellt kapital? Gör Du någon speciell indelning av
begreppet? Lägger Aktiespararna samma innebörd i begreppet?

3. Hur har uppfattningen om begreppet kommit till? Har ni utgått från någon modell eller
någon förebild?

4. Finns det i organisationen någon uttalad policy om intellektuellt kapital som ni följer?

5. Vad för information om intellektuellt kapital letar ni efter i IT-företagens årsredovisningar?

6. Vad för information om intellektuellt kapital hittar man i IT-företagens årsredovisningar?

7. Anser ni att det är viktigt att IT-företagen redovisar det intellektuella kapitalet
för värdering av företaget?

8. Vilka nyckeltal, om några, relaterade till intellektuellt kapital och vilken information om
intellektuellt kapital anser ni bör finnas med i IT-företags årsredovisningar?

9.  Anser ni att IT-företagens årsredovisningar uppfyller Dina krav på ovanstående?

10. Finns det någon information som saknas i årsredovisningen för att göra en rättmätig
värdering?

11. Vilken information bör vara med i årsredovisningen för att öka dess
informationsvärde? Är det någon information som skulle kunna tas bort?

12. Har ni märkt någon skillnad på redovisningen av intellektuellt kapital inom IT-
branschen de senaste åren? Har förändringen av årsredovisningslagen fr. o m 1997

påverkat redovisningen av intellektuellt kapital?

13. Har ni behov av en utökad informationsmängd om IK under kommande år?
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14. Anser ni att årsredovisningen ger en rättvisande bild av IT-företag?

15.  Bör reglering ske av redovisning av det intellektuella kapitalet?

16.  Jämförs information om intellektuellt kapital mellan IT-företag?
TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT SVARA PÅ OVANSTÅENDE
FRÅGESTÄLLNINGAR!
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Frågor - Intellectual Capital Sweden

1. Bakgrund om respondenten.
2. Hur vanligt förekommande är det att företag använder sig av IC:s verktyg?
3. Vilket intresse finns det hos företag för Ert verktyg?
4. Vilket intresse finns det hos analytiker för Ert verktyg?
5. Vilka ingår i företaget Intellectual Capital Sweden?
6. Vilka yrkeskategorier deltar vid utvärdering och rating av företag?
7. Inkluderas rekommendationer för  hur organisationen ska öka eller förbättra ratingen?
8. Anpassas modellen till olika branscher?
9. Vad i en organisation är det som inte inkluderas i det intellektuella kapitalet och den

rating som Ni gör?
10. Är verktyget främst avsett att förbättra informationsspridningen internt inom företaget

eller externt gentemot intressenter?
11. Är den syn som ni representerar, vad gäller det intellektuella kapitalet, även den syn som

existerar på marknaden?
12. Information om det intellektuella kapitalet är ofta svårt att verifiera. Ökar verktyget

företagens möjligheter till detta?
13. Är verktyget utformat för att kunna öka jämförbarheten mellan företag?
14. Hur lång tid tror Ni att det kommer att ta för att etablera verktyget?
15. Finns det enligt Er vetskap något liknande verktyg?
16. Har Ni sett ett ökat behov av information om intellektuellt kapital?
17. Ger dagens årsredovisningar en rättvisande bild av företag?
18. Bör reglering ske av redovisning av det intellektuella kapitalet?
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Frågor till analytiker angående Resco och Turnits redovisning av det intellektuella
kapitalet i årsredovisningen för 1998

Vi vill återigen tacka för att Du tog Dig tid att ställa upp på en intervju om Din syn
på det intellektuella kapitalet. För att kunna bidra med ännu mer kunskap på

området skulle vi uppskatta om Du ville besvara ytterligare några frågeställningar
som rör redovisningen av intellektuellt kapital. Frågeställningarna fokuserar kring
den nya redovisningsform som Resco och Turnit gjort av intellektuellt kapital i de
senaste årsredovisningarna. Vi hoppas att Du har haft möjlighet att studera dessa

och värdesätter Dina synpunkter.

1. Är modellen ett bra sätt att redovisa det intellektuella kapitalet i IT-företag?

2. Saknar Du några beståndsdelar i modellen som skulle kunna öka informationsvärdet? Om
ja, vilka?

3. Är det önskvärt att alla IT-företag använder sig av denna modell?

4. Anser Du att modellen som företagen använder sig av är tillförlitlig?

5. Kommer modellen att användas vid Din analys av bolaget?

6. Är bokstavsgradering ett bra alternativ till värdering av intellektuellt kapital eller vore
siffror bättre?

7. Anser Du att modellen går att använda vid jämförelser mellan bolag?
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Frågor till Redovisningsrådet

1. Hur ser Din bakgrund ut?

2. Vad lägger Redovisningsrådet i begreppet intellektuellt kapital? Gör ni någon speciell
indelning av begreppet?

3. Hur har er uppfattning om begreppet kommit till? Har ni utgått från någon modell eller
någon förebild?

4. Finns det någon uttalad policy om intellektuellt kapital inom organisationen som ni
arbetar efter?

5. Anser Ni att det är viktigt att IT-företagen redovisar det intellektuella kapitalet för att ge
en rättvisande bild av företaget?

6. Vilka nyckeltal relaterade till intellektuellt kapital och vilken information om intellektuellt
kapital anser ni bör finnas med i IT-företags årsredovisningar?

7. Anser ni att IT-företagens årsredovisningar uppfyller Dina krav på ovanstående?

8. Vilken information bör vara med i årsredovisningen för att öka dess informationsvärde?
Är det någon information som skulle kunna tas bort?

9. Har ni märkt någon skillnad på redovisningen av intellektuellt kapital inom IT-branschen
de senaste åren? Har förändringen av årsredovisningslagen fr. o m 1997 påverkat
redovisningen av intellektuellt kapital?

10. Bör reglering ske av redovisning av det intellektuella kapitalet? Vad har ni på
Redovisningsrådet för syn på detta?

11. Har ni för avsikt att ge ut någon rekommendation om intellektuellt kapital?

12. Skapar det problem att verifiera information om det intellektuella kapitalet för
revisorerna?

13. Skulle rekommendationer om det intellektuella kapitalet ställa högre krav på revisorerna?


