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SAMMANFATTNING 
Problematiken kring området intellektuellt kapital och redovisning är i dagsläget en 
omdiskuterad fråga, och diskussionen som förts har i huvudsak fokuserat på det intellektuella 
kapitalets debetsida och de intellektuella tillgångarna. Dock menar en del forskare att på 
samma sätt som företag kan bygga upp intellektuella tillgångar kan de även bygga upp 
intellektuella skulder. Om det intellektuella kapitalet ska synliggöras i redovisningen så bör 
det gälla det hela kapitalet och därmed måste även de intellektuella skulderna identifieras. 
Syftet med denna uppsats var därför att pröva teorierna bakom intellektuella skulder. Detta 
gjordes genom att vi som ett första steg försökte utveckla en metod som skulle möjliggöra för 
en intressent att på ett tidigt stadium kunna se om det gick att finna indikatorer eller 
eventuella företeelser som kunde visa om ett företag var på väg att bygga upp intellektuella 
skulder. 
 
I teorier om intellektuella skulder så menar forskare att faktorer som svag ekonomisk 
planering, överträdelse av miljölagar, farliga produktionsmetoder och diskriminerande 
personalpolitik kan vara orsaker till att företag bygger upp intellektuella skulder. Vi försökte i 
vår undersökning att finna användbara mått på dessa faktorer, och eftersom begreppen inte är 
kvantifierbara använde vi oss av indikatorer som mått för dem. Måtten som användes var; 
antal betalningsförelägganden hos Kronofogden som användes som indikator på svag 
ekonomisk planering, antal domar i miljödomstol som indikator på bristande miljöhantering. 
Som tredje mått användes antal domar i Arbetsdomstolen som en indikator på bristande 
personalpolitik och slutligen fick antal föreläggande eller förbud med eller utan vite hos 
Arbetsmiljöverket fungera som en indikator på bristande produktionsmetod. De företag som 
användes för undersökningen var de mest omsatta på A-listan med vissa bortfall. 
 
Resultatet av undersökningen visade att antal betalningsförelägganden fungerade som en 
indikator på svag ekonomisk planering och likaså fungerade antal domar i Miljödomstolen 
som en indikator för bristande miljöhantering, dock måste detta mått utvecklas för att kunna 
nå full ändamålsenlighet. Delmåttet antal förelägganden behövde också utvecklas för att 
fungera fullt ut som en indikator på bristande produktionsmetoder som riskerar personalens 
säkerhet och hälsa och även delmåttet antal domar behövde utvecklas för att kunna fungera 
som en indikator på diskriminerande personalpolitik. Sammanvägningen av dessa delmått 
visade att det på ett tidigt stadium går att finna indikatorer som skulle kunna visa på att ett 
företag kan vara på väg att bygga upp intellektuella skulder. 
 
Resultatet av metoden visade att ett flertal av företagen gav höga utslag vid 
sammanvägningen av delmåtten. Ett företag, Skanska, gav utslag i alla delmått och gav även 
det högsta utslaget i sammanvägningen vilket tyder på att Skanska kan vara på väg att bygga 
upp intellektuella skulder, dock krävs en djupare analys av företaget för att detta ska kunna 
säkerställas. Det gick även att se att ett företag som i detta fall var WM-data kan ge utslag i 
endast ett mått men ändå placera sig högt i sammanvägningen. Avslutningsvis kan det föras 
till diskussionen att tillämpningsmetoden fungerade som den avsåg att göra, vilket visade att 
den är ett steg i rätt riktning för att kunna ge indikationer på om ett företag kan vara på väg att 
bygga upp intellektuella skulder. Dock är det en lång väg kvar innan en metod kan utvecklas 
så pass att den inte enbart identifierar intellektuella skulder utan också ger en möjlighet att 
värdera dem, vilket vi efter vår undersökning inte längre ställer oss frågan om det kan ske, 
utan när det kommer att ske? 
 
Nyckelord: intellektuellt kapital, intellektuella tllgångar, intellektuella skulder, immateriella 
tillgångar 



   

  

ABSTRACT 
Intellectual capital and accounting is a complex area, and the ongoing discussion has mainly 
focused on the difficulty of valuating the various intellectual assets. Critics stress that 
although the growth of an information- and knowledge based economy may aid companies in 
creating intellectual assets, the same economic environment may result in instabilities and 
unexpected events that might lead to intellectual liabilities. If the intellcetual capital should be 
fully recognized and accounted for, the intellectual liabilities must be identified as well.   
 
The purpose of this thesis was to try/evaluate the theories of intellectual liabilities. In order to 
try to identify potential intellectual liabilities we wanted to develop a method that would 
enable us to assess the external signs of intellectual liabilities. We wanted to develop a 
technique that would make is possible for stakeholders to, in an early stage, discover if a 
company might move towards the development of potential intellectual liabilities. 
Researchers have through a number of theories listed several potential factors that could be 
the cause of intellectual liabilities, and we chose to include four of them in our methodology. 
These factors comprised weak economic planning; hazardous production methods; violation 
of environmental laws; and discriminating employment politics. In order to measure outcomes 
of these concepts, we evaluated a variety of quantifiable indicators.  
 
The first indicator is the number of injunction to pay at the head of enforcement district 
(which was used as indicator for weak economic planning). The second indicator is the 
number of judgements at the environmental court as pointer for viloation of environmental 
laws.  The third indicator that we applied was the number of judgements in labour court as a 
pointer off discriminating employment politics. The last and final indicator we applied 
regards the number of order or prohibition with or without a fine at an environmental agency 
as a pointer for dangerous productions methods. Moreover, the companies we analysed were 
chosen from the Swedish stock market with the highest turnover, called �A-listan� with some 
reductions. 
 
The result showed that the number of orders to pay was working as an indicator for weak 
economic planning, and likewise, the judgement at environmental courts, was working as an 
indicator for viloation of environmental laws. Nevertheless, this measurement needs to be 
further developed in order to fully reach the complete purpose. The part measurement number 
of orders or prohibitions with or without a fine at an environmental agency in order to detect 
hazardous production methods, as well as the measurement number of judgement in labour 
courts, needs to be further developed in order to reach complete purpose and function. A 
consolidation/combination of these measurements showed that there is a possibility to find 
indicators that can work as external signs of intellectual liabilities.  
 
The result proved that a large number of the companies showed a high manifestation after the 
consolidation/combination of the measurements. One of the companies, Skanska, showed 
high manifestations in all of the measurements and also the highest manifestation in the 
consolidation/combination of the measurments. This indicates that there is a need for a more 
detailed analysis of the company in order to declare with certainty that the company might 
move towards building up intellectual liabilities. The result also showed that one company, 
WM-data, showed a high manifestation in only one measurement but yet had a high place in 
the consolidation/combination. Finally, noteworthy is the fact that the method we chose to 
apply worked according to its purpose. This signifies that this method symbolises one step in 
the right direction to find indicators that a company is on its way to create intellectual 
liabilities.  



   

  

1 INLEDNING......................................................................................................................1 
1.1 BAKGRUND ......................................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ...................................................................................................................... 2 
1.3 SYFTE................................................................................................................................................... 3 
1.4 AVGRÄNSNING................................................................................................................................... 3 
1.5 DISPOSITION ....................................................................................................................................... 3 

2 METOD .............................................................................................................................5 
2.1 FORSKNINGSMETOD ......................................................................................................................... 5 
2.2 KONSTRUKTION AV MÅTT............................................................................................................... 5 
2.3 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI ............................................................................................................ 6 
2.4 LITTERATURSTUDIE.......................................................................................................................... 7 
2.5 INTERVJUER........................................................................................................................................ 8 
2.6 DATAINSAMLING............................................................................................................................... 8 
2.7 VALIDITET .......................................................................................................................................... 8 

2.7.1 Ytvaliditet........................................................................................................................................ 8 
2.7.2 Begreppsvaliditet ............................................................................................................................ 9 

2.8 RELIABILITET..................................................................................................................................... 9 
3 TEORETISK REFERENSRAM.....................................................................................10 

3.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ........................................................................................................ 10 
3.2 INTELLEKTUELLT KAPITAL........................................................................................................... 10 

3.2.1 Humankapital ............................................................................................................................... 11 
3.2.2 Interna strukturer.......................................................................................................................... 11 
3.2.3 Externa strukturer ......................................................................................................................... 11 

3.3 INTELLEKTUELLA TILLGÅNGAR .................................................................................................. 11 
3.4 INTELLEKTUELLA SKULDER ......................................................................................................... 12 
3.5 KLASSIFICERING AV INTELLEKTUELLA SKULDER................................................................... 14 
3.6 INDIKATORER I FORM AV NYCKELTAL....................................................................................... 16 
3.7  UTVECKLING AV TILLÄMPNINGSMETOD .................................................................................. 16 

4 EMPIRI............................................................................................................................19 
4.1 KLASSIFICERING AV INTELLEKTUELLA SKULDER .................................................................................... 19 

4.1.1 Betalningsföreläggande................................................................................................................. 19 
4.1.2 Miljödom ...................................................................................................................................... 19 
4.1.3 Arbetsmiljöverket .......................................................................................................................... 20 
4.1.4 Arbetsdomstolen............................................................................................................................ 22 

4.2 RESULTAT ......................................................................................................................................... 23 
5 RESULTATANALYS AV SAMMANSTÄLLD DATA.................................................24 

5.1 SVAG EKONOMISK PLANERING .................................................................................................... 24 
5.2 BRISTANDE MILJÖHANTERING ..................................................................................................... 26 
5.3 BRISTANDE PRODUKTIONSMETODER ......................................................................................... 28 
5.4 DISKRIMINERANDE PERSONALPOLITIK...................................................................................... 29 
5.5 SAMMANVÄGNING.......................................................................................................................... 31 

6 SLUTSATSER.................................................................................................................33 
6.1 DELMÅTT OCH METOD................................................................................................................... 33 
6.2 RESULTAT AV METOD .................................................................................................................... 33 

7 DISKUSSION ..................................................................................................................34 
7.1 REFLEKTIONER ..................................................................................................................................... 34 
7.2 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA STUDIER............................................................................................................ 35 
7.3 METODKRITIK....................................................................................................................................... 35 

KÄLLFÖRTECKNING.....................................................................................................36 

 
 



   

  

TABELLFÖRTECKNING 
 
Tabell 1 Sammanställning av undersökningens resultat för samtliga företag�������������� 23 
Tabell 2 Sammanställning av företag med högst utslag vid nyckeltalsberäkning för betalningsföreläggande�. 25 
Tabell 3 Sammanställning av företag med ett lågt utslag vid nyckeltalsberäkningen av betalningsföreläggande 25 
Tabell 4 Sammanställning av nyckeltalsberäkning för antal domar i Miljödomstolen����������.. 27 
Tabell 5 Sammanställning av nyckeltalsberäkning för antal föreläggande/förbud������������ 29 
Tabell 6 Sammanställning av nyckeltalsberäkningen av antal domar i Arbetsdomstolen���������. 30 
Tabell 7 Nyckeltalsberäkning vid sammanvägning av samtliga delmått���������������... 31 
Tabell 8 Sammanställning av företag med låga utslag av nyckeltalsberäkningen vid sammanvägningen��� 32 
 
  
DIAGRAMFÖRTECKNING 
 
Diagram 1 Presentation av företag med högst antal betalningsföreläggande�������������� 24 
Diagram 2 Sammanställning av de fem företag med flest antal domar i Miljödomstolen���������. 26 
Diagram 3 Sammanställning av de företag som gav utslag på föreläggande eller förbud utfärdade av 
Arbetsmiljöverket������������������������������������... 28 
Diagram 4 Presentation av de företag som gav utslag på måttet antal domar i Arbetsdomstolen������. 30 
 
BILAGOR 
 
Bilaga 1 Sammanställning av datainsamling för samtliga företag   
Bilaga 2 Sammanställning av nyckeltalsberäkning för samtliga företag 



 
 
 

 1

1 INLEDNING 
 
I detta kapitel redogörs för bakgrunden till det valda ämnesområdet, en problemdiskussion 
kring ämnet förs som mynnar ut i uppsatsens syfte. Därefter följer avgränsning av studien 
samt en disposition av av uppsatsen. 
  

1.1 BAKGRUND 
 
Dagens balansräkning fick sin form 1868 och det var också under 1800-talet den, som idag 
kallas den traditionella redovisningsmodellen, uppstod. Den utvecklades under 1900-talet och 
strax innan andra världskriget formades även resultaträkningen (Stewart, 1997). Den 
traditionella redovisningsmodellen som fortfarande tillämpas växte fram under en tid där de 
flesta företagen i samhället bestod av industriföretag.  I Industrisamhället, som präglade den 
större delen av 1900-talet, baserades ekonomin på materiella tillgångar och värdena i 
företagen skapades utifrån råmaterial som bearbetades till färdiga produkter. Den traditionella 
redovisningsmodellen kom att räcka som enda finansiella verktyg för att beskriva företagens 
strategier (Kaplan och Norton, 2000). 
 
Under den senare delen av föregående sekel började stora förändringar att ske i vårt samhälle. 
Globalisering och informationsteknologisk framväxt öppnade upp för nya stora marknader 
och nedmontering av stela organisationsstrukturer (Stewart, 1997). Karl-Erik Sveiby skrev 
1986 om det s.k. kunskapsföretaget (Sveiby, 1987) och under 1990-talet började vad som kom 
att bli övergången från det dåvarande industrisamhället till dagens kunskapssamhälle, även 
kallat informationssamhället (Stewart, 1997; Kaplan & Norton, 2000).  Information och 
kunskap kom att bli de drivande faktorerna i den �nya ekonomin� (Petty & Guthrie, 2000) 
vilket kom att minska betydelsen av traditionella tillgångar.  I det s.k. kunskapsföretaget som 
präglar dagens företag har information ersatt fysiska förråd och lager och det reser med ett lätt 
bagage. Kunskapsföretaget behöver inte alls ha många traditionella tillgångar och vissa 
framgångsrika företag har nästan inga materiella tillgångar alls (Hand & Lev, 2003). Därför 
har fokus hamnat på kunskap och kundrelationer istället för på produkter, och de immateriella 
tillgångarna i ett företag som t.ex. patent, varumärkesrättigheter och strategiska allianser etc. 
har kommit att bli konkurrensmedel för företag i informationssamhället. Allt större vikt har 
börjat fästas vid det �intellektuella� i företagen då allt fler kommit till insikt hur lönsam 
hjärnan kan vara och intelligens ses som en tillgång (Stewart, 1997).   
 
Redovisning är ett sätt att kommunicera med omvärlden och när ett företags omgivning 
förändras är det viktigt att synsättet på redovisning förändras i samma takt vilket inte har skett. 
Trots stora förändringar i samhället som skapat ett behov av nya redovisningsmetoder, 
tillämpas fortfarande den traditionella redovisningsmodellen. Den har därför kommit att 
kritiseras som ett regelverk som passar i ett industriföretag men inte i ett �intelligent företag�. 
Den traditionella redovisningsmodellen fokuserar på materiella tillgångar på produktionssidan 
istället för förädlingsvärde på kundsidan. Kostnaden för att producera kunskap är inte knuten 
till värdet eller priset på samma sätt som kostnaden för material och därför fångar den 
traditionella redovisningen egentligen inte upp någonting alls av värde i ett s.k. 
kunskapsföretag (Stewart, 1997). Det är utifrån ett sådant resonemang man öppnat upp om 
diskussionen om redovisning av intellektuellt kapital, vilket kan ses som 
de �kunskapsbaserade� tillgångarna i ett företag (Brennan & Connell, 2000). Då den 



    

 2 

traditionella balansräkningen inte synliggör intellektuellt kapital säger det bokförda värdet 
egentligen ingenting om ett företags verkliga värde. Därför är den mest populära indikatorn på 
att mäta om det förekommer intellektuellt kapital i ett företag att se till skillnaden mellan 
marknadsvärde och det bokförda värdet på ett företag (Abeysekera, 2003). Även om det alltid 
funnits skillnader mellan marknadens uppfattning och redovisningens verklighet växer sig 
klyftan allt större i dagens samhälle (Edvinsson & Malone, 1997). I bransch efter bransch blir 
de företag som har bäst information eller förmåga att hantera informationen mest effektiva 
och är också de som når störst framgång. Företag som Microsoft, Netscape, Southwest 
Airlines och Toyota är alla exempel på storföretag som inte varit rikast på fysiska och 
ekonomiska tillgångar i sin bransch. Ändå har de alla nått stora framgångar vilket talar för att 
de har något som är värt mer än detta, intellektuellt kapital. Idag görs uppskattningar om att 
ett företags intellektuella tillgångar är värda tre till fyra gånger så mycket som det bokförda 
värdet av materiella tillgångar. Detta tyder på att det �intellektuella� som inte kan räknas i 
bokföringen som t.ex. know-how, erfarenhet, expertis, idéer, forskning och utveckling och 
kundrelationer, blir viktigare och viktigare (Stewart, 1997).  
 
Fastän det finns starka invändningar mot att föra in intellektuellt kapital i den traditionella 
balansräkningen menar forskare och praktiker inom området att det inte är en ursäkt att 
strunta i att värdera det (Stewart, 1997). Att värdera dessa är inte helt oproblematiskt och flera 
forskare inom ämnet försöker intensivt att hitta metoder att identifiera och förvalta 
intellektuellt kapital. Vad som kan verka förvånande är att forskningen i huvudsak fokuserar 
på att identifiera de intellektuella tillgångarna, det vill säga det intellektuella kapitalets 
debetsida. Likväl som för det kapital som syns i balansräkningen har en debet- och kreditsida 
kan man ställa sig frågande om inte motsvarande bör finnas även för det intellektuella 
kapitalet.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Problematiken kring området intellektuellt kapital och redovisning av detta är i dagsläget en 
omdiskuterad fråga. Innan det ens kan bli aktuellt att kunna redovisa det intellektuella 
kapitalet måste det identifieras för att kunna värderas. Dock har diskussionen i huvudsak 
fokuserat på att identifiera de intellektuella tillgångar som kan fungera som hävstång för att i 
framtiden producera en tillgång av större värde. Begreppen intellektuellt kapital och 
intellektuella tillgångar används ofta som synonymer eller som överlappande begrepp. Men 
precis som kapital har skulder och tillgångar bör även det intellektuella kapitalet ha en 
skuldsida (Caddy, 2000). Alla idéer och kunskap behöver inte leda till ett framtida värde t.ex. 
forskning och utveckling utgör lika mycket risker som möjligheter (Hand & Lev, 2003) och 
vad händer när en idé som ursprungligen var tänkt som en bra idé visar sig vara en dålig idé?  
 
Flera forskare menar att precis som företag kan bygga upp intellektuella tillgångar kan de 
även bygga upp intellektuella skulder genom t.ex. en svag ekonomisk planering, övertramp av 
lagar och dåligt företagsrykte (Harvey & Lusch, 1999; Caddy, 2000; Abeysekera, 2003). 
Detta har sin utgångspunkt i teoretiska resonemang som fortfarande är relativt nya inom 
området intellektuellt kapital och som ännu inte hunnit prövats. Om det intellektuella kapitalet 
ska synliggöras i redovisningen bör det gälla hela kapitalet och därför är det av lika stor vikt 
att identifiera eventuella intellektuella skulder. Detta är teoretiska antaganden men vi är 
intresserade att empiriskt pröva resonemangen och ställer oss frågan: 
 
Hur kan man synliggöra att företag håller på att bygga upp intellektuella skulder? 
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1.3 SYFTE 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att pröva teorierna bakom intellektuella skulder. 
Detta vill vi göra genom att som ett första steg försöka utveckla en metod som möjliggör för 
en intressent att på ett tidigt stadium kunna se om det går att finna indikatorer eller eventuella 
företeelser som visar att ett företag håller på att bygga upp intellektuella skulder. 

1.4 AVGRÄNSNING 
 
Vi har valt att avgränsa oss till att pröva vår metod på svenska börsnoterade storföretag och 
med svenska börsnoterade storföretag avser vi företag som är noterade på Stockholmsbörsens 
A-lista. Anledningen till detta är att om metoden kan tillämpas på dessa torde den kunna 
tillämpas på de flesta andra företag i Sverige. Ett ytterligare skäl till att vi valde att avgränsa 
oss till börsföretag är att de har många externa intressenter. Därför är det av större intresse att 
kunna tillämpa metoden på större börsnoterade företag då metoden i första hand syftar till att 
användas av företags externa intressenter.  

1.5 DISPOSITION 
 
Kapitel 1: Inledning 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund och problemdiskussion och därefter 
följer uppsatsens syfte. Även avgränsningar och disposition följer under det 
inledande kapitlet. 

 
Kapitel 2: Metod 

I metodavsnittet beskrivs vår forskningsmetod, konstruktion av mått samt 
undersökningsstrategi. Därefter följer vårt tillvägagångssätt av datainsamling 
och undersökningens validitet och reliabilitet presenteras. 

 
Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teori som är relevant för att kunna utföra och 
analysera studiens empiriska undersökning. Vi börjar med att förklara vad 
intellektuellt kapital är och därefter följer förklaringar för intellektuella 
tillgångar, intellektuella skulder samt indikatorer och vår tillämpningsmetod. 

 
Kapitel 4: Empiri 

I detta avsnitt är avsikten att vi skall redogöra för det material vi har samlat in 
under undersökningen samt en förklaring av de mått vi har utvecklat. 

 
Kapitel 5: Resultatanalys 

I detta kapitel presenteras analys och resultat av undersökningen i form av bl.a. 
nyckeltal. 

 
Kapitel 6: Slutsatser 

Här presenteras de slutsatser vi har kommit fram till vid arbetet med denna 
undersökning.  

 
 
 



    

 4 

Kapitel 7: Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring reflektioner kring ämnet och förslag på 
fortsatt forskning, vi presenterar även metodkritik. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel följer en fullständig beskrivning av vår undersökningsprocess för att underlätta 
för läsaren att tolka och bedöma trovärdigheten av vår undersökning.  
 

2.1 FORSKNINGSMETOD 
 
Positivismen baserar sig på antagandet att det i den sociala världen finns mönster och 
regelmässigheter, orsaker och följder, precis som i naturen (Denscombe, 2000). Positivister 
vill gärna tro på absolut kunskap som vi kan få insikt genom iakttagelser (Thúren, 1996). 
Positivismen är en förklarande vetenskap som ofta får stå för kvantitativa statistiska 
hårddatametoder och naturvetenskapliga förklaringsmodeller, vilket karaktäriserar den metod 
som använts för vår uppsats. Positivismen förespråkar dessutom en osynlig och objektiv 
forskarroll vilket vi också har haft för avsikt att eftersträva. 
 
 Vi har utgått från ett deduktivt arbetssätt det vill säga att utgå från bevisandets väg. Med detta 
menas att slutsatser om enskilda företeelser dras utifrån allmänna principer och befintliga 
teorier (Patel & Davidsson, 1994). Motivering till valet är att vi utgått från en befintlig teori 
genom att konstruera en egen metod. Detta har vi gjort genom att själva konstruera mått 
utifrån teorin för att kunna testa om dessa kan fungera som indikatorer på intellektuella 
skulder.  
 
Undersökningen är gjord utifrån en kvantitativ metod och då utifrån en s.k. tvärsnittsdesign då 
vi samlade in data från flera fall vid en bestämd tidpunkt i syfte att komma fram till olika 
kvantitativa data med koppling till två eller flera variabler. Detta för att kunna möjliggöra för 
en analys och på så sätt kunna upptäcka eventuella mönster (Bryman, 2004). Undersökningen 
är gjord på olika registerdata, i huvudsak information från olika myndigheters arkiv t.ex. 
Kronofogden. Denna insamlingsmetod är ett relativt snabbt och billigt sätt att genomföra en 
datainsamling på (Gustavsson, 2004). De registerdata vi valt att använda oss av har bestått av 
offentliga handlingar. Dessa är en andrahandskälla som samlats in och bearbetats för ett annat 
syfte än vår undersökning och därför kategoriseras dessa som sekundärdata.  

2.2 KONSTRUKTION AV MÅTT  
 
Inom forskningsmetodik används begreppet indikatorer för att förklara begrepp som inte är 
kvantifierbara (Bryman, 2004). Då vi själva använt oss av begreppet indikatorer i vårt syfte 
där vi hade för avsikt att finna indikatorer för intellektuella skulder kan förvirring uppstå. Vid 
användandet av samma begrepp i olika sammanhang är det viktigt att göra åtskillnad på 
indikatorer som används för att kunna pröva vår hypotes det vill säga de som används i ett 
forskningsmetodiskt syfte och de indikatorer vi har som syfte att finna för intellektuella 
skulder. Vid användandet av begreppet indikatorer kommer vi i detta stycke att syfta på 
begreppet ur ett forskningsmetodlogiskt perspektiv.  
 
I vår undersökning ville vi finna användbara mått på faktorer som svag ekonomisk planering, 
överträdelse av miljölagar och farliga produktionsmetoder samt på om ett företag för en 
diskriminerande personalpolitik. Sådana begrepp är inte kvantifierbara och därför var vi 
tvungna att använda oss av indikatorer som användes som mått på dessa. Detta kan 
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tydliggöras genom att en förståelse för skillnaden mellan mått och indikatorer. Mått är 
företeelser som är relativt enkla att beräkna det vill säga de handlar om kvantiteter. När 
information inte kan tas fram om begrepp som inte är lika kvantifierbara används istället 
indikatorer. Dessa kan ha olika direkta förhållanden till de begrepp som de refererar till och 
därför kan en åtskillnad göras mellan indirekta och direkta indikationer. Ett indirekt 
förhållande bestäms inte utifrån en indikators inneboende egenskaper utan ligger i forskarens 
val av innebörd för vilket den ska visa (Bryman, 2004). 
 
Genomförandet av undersökningen gjordes utifrån indirekta indikatorer där vi själva gav våra 
indikatorer en innebörd utifrån befintlig teori.  Vid användande av indirekta indikatorer måste 
kodning ske för att dessa ska kunna omvandlas till något kvantitativt.  Detta gjordes genom att 
vi utifrån teorin skapade hypotesen att det går att finna indikatorer på förekomsten av 
intellektuella skulder. Metoden för att pröva vår hypotes byggdes upp utifrån tre 
fokuseringsområden; process-, mänskliga- samt informationsfaktorer.  Vi utgick från ett 
antagande om att intellektuella skulder byggs upp utifrån ett samspel mellan dessa faktorer 
och försökte därför konstruera mått som kunde visa detta. Då metoden i första hand vänder 
sig till företags externa intressenter hade vi för avsikt att konstruera en metod som inte krävde 
någon djupare kunskap om företagen för att tillämpning av den skulle vara möjlig. Därför 
valde vi övergripande mått som kunde fungera som indikatorer på intellektuella skulder. 
Dessa mått kunde ge utslag på intellektuella skulder utan att det krävdes någon identifiering 
av de samspelande faktorerna som kunde vara orsaken till dem.    
 
Måtten som användes är de som följer; antal bötesföreläggande som användes som indikator 
på svag ekonomisk planering, vilket mättes genom betalningsförelägganden hos 
Kronofogdemyndigheten. Antal domar i Miljödomstolen användes som en indikator för 
bristande miljöhantering, detta mättes genom antalet domar. För de andra två faktorerna 
användes antal domar i Arbetsdomstolen som fungerar som en indikator på diskriminerande 
personalpolitik samt antal föreläggande eller förbud med eller utan vite hos Arbetsmiljöverket 
som var en indikator för bristande produktionsmetod.  Vi har valt att räkna utfallen utifrån 
antal och inte utifrån dess tyngd. Med tyngd menar vi att ett betalningsföreläggande på 10 000 
kronor kan anses tyngre än ett betalningsföreläggande på 1000 kronor men vi har valt att inte 
lägga någon vikt vid detta. På samma sätt har vi valt att inte ta reda på innehållet i de olika 
handlingarna. 
 

2.3 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI 
 
Undersökningen är en totalundersökning av alla företag som är listade på A-listan mest 
omsatta under åren 2003, 2004 samt 2005. Då urvalsgruppens karaktäriseras av vissa 
gemensamma nämnare är det viktigt att ha förståelse för dessa vid utvärderingen av måtten, 
då de gemensamma nämnarna kan ha påverkat utgången av resultaten för våra mått.  
 
För att börsnoteras på A-listan ställs det krav på företagens storlek i form av aktiespridning 
och börsvärde vilket ger en bra representation av de största företagen som dominerar i svenskt 
näringsliv. Stockholmbörsens A-lista karaktäriseras av etablerade företag verksamma på en 
mognare marknad. Företagen bör ha varit verksamma i minst tre år och aktiva på en relativt 
stabil omvärld som t.ex. Ericsson, Atlas Copco och Skanska. Vidare har det lyfts ut ett 
segment i syfte att lyfta fram bolagen med de mest likvida aktierna på A-listan. Detta segment 
är A-listans mest omsatta. (OMX 2006a) 
 



   

 7 

Eftersom vår undersökning är ett första steg i att utveckla och testa en metod att försöka finna 
indikatorer på att företag bygger upp intellektuella skulder ansåg vi att denna grupp av företag 
var en bra försöksgrupp. Denna grupp består av relativt stabila företag vilket gör att om utslag 
av våra mått visar sig hos dessa bör även våra mått ge utslag hos de flesta andra företag.  
 
Då A-listans mest omsatta representeras av både moder- och dotterbolag valde vi att 
identifiera moderbolagsnamnen från listan. Tidsbegränsning gjorde att vi valde endast tre 
dotterbolag till undersökningen vilka valdes ut efter kriteriet antal anställda, det vill säga 
dotterbolag med ett stort antal anställda. Information om företagens anställda har erhållits från 
databasen Affärsdata. Valet av dotterbolag gjordes för att aktiviteterna i koncernerna torde 
ligga där det fanns ett större antal anställda. För att förtydliga vårt resonemang kan det 
exemplifieras med att ett företags betalningsförelägganden inte nödvändigtvis måste bero på 
företagets ekonomiavdelning, detta kan istället vara en orsak av bristande rutiner i företags 
ekonomihantering som är en konsekvens av många anställda.  Ju fler antal anställda och 
aktiviteter, desto bättre rutiner måste ett företag ha för att verksamheten skall fungera effektivt. 
På grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet att sätta oss in i organisationsstrukturerna för de 
olika bolagen. Vi valde därför att begränsa valet av dotterbolag till helägda dotterbolag.  
 
Metoden bygger på mått som har för avsikt att spegla verksamhetens sysselsättning vilket 
kräver att det förekommer aktiviteter i företagen för att dessa ska kunna ge utslag. För att 
förtydliga vårt resonemang; utan anställda kan inga aktiviteter ske i företaget och utan 
aktiviteter ges inga utslag i våra mått. Detta exemplifieras med; utan personal förekommer 
inga aktiviteter i form av att fakturor ska betalas vilket i sin tur då inte skulle kunna leda till 
t.ex. betalningsföreläggande.  
 
För att tillämpningen av vår metod ska vara möjlig krävs ett svenskt organisationsnummer 
samt ett fullständigt företagsnamn. Anledningen till att vi i första hand ville bygga upp 
metoden kring företags organisationsnummer var att dessa behålls ofta trots att företag byter 
namn och man behöver därför inte ha kunskap om eventuella företagsnamnsbyten som är 
vanligt förekommande. Då information om organisationsnummer inte kunde erhållas för alla 
de företag som vi hade för avsikt att undersöka förekom ett externt bortfall. Av de 33 företag 
som är listade på A-listan mest omsatta föll två företag bort, Nokia och Telia Sonera, på grund 
av deras utländska organisationsnummer. I de två övriga bortfallen rådde osäkerhet 
beträffande organisationsstruktur och därför valdes även SCA och Nordea bort. För två 
moderbolag, Skandia AB och Electrolux AB, saknas information om antal anställda. Det är 
ovanligt att det finns anställda på moderbolaget och därför har vi valt att behålla dem för 
undersökningen men behandla dem som om antalet vore noll anställda. 

2.4 LITTERATURSTUDIE 
 
Inledningsvis läste vi in oss på de artiklar som belyser teorier om intellektuellt kapital och där 
i första hand teorier om intellektuella skulder. Dessa har huvudsakligen bestått av 
vetenskapliga artiklar samt böcker av forskare och praktiker inom området.  
 
Litteraturen har till större delen varit av en teoretisk karaktär och litteraturstudien pågick 
kontinuerligt under arbetets gång varpå sökbegreppen kunde utvecklas hela tiden. Begreppen 
vi sökte på var; intellektuellt kapital, intellektuella skulder, intellektuella tillgångar, 
immateriella skulder och tillgångar. 
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Den litteratur som har studerats har använts till att bygga upp en grund för vårt arbete och för 
att skapa vår teoretiska referensram. Referensramen fungerar sedan som stöd för att tolka och 
förstå den insamlade empirin samt lägga grunden för analys och slutsatser. En stor del av den 
litteratur vi har använt beskriver intellektuellt kapital.  

2.5 INTERVJUER 
 
För att få kunskap och förståelse för de mått vi valt för att mäta faktorer som eventuellt kunde 
fungera som indikatorer på intellektuella skulder gjordes tre korta telefonintervjuer vilket var 
fördelaktigt i vår kvantitativa undersökning då de är relativt snabba att utföra (Gustavsson, 
2004). Genom dessa tre intervjuer kunde vi därför kalibrera vårt mätinstrument. Det var som 
vi såg det viktigt att de indikatorer vi valt var reliabla och hållbara, det vill säga valida, 
representationer av de faktorer vi hade för avsikt att undersöka (Bryman, 2004).  
 
De intervjuer som gjordes var med: 
 

• Billy Karlsson, arbetsmiljoinspektör vid inspektionsavdelningen vid 
Arbetsmiljöverket. 

 
• Stefan Karlmark, vice chefsåklagare vid riksåklagarens utvecklingscenter angående 

miljödomar. 
 

• Ulf Sjödin, ansvarig avtalschef för Metallindustriarbetarförbundet angående 
arbetsrättstvister  

 

2.6 DATAINSAMLING 
 
Insamlingen av data har gjorts utifrån olika myndigheters arkiv. De berörda myndigheterna 
som insamlingen skett hos är Kronofogdmyndigheten, miljödomstolarna, Arbetsdomstolen 
samt Arbetsmiljöverket. Datan har huvudsakligen bestått av information om föreläggande, 
domslut och förbud utfärdade av de olika myndigheterna. Då metoden för datainsamlingen är 
en central del för att uppnå vårt syfte att finna indikatorer på intellektuella skulder kommer en 
mer utförlig beskrivning att göras i kapitel 4. 

2.7 VALIDITET 
 
Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska 
begrepp det avser att mäta (Gustavsson, 2004). Då vi huvudsakligen prövar vår hypotes 
utifrån olika mått är det väsentligt att dessa kan uppvisa validitet. Forskare brukar skilja 
mellan ett antal olika slag av validitet vilka står för olika sätt att mäta validiteten (Bryman 
2004). För att öka tillförlitligheten av våra mått valde vi att utgå från två olika 
validitetsbegrepp, yt- och begreppsvaliditet.  

2.7.1 Ytvaliditet  
Vid utveckling av nya mått måste en hög ytvaliditet visas. Ytvaliditet är i grunden en intuitiv 
process där andra personer kan rådfrågas om måttet enligt deras åsikt tycks fånga begreppet. 
Dessa personer får helt enkelt fungera som experter på ett visst område för att kunna agera 
som domare för att kunna avgöra om måttet utifrån ett första intryck verkar sedan spegla det 
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begrepp det handlar om (Bryman, 2004). Då intervjuer gjorts med personer som besitter stor 
kunskap om de olika måttens områden och de bekräftade att dessa mått kunde spegla de 
faktorer vi hade för avsikt att mäta, därför ansåg vi att ytvaliditeten bör ses som relativ hög. 

2.7.2 Begreppsvaliditet 
Begreppsvalidtet innebär att relevanta begrepp har använts vid deduktion av hypoteser 
(Bryman, 2004). Detta är aktuellt i vårt fall då vi själva har utvecklat begrepp utifrån 
befintliga teorier för att kunna pröva vår hypotes om metod. När detta görs bör en 
medvetenhet finnas om att det kan ha förekommit feltolkningar av teorin från vår sida samt att 
teorierna i grunden kan ha varit felaktiga. Då vår undersökning är av den natur att det inte 
fanns en annan utgång för prövning av vår hypotes kunde inte detta undvikas. Dock är vi 
medvetna om problemet och därför kommer vi att iaktta en viss försiktighet vid tolkningen av 
våra mått. 

2.8 RELIABILITET 
 
Reliabilitet handlar om följdriktighet, överrensstämmelse och pålitlighet hos ett mått på ett 
begrepp (Bryman, 2004). För samtliga mått anser vi att måtten håller hög reliabilitet 
beträffande följdriktighet och överensstämmelse. Då vår undersökning bygger på data från 
olika myndigheters register bör samma resultat utvisas om samma grupp undersöks under 
samma år. 
 
Då vi inte själva kunde samla in data på tre av fyra myndigheter kan vi inte med säkerhet säga 
att sammanställningen av utomstående part gjorts på ett korrekt sätt. Detta kan ha påverkat 
pålitligheten av data. Dock ligger det i dessa personers intresse som utfört sammanställningen 
åt oss att ge oss korrekt data, då det har handlat om offentliga handlingar. Att inte lämna ut de 
data som finns att erhålla vore ett lagbrott i dessa avseenden, det ökar trovärdigheten hos data. 
Dock kan alltid mänskliga faktorn ha påverkat vilket kan ha lett till misstag vi inte har kunnat 
kontrollera. 
 
På Kronofogdmyndigheten fick vi själva sammanställa de data vi behövde genom att använda 
deras databas. Detta gjordes med stor noggrannhet vilket bör ge måttet en relativt hög 
reliabilitet. Dock kan inte den mänskliga faktorn ignoreras och det kan ha uppstått fel även 
där men av mindre art.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för vår 
undersökning. Vi kommer att behandla teorier som är centrala för problematiken kring 
intellektuellt kapital och intellektuella skulder. För att öka förståelsen för vår undersökning 
kommer vi även definiera de variabler som använts för att empiriskt kunna pröva det 
teoretiska sambandet i verkligheten 
 

3.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 
Vår teori tar sin utgångspunkt i begreppet intellektuellt kapital.  Trots att många forskare idag 
har antagit utmaningen att ge termen en normerande förklaring finns det idag ingen 
vedertagen definition av begreppet. Trots att definitionerna skiljer sig sinsemellan forskare så 
är den ekonomiska debatten kring termen densamma.  Forskare och praktiker inom området 
menar att den traditionella redovisningsmodellen misslyckats att hålla jämna steg med de 
stora förändringar som skett i affärsvärlden. De menar vidare att de ekonomiska rapporterna i 
organisationerna är för statiska och inskränkta för att kunna ge ett rättvisande värde av de 
moderna kunskapsintensiva företagen, strategiska partnerskap, personal och livsviktiga 
reservoarer av intellektuella resurser, de så kallade dolda värdena inom ett bolag (Edvinsson 
& Malone, 1997). Forskare och praktiker inom området intellektuellt kapital hävdar att 
betydelsen av det bokförda värdet på ett företags tillgångar har minskat då det inte kan visa ett 
företags allra viktigaste tillgångar, mänsklig intelligens och intellektuella resurser (Edvinsson 
& Malone, 1997). Detta skulle även vara en förklaring till varför många bolag har ett avsevärt 
mycket högre marknadsvärde än deras bokförda värde. Det har skett en avsevärd utvidgning 
av gapet mellan bolagens värden som de uttrycks i balansräkningen och investerarnas 
bedömning under de senaste tjugo åren. När verkliga värden på organisationer inte enbart kan 
bestämmas på basis av traditionella redovisningsprinciper har det intellektuella kapitalets 
värde fått en enorm betydelse för världens affärer och har kommit att handla om att beräkna 
ett företags framtida kapacitet (Edvinsson & Malone, 1997). 

3.2 INTELLEKTUELLT KAPITAL 
 
Som nämnts tidigare är intellektuellt kapital ett brett begrepp, vilket ofta också delas upp i 
olika kategorier. Det är svårt att mäta intellektuellt kapital och problematiken ligger i att de 
faktorer som är av värde i ett bolag behöver inte vara av samma värde för ett annat (Starovic 
& Marr, 2003). Forskare har därför försökt att hitta gemensamma kategorier för begreppet 
och 1999 samlades forskare från ett flertal europeiska universitet för att försöka skapa 
riktlinjer för redovisning av intellektuellt kapital. I detta europeiska forskningsprojekt �The 
Meritum Project� delades intellektuellt kapital in i tre kategorier: human-, struktur- och 
relationskapital. Valet av uppdelning har sitt ursprung i Karl-Erik Sveiby som var först med 
att dela in intellektuellt kapital i kategorier med samma innebörd. Därefter har ett flertal 
forskare och praktiker fortsatt att utgå från liknande uppdelningar dock med olika val av namn 
på kategorierna. Eftersom intellektuellt kapital handlar om organisationens framtida 
intjäningsförmåga är det viktigt att skapa en förståelse för tillgångar som inte är greppbara 
och vars värden är dolda inom bolagen. Det intellektuella kapitalet delas därför in i externa 
(kundrelaterade) strukturer, interna (strukturella) strukturer och de anställdas kompetens 
(humankapital) (Sveiby 1997; Edvinsson & Malone, 1997; Stewart, 1997). 
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3.2.1 Humankapital 
Humankapital eller de anställdas kompetens är all individuell förmåga, kunskap, skicklighet 
och erfarenhet hos företagets personal och ledning (Edvinsson & Malone, 1997). Det är också 
personalens förmåga att kunna agera i många varierande situationer (Sveiby, 1997). Det är 
med andra ord de egenskaper som de anställda tar med sig när de lämnar sitt arbete.  En del av 
kunskapen kan vara unik för individen medan en annan del av kunskapen kan vara allmän. 
Värdedrivande faktorer kan till exempel vara innovationsförmåga, kreativitet, �know-how�, 
tidigare erfarenheter, utbildning, motivation, flexibilitet och lojalitet (Petty & Guthrie, 2000; 
Starovic & Marr, 2003). 

3.2.2 Interna strukturer 
Interna strukturer eller strukturkapital som det också benämns kan bäst beskrivas som den 
kunskap som stannar inom företaget. Det omfattar de rutiner, patent, procedurer, 
administrativa system, kulturer och databaser som finns i organisationen (Sveiby, 1997; 
Starovic & Marr, 2003). Det kan även ses som organisationens förmåga att överföra och lagra 
intellektuellt kapital. Strukturkapitalet inkluderar sådana faktorer som 
informationsteknologiska systemens kvalitet och effektivitet, företagsimage, ägandet av 
databaser, organisationsbegrepp och dokumentation (Edvinsson & Malone, 1997). 

3.2.3 Externa strukturer  
Externa strukturer eller kundkapitalet innehåller alla bolagets resurser som är förknippade 
med dess externa relationer så som kunder, leverantörer, aktieägare och investerare (Starovic 
& Marr, 2003). Det inkluderar också varumärken, logotyper och image (Sveiby, 1997). Ett 
bolags externa relationer skiljer sig från relationer till personal och strategiska partners och 
dessa är av stor vikt för ett företags värde (Edvinsson & Malone, 1997). Exempel på faktorer 
inom relationskapitalet är kundnöjdhet, image, kundlojalitet, förhandlingsstyrka med 
finansiella enheter samt miljöaktiviteter (Starovic & Marr, 2003). 
 
Det är inte de enskilda faktorerna i de interna- och externa strukturerna eller i humankapitalet 
som bidrar till att öka företagsvärdet utan samspelet emellan dem (Edvinsson & Malone, 
1997). Det är också värdeskapande som kommit att influera diskussionen om intellektuellt 
kapital och fokus ligger på att värdera de dolda tillgångar som kan förklara ett företags värde.   
 

3.3 INTELLEKTUELLA TILLGÅNGAR 
 
Fokus i dagens diskussion av intellektuellt kapital ligger på intellektuella kapitals debetsida, 
det vill säga de intellektuella tillgångarna och företagens hantering av dessa. Diskussionen 
kretsar kring hur dessa ska värderas samt hur de ska synliggöras för intressenter för att kunna 
ge intressenter en rättvisande bild av ett företags värde. Ofta förväxlas begrepp som 
immateriella tillgångar och intellektuella tillgångar eller så anses de vara överlappande. Vi 
väljer därför att göra en åtskillnad mellan dessa två begrepp.  
 
Immateriella tillgångar är den del av intellektuellt kapital som får redovisas i balansräkningen. 
FAR: s definition lyder �En immateriell tillgång är en identifierbar, icke-monetär tillgång 
utan fysisk substans som innehas för att användas i produktionen eller för att tillhandahålla 
varor eller tjänster, för andra eller i administrativt syfte. En tillgång är en resurs  

- över vilken ett företag har kontroll till följd av inträffade händelser och  
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- som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden. � (FAR: s samlingsvolym, 
2005 s. 961). 

 
För att en resurs ska kunna klassificeras som en immateriell tillgång enligt FAR bör resursen 
kunna skapa en ekonomisk fördel för ett företag som bör kunna mätas på något sätt. Det 
skulle kunna mätas genom en aktuell ökad försäljning eller minskade utgifter. Detta ger en 
indikation om skillnaden mellan immateriella tillgångar och intellektuella tillgångar. Den 
förstnämnda är mer påtaglig än den sistnämnda vilket humankapitalets faktorer är ett exempel 
på. En �skicklig och erfaren personal� kommer förmodligen att ge ett företag en ekonomisk 
fördel i framtiden vilket gör att den borde kunna klassificeras som en tillgång. Enligt Caddy 
(2000) är det dock omöjligt att ge ett kvantifierbart värde av en sådan ekonomisk fördel.  
Svårigheten att bestämma ett rimligt marknadsvärde för en tillgång bör ses som en viktig 
indikator på att det är en intellektuell tillgång snarare än en immateriell tillgång. I många fall 
har en immateriell tillgång till en början varit en intellektuell tillgång. Exempel på detta kan 
vara anteckningar vid utveckling av ett nytt läkemedel. Till en början av utvecklingen finns 
det bara potential att läkemedlet ska kunna göra nytta vilket gör att anteckningarna kan ses 
som en intellektuell tillgång i detta skede av utvecklingen. Om utvecklingen går bra kan det 
finns en efterfrågan på läkemedlet så att företaget kan söka patent för detta. Den intellektuella 
tillgången som patent får nu ett värde och vad som är ännu viktigare kan värderas, därför bör 
tillgången nu ses som en immateriell tillgång.  
 
Skillnaden mellan immateriella- och intellektuella tillgångar gör att de intellektuella 
tillgångarna inte kan värderas och mätas på samma sätt som de immateriella tillgångarna. I 
försök att mäta och värdera intellektuella tillgångar har ofta förhållanden och nyckeltal 
används istället för absoluta värden. Dessa �mjuka� mått gör att intellektuella tillgångar inte 
objektivt kan verifieras för att tas med i revisionen (Abeysekera 2003). Detta gör att för 
intellektuella tillgångar så ges indirekta värden medan för immateriella tillgångar som patent, 
goodwill, varumärken etc. kan det ges absoluta värden. Som en grundprincip vid mätning av 
intellektuella tillgångar kan följande fråga ställas: 
 
�Vad är värdet på en bra idé?� (Caddy, 2000 s. 131) 

3.4 INTELLEKTUELLA SKULDER 
 
Precis som immateriella tillgångars värden kan försämras kan intellektuella tillgångars värden 
också göra det. En sådan försämring kan summeras som; vad som ursprungligen ansågs vara 
en bra idé har nu blivit en dålig idé. Detta skulle t ex kunna vara att företag investerar mycket 
pengar och resurser i en implementering av ett nytt IT-system som ska förbättra för 
verksamheten men som misslyckas. Enligt Caddy (2000) behöver ett sådant fall inte bara vara 
en fråga om en förlust i pengar utan även i form av försämrat rykte och trovärdighet. Det är 
inte ovanligt att flertalet beslut som fattas i företag av ledningsgrupper, chefer eller anställda 
visar sig vara misstag av varierande omfattning.  Frågan vad som händer när en idé eller ett 
beslut inte ger fullt förväntad potential eller i värsta fall inte infrias alls? Exempelvis vad 
händer med ett företag som trots ett starkt humankapital inte kan visa några resultat eller 
försäljningssiffror? Det är inte bara ett misslyckande i sig utan skulle även kunna leda till ett 
dåligt rykte för företaget som kan bli väldigt kostsamt. I detta fall har detta antingen lett till en 
försämring av externa strukturer eller så är det en intellektuell skuld som är i sin inledande fas. 
 
I den traditionella redovisningsmodellen gäller följande ekvation 
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Kapital = Tillgångar � skulder 
 
Ekvationen reflekterar ett företags finansiella tillstånd vilket förutsätter att om det finns 
skulder i företaget ska dessa rapporteras (Harvey & Lusch, 1999). Forskare och praktiker 
förespråkar att det logiskt borde finnas en likvärdig ekvation för intellektuellt kapital vilket 
borde motsvara följande ekvation: 
 
Intellektuellt kapital = Intellektuella tillgångar � Intellektuella skulder 
 
Kapital i ett företag beräknas aldrig direkt. Ett företags kapital erhålls genom att tillgångar 
identifieras och värdesätts och likaså ett företags skulder. Därefter subtraheras skulderna från 
tillgångarna. Om kapital beräknas indirekt genom att skulder dras bort från tillgångarna så kan 
frågan ställas varför beräkningen av intellektuellt kapital då skulle se annorlunda ut? (Caddy, 
2000). 
 
Ett företag kommer förmodligen under sin livstid att skaffa eller skapa sig intellektuella 
tillgångar som kommer att medverka till framtida framgångar.  Under tiden kommer det 
förmodligen också uppstå situationer där företaget likväl skaffar eller skapar sig intellektuella 
skulder (Harvey & Lusch, 1999). Dessa intellektuella skulder kan uppstå som en konsekvens 
av en försämring av de intellektuella tillgångarna. De kan även uppstå på grund av en 
kvardröjande dålig image eller annan dålig ryktesspridning som gör att det blir svårt att 
behålla existerande kunder samt att locka till sig nya kunder. När det som ursprungligen var 
tänkt som ett kraftigt tillskott i humankapitalet och de interna strukturerna istället leder till en 
ytterligare negativ minskning av de externa strukturerna talar det för att en intellektuell skuld 
har uppstått (Caddy, 2000). Att sådana skulder existerar kan visas utifrån olika indikatorer. 
Där den mest populära indikatorn är att se till förhållandet av företagets marknadsvärde 
genom det bokförda värdet på ett företag. Om förhållandet visar ett värde över 1 indikerar det 
att företaget har intellektuella tillgångar som inte representeras i de finansiella 
redovisningsrapporterna av företaget. Om förhållandet däremot visar ett värde under 1 
indikerar det att företaget fortfarande kan ha intellektuella tillgångar, dock att värdet av dessa 
dras ner av intellektuella skulder (Abeysekera, 2003). 
 
Om ekvationen och indikatorn stämmer finns det behov av att konstruera en användbar metod 
som tillåter en intressent eller en utomstående part att åtminstone identifiera existensen av 
intellektuella skulder. Enligt Harvey & Lusch (1999) kan intellektuella skulder kan 
exempelvis uppstå genom att: 
 

- Företag producerar produkter som kan vara till skada för kunder eller andra användare 
av produkten. 

 
- Företag använder sig av farliga produktionsmetoder som riskerar personalens säkerhet 

och hälsa.   
 

- Brister i verksamhetens operationella processer t.ex. svag ekonomisk planering.  
 

- Företag tillåter övertramp av lagar och regler eller har väsentliga brister i sin 
operationella verksamhet vilket kan leda till kostsamma konsekvenser t ex. vid 
miljöförstörelse.  
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- Företagsledningen brister i sitt ansvar och misslyckas att allokera resurser vilket kan 
leda till att företaget kan missa strategiska marknadsmöjligheter på längre sikt. 
 

- Företag tillåter en diskriminerande personalpolitik som blir uppenbar på längre sikt. 
 

- Företag brister i sin dokumentation av operationella förändringar i verksamheten 
vilket kan leda till att framtida beslut tas på felaktig och bristfällig information. 

 
Sådana belastningar gör i sin inledande form anspråk på ett företags tillgångar men när de väl 
uppstår så finns det ingen information om dem i balansräkningen. Det som kan ses som 
oroväckande i detta avseende är att flertalet av dessa s.k. intellektuella skulder var för sig kan 
vara tillräckligt stora för att själva att dra ner ett företags värde. I vissa fall kan de vara så 
stora att de kan leda till konsekvenser så att flertalet av företagen skulle riskera att gå i 
konkurs. Det finns flera exempel på företag som fått erfara kostsamma konsekvenser som i 
efterhand skulle kunna ses som en uppbyggnad av intellektuella skulder. ABB är ett sådant 
exempel. De köpte upp det amerikanska företaget Combustion Engeneering under början av 
1990-talet. Företaget hade använt asbest som isolering i sina tryckkokare till kraftindustrin 
under 1960- och 1970-talet. Ett problem som ledningen i ABB till en början förutspådde inte 
skulle bli särskilt stort men slutade med stämningar från hundratudentals före detta arbetare 
och kom att kosta ABB över 2 miljarder dollar i skadestånd. Företaget kom att nätt och jämnt 
klara sig undan en konkurs (DN 060302).  
 
Ett annat fall är en av världens största oljekoncerner Exxon Mobil som fick betala stora 
skadestånd i samband med miljöförstörelse. Koncernens oljetank Exxon Valdez gick på grund 
utanför Alaska 1989 och läckte ut mellan 40 000 �50 000 ton råolja vilket förorenade en flera 
hundra mil lång kustremsa (TT 021119). Exon Mobil dömdes att betala 4,5 miljarder dollar i 
skadestånd bara för miljöskadorna och över tio år senare är fortfarande ryktet av företaget 
nedsvärtat då händelsen fortfarande hänger kvar som ett kvardröjande sår (Caddy, 2000). 
Även om Exxon Valdez var en olyckshändelse visar detta hur kostsamt det kan bli för ett 
företag vilket gör det allt viktigare att på ett tidigt stadium försöka finna indikatorer på om ett 
företag har väsentliga brister i sin verksamhet som ökar risken för böter och stora skadestånd.   
 
Intellektuella skulder behöver dock inte alltid uppstå genom lika omfattande omständigheter 
som i ABB och Exxon Mobils fall för att de ska ge ett dåligt företagsrykte och kostsamma 
konsekvenser. De kan vara av mindre art men ändå ha stor betydelse särskilt om det 
förekommer ofta inom ett och samma företag. Intellektuella skulder kan uppstå i mindre 
omfattning. Ett sådant exempel kan vara fackförbundet Metalls aktuella stämning av Ericsson 
AB på 40 miljoner kronor vid Arbetsdomstolen. Metall menar att två anställda på Ericsson 
inte fått den ersättning som de blivit lovade för förbättringsidéer de framfört till Ericssons 
ledning. Enligt Metall drog Ericsson nytta av förbättringarna och tjänade pengar på 
användningen av dem men valde ändå att inte ge de två förslagställarna deras andel av vinsten 
(Näringsliv24 060428). Ett flertal mindre intellektuella skulder inom ett företag behöver inte 
vara mindre förödande. Även de kan leda till kostsamma konsekvenser och nedåtgående 
företagsrykte.  

3.5 KLASSIFICERING AV INTELLEKTUELLA SKULDER 
 
Ett första steg att försöka identifiera intellektuella skulder är att försöka klassificera dem. 
Harvey och Lusch (1999) gjorde ett försök till att identifiera vilka faktorer som kan vara en 
bidragande orsak till att ett företag kan vara på väg att bygga upp intellektuella skulder. De 
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kan delas in i fyra kategorier för att en identifiering av potentiella intellektuella skulder ska 
kunna underlättas: 
 
 

1. Processfaktorer 
2. Mänskliga faktorer 
3. Informationsfaktorer  
4. Konfigurationsfaktorer 

 
1. Processfaktorer 
Interna processfaktorer kan vara t.ex. svag strategisk planeringsprocess, bristfällig forskning 
och utveckling och dålig produktutveckling. Externa processfaktorer kan vara dålig kvalité på 
produkter och service, svaga och opålitliga leverantörs- och distributionssystem, kommande 
rättstvister på grund av överträdande av lagar och regler (Harvey & Lusch, 1999). 
 
2. Mänskliga faktorer 
Exempel på interna mänskliga faktorer kan vara hög omsättning på personal, diskriminering 
av personal, bristfällig utbildning av personal och oerfaren företagsledning. På den externa 
sidan av mänskliga faktorer kan potentiella intellektuella skulder identifieras utifrån 
ryktesspridning genom företagets missnöjda kunder, produkter som orsakat kunder skador 
eller en medvetenhet hos marknaden som ställer krav som företag inte kan leva upp till 
(Harvey & Lusch, 1999). 
 
3. Informationsfaktorer  
Här kännetecknas de interna informationsfaktorerna av bristfällig informationsstruktur, 
oförmåga att förvandla data till information och bristfällig analys av data.  Externa 
informationsfaktorer kan t ex vara att negativ märkes- eller produktinformation sprids i media, 
nedgående företagsrykte, rättstvist med ett negativt utfall för företaget eller ogynnsamma 
finansiella rapporter av företagets ekonomi (Harvey & Lusch, 1999). 
 
4. Konfigurationsfaktorer 
Exempel på interna konfigurationsfaktorer kan vara flexibla organisationsstrukturer, 
avsaknader av patent eller upphovsrätter eller bristfälliga geografiska placeringar av fabriker 
och lager. De externa konfigurationsfaktorerna kan t ex vara bristfälliga distributionskanaler 
för att kunna uppnå tillväxt, avsaknaden av strategiska allianser eller ineffektiv lokalisering av 
produktionen (Harvey & Lusch, 1999). 
 
Harvey och Lusch menar att den traditionella dubbelbokföringsprincipen där varje post som 
redovisas på debetsidan får en motsvarande post på kreditsidan även bör gälla för 
intellektuellt kapital. Eftersom debetsidan visar vad företaget äger och kreditsidan vad 
företaget är skyldigt kan frågan ställas vem företaget är skyldig när det handlar om 
intellektuella skulder. När det gäller kreditsidan för företagets kapital så handlar det ofta om 
borgenärer vilket något motsvarande kan vara svårt att se för intellektuella skulderna. Istället 
bör den förhandlingsbara makten av den part som påverkas av intellektuella skulden tas under 
övervägande. Med andra ord, har den intellektuella skulden tvingats fram av någon 
organisation t ex en tillsynsmyndighet eller individer? Vad det gäller individer krävs det ofta 
att de sluter upp som en intressegrupp i t.ex. en rättstvist för att de ska en förhandlingsbar 
makt över ett företag. Sammanslutna intressegrupper som t.ex. miljöorganisationer och 
aktieägare har en starkare makt att tvinga fram önskade beteenden genom olika påföljder. Det 
är också en sådan organisation som kan jämföras med borgenärer på kreditsidan i kapital. De 
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intellektuella skulderna kan ses som en skyldighet till dessa olika organisationer eller 
intressegrupper. Detta kan exempelvis vara företagens ägare, samhället i form av t.ex. olika 
myndigheter, enskilda individer eller större intressegrupper. Den förhandlingskraft de olika 
externa intressenterna besitter kan vara så stark att den kan ha en påverkan på företagens 
strategier och finansiering vid framtida handlingar (Harvey & Lusch, 1999). 
 

3.6 INDIKATORER I FORM AV NYCKELTAL 
 
Begränsningar i den traditionella redovisningsmodellen och de finansiella rapporterna gör det 
svårt att redovisa det intellektuella kapitalet. Det finns ett behov för detta från 
kapitalmarknadens och andra intressenters sida vilket har motiverat forskare att hitta nya 
metoder att mäta och redovisa intellektuellt kapital. Detta har resulterat i ett överflöd av 
tillvägagångssätt, i olika utsträckning, att mäta de icke finansiella värdena i ett företag. Målet 
är att dessa och finansiella värdena tillsammans ska redovisas i en gemensam extern rapport 
(Petty & Guthrie, 2000). 
 
Istället för att fokusera på finansiella mått när det gäller intellektuellt kapital är det av större 
intresse att konstruera mått som kan omfatta vad det intellektuella kapitalet är. Det finns en 
mer användbar nytta av att försöka hitta mått som kan fungera som indikatorer på att det 
förekommer intellektuella tillgångar eller skulder i ett företag. Indikatorer i form av nyckeltal 
och kvoter är väldigt effektiva att använda då de kan bidra med mycket information i ett enda 
tal. Nyckeltal och kvoter är flexibla och förespråkas att användas vid värdering av 
intellektuella tillgångar då de kan mäta processer, kompetens och företags kapacitet att 
producera kundvärde.  Indikatorer i form av nyckeltal kan snabbt och enkelt konstrueras 
eftersom de är oberoende av olika system. Dock kan det vara problematiskt att konstruera 
indikatorer som objektivt visar ett samband med det den avser att mäta (Sveiby, 1997). Många 
kritiker ställer sig därför frågande till användandet av icke-finansiella mått med motiveringen 
att de kan vara både oprövade och subjektiva och därför inte bör blandas med finansiella mått 
i redovisningsrapporter (Stewart, 1997). Detta besvaras av praktiker med argumentet att både 
finansiella och icke-finansiella mått är resultat av mänskliga konstruktioner. Därför bör det 
inte vara någon skillnad på dem beträffande objektiviteten då ingen av dem är ett säkert mått. 
Sambanden de avser att visa är i båda fallen beroende av observatörens tolkning vilket gör att 
i det resonemanget skulle ingen av dem vara objektiva. De menar att enda anledningen att 
finansiella mått anses vara mer objektiva och verkliga är för att de bygger på underförstådda 
begrepp av vad ett företag är samt att måtten har funnits så länge att definitioner och 
standarder har hunnits utvecklats. Det finns även argument att finansiella mått kan vara ett 
mindre verkligt mått än icke-finansiella då väldigt lite av mänskliga insatser är finansiellt 
betingade och väldigt få människor hanterar pengar i sitt arbete. Därför är intellektuellt kapital 
av icke-finansiell natur (Sveiby, 1997). 
 

3.7  UTVECKLING AV TILLÄMPNINGSMETOD  
 
Vår utgångspunkt är att det precis som intellektuella tillgångar byggs upp av olika faktorer 
som samspelar med varandra så gör också intellektuella skulder det. Utifrån tidigare teorier 
skapade vi en hypotes om att det ska gå att finna mätbara indikatorer på att ett företag kan 
vara på väg att bygga upp intellektuella skulder genom en metod. Avsikten med en sådan 
metod är att den ska kunna användas av externa intressenter och tillämpas på ett enkelt sätt.  
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För metodens uppbyggnad har vi hämtat inslag av den s.k. Skandianavigatorn (Edvinsson & 
Malone, 1997) som är ett navigationsinstrument för intellektuellt kapital då för intellektuella 
tillgångar. Skandianavigatorn är sammansatt av olika fokuseringsområden vilket vi också 
tillämpat på vår metod. Metodens uppbyggnad sker utifrån tre fokuseringsområden det vill 
säga områden vilka intressenter bör fästa sin uppmärksamhet på.  Dessa fokuseringsområden 
är process-, mänskliga- och informationsfaktorer. För konfigurationsfaktorer krävs det en mer 
ingående kunskap om hur verksamheten i företaget fungerar internt vilket kräver en djupare 
analys än vad vår metod lämpar sig för.  
 
Syftet är att de tre olika fokuseringsområdena länkas ihop till en sammanhängande helhet när 
faktorer från alla tre fokuseringsområden samspelar med varandra. Vi gjorde antagandet att 
intellektuella skulder kunde uppstå utifrån de olika faktorernas samspel och att på sätt kunde 
olika faktorer tillsammans vara en bidragande orsak till intellektuella skulder. Figur 1 visar 
hur de olika fokuseringsområdena möts och tillsammans bildar en kärna vilken de 
intellektuella skulderna uppstår ifrån. I det övergripande området där fokuseringsområdena 
överlappar varandra samspelar de mänskliga-, processfaktorerna och informationsfaktorerna 
vilket leder till att olika intellektuella skulder uppstår som orsak av detta samspel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att kunna finna indikatorer på intellektuella skulder krävs det övergripande mått som inte 
är beroende av identifiering av de olika fokuseringsområdenas faktorer. Syftet med metoden 
är att den på ett tidigt stadium ska kunna påvisa om ett företag är på väg att bygga upp 
intellektuella skulder. När metoden ger utslag på att ett företag kan vara på väg att bygga upp 
intellektuella skulder kan det vara aktuellt med en djupare analys och då till och med försöka 
identifiera vilka faktorer som kan vara bidragande orsaker. Detta kräver en mer avancerad 
metod vilket vi inte har för avsikt att utveckla i det här skedet.  
 
Vår avsikt är att utveckla en tillämpningsmetod som är uppbyggd utifrån flera övergripande 
mått som fångar upp flera samspelande faktorer inom fokuseringsområdena.  Dock får det inte 
bli så många mått att tillämpningen av metoden blir så komplex att värdet och nyttan av den 
åsidosätts. Målet är att metoden ska fungera som ett första steg i att synliggöra intellektuella 
skulder. Syftet är att intressenter på ett tidigt stadium ska kunna få varningstecken på att ett 
företag eventuellt kan vara väg på att bygga upp intellektuella skulder utan att behöva ha 

Mänskliga 
faktorer Process-

faktorer 

Informations-
faktorer 

Figur 1. Egen figur: faktorer i samspel 
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kunskap om varken företaget eller vilka olika faktorer som kan vara bidragande orsaker till 
varför det finns risk för dem att uppstå. Den utomstående bedömaren kan på så sätt tillämpa 
metoden för att på ett enkelt sätt ta reda på om något inte står rätt till inom det företag som 
undersöks och utifrån detta avgöra om en djupare analys av företaget är nödvändigt. För att 
tillämpningen av metoden ska vara möjlig är det av stor vikt att de data som uppfyller vissa 
kriterier insamlades och ligger till grund för mätningen. Måtten ska kunna fyllas med data 
som är: 
 
 

1. offentliga 
2. lättillgängliga  
3. ändamålsenliga  
4. kvantifierbara 
5. icke manipulerbara 

 
Det råder samma problem som vid värderingen av intellektuella tillgångar med att finna 
absoluta värden och därför finns det ett behov att konstruera mått som kan omfatta vad de 
intellektuella skulderna är. Det är därför mer användbart att försöka hitta mått som kan 
fungera som indikatorer på att ett företag kan vara på väg att bygga upp intellektuella skulder. 
Sådana indikatorer bör kunna räknas om till nyckeltal då detta är mer flexibelt och på sätt 
också fungera som ett övergripande mått för olika faktorer i de olika fokuseringsområdena.  
Det finns emellertid en problematik att finna mätbara storheter som kan representera dessa 
indikatorer som kan identifiera intellektuella skulder. För att metoden ska kunna ge optimalt 
resultat bör ett flertal övergripande mått utvecklas som tillsammans kan komplettera varandra 
och mäta olika belastningar för företagen där det finns risk att intellektuella skulder kan 
uppstå utifrån. Får ett företag utslag på ett flertal av måtten pekar det på att ett företag brister i 
flera avseenden och därför uppvisar en större risk att bygga upp intellektuella skulder. Det 
finns emellertid en problematik att finna mätbara storheter som kan representera de 
övergripande måtten som kan identifiera eventuella intellektuella skulder. Ett första steg att 
testa metoden är att försöka hitta representativa nyckeltal för olika intellektuella skulder som 
t.ex. svag ekonomisk planering, diskriminerande personalpolitik, farliga produktionsmetoder, 
brister i den operationella verksamheten etc.   
 
Metoden är direkt kopplad till de teorier som byggs utifrån att existensen av intellektuellt 
kapital kan visas genom förhållandet mellan ett företags marknadsvärde och dess bokförda 
värde. En sådan ansats utgår från att det intellektuella kapitalets samlade värde är skillnaden 
mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet. Där förhållandet mäts utifrån ett nyckeltal 
där ett värde över 1 indikerar att ett företag har intellektuella tillgångar och ett värde under 1 
indikerar att det finns intellektuella skulder (Abeysekera, 2003). Vid användning av 
indikatorer kan inte ett samband visas objektivt och därför kan inte intellektuella tillgångar, 
trots många olika definitioner, användas individuellt för att förklara skillnaden mellan 
marknadsvärdet och det bokförda värdet. Marknadsvärdet är ett objektivt värde och skillnaden 
mellan det och det bokförda värdet kan endast bekräftas objektivt genom ett samlat värde 
av �kunskapen� i ett företag (Abeysekera, 2003). På samma sätt bör därför även de 
intellektuella skulderna mätas utifrån ett samlat värde och därför bör en sammanvägning 
göras av de olika delmåtten som visar olika belastningar för företagen som kan vara en 
indikator på intellektuella skulder. Ett helhetsmått skulle på så sätt kunna vara en direkt 
förklaring till varför ett företag vid mätning av förhållandet av dess marknadsvärde genom 
dess bokförda värde visar ett värde under 1.  
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel ges en presentation av det insamlade material som använts för att en djupare 
analys av undersökningen kunnat göras. För att ge läsaren en bättre förståelse för 
undersökningens resultat följer också fullständig genomgång av de olika måtten som 
tillämpats. 
 

4.1 Klassificering av intellektuella skulder 
 
Måtten ska i första hand återge de faktorer som intellektuella skulder kan uppstå ifrån samt 
uppfylla de kriterier som återfinns i teorin i kapitel 3. Den enda information som krävs för att 
tillämpa metoden är att de företag man avser att undersöka har ett svenskt 
organisationsnummer samt fullständigt företagsnamn. Detta för att metoden ska kunna 
genomföras med enkelhet av externa intressenter.  

4.1.1 Betalningsföreläggande 
Det första måttet som metoden är uppbyggd på är antal betalningsförelägganden (BF) vilket 
ska fungera som indikator på svag ekonomisk planering och detta fungerar som ett 
övergripande mått för flera samspelande faktorer i alla tre fokuseringsområdena. Svag 
ekonomisk planering kan bl.a. orsakas av mänskliga faktorer som kan bidra till svaga och 
opålitliga leverantörs- och distributionssystem. Det kan leda till obetalda fakturor vilket i sin 
tur kan öka risken för kommande rättstvister. Förekomsten av många betalningsförelägganden 
kan också visa att ett företag inte kan uppfylla de krav som ställs av marknaden vilket i sin tur 
kan leda till ett nedåtgående företagsrykte hos kunder och leverantörer. Då 
betalningsförelägganden är offentliga handlingar uppfylls kriteriet att måttet ska vara 
offentligt vilket också gör det svårt att manipulera. Offentliga handlingar går att återfinna hos 
tillsynsmyndigheter och i detta fall finns informationen hos kronofogden. Informationen är 
lättåtkomlig då man själv kan söka fram den vilket gör att måttet uppfyller lättillgänglighet. 
Måttet är också ändamålsenligt då det visar företagets bristande kontroll över sina 
betalningskrav vilket är det som måttet har för avsikt att visa. Eftersom utslaget på måttet 
bygger på antal betalningsförelägganden så är det ett kvantifierbart mått.  En ansökan om 
betalningsföreläggande ska ställas till Kronofogdemyndigheten där gäldenären har sin 
hemvist, därför att en borgenär vill ha myndighetens hjälp att få en fastställelse av fordran 
gentemot en gäldenär. Skulle gäldenären bestrida betalningsföreläggandet tas detta till 
domstol som får fastställa fordringsanspråket. Sker ingen betalning efter dom/fastställelse kan 
borgenären ansöka om utmätning hos kronofogdemyndigheten (Agell & Malmström, 2003). 
 

4.1.2 Miljödom 
Även måttet antal domar i Miljödomstolen (MD) kan fungera som ett övergripande mått som 
representerar ett flertal faktorer i alla fokuseringsområdena. Antal domar i Miljödomstolen 
ska fungera som indikator på företagens bristande miljöhantering. Miljöbalken kom att gälla 
från och med 1999 och den syftar till �att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö� (Agell & 
Malmström, 2003). Överträdande av miljölagar kan leda till misstroende hos marknaden 
vilket kan leda till dålig ryktesspridning som sin tur kan leda till ett nedgående företagsrykte. 
Miljödomar kan även ge kostsamma bötesförelägganden och vid återkommande övertramp 
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kan det dessutom leda till näringsförbud. Domarna är offentliga handlingar och därmed även 
dem svåra att manipulera. Måttet utvärderas utifrån antal domar vilket gör det kvantifierbart. 
Däremot uppfylls inte kriterierna lättillgänglighet och ändamålsenlighet fullt ut.  
 
I Sverige finns fem miljödomstolar lokaliserade till Stockholm, Östersund, Vänersborg, Växjö 
och Umeå. Det finns inget centralt arkiv för domar i Miljödomstolen utan informationen 
måste införskaffas från respektive miljödomstol. Finns det möjlighet för besök så är 
lättillgänglighetskriteriet uppfyllt då det finns tillgång till databaser på plats. Då syftet med 
metoden är att den ska kunna tillämpas med enkelhet ska ett personligt besök vid 
miljödomstolarna inte vara ett alternativ. Därför anser vi att det fanns brister i kriteriet 
lättillgänglighet och därav också i måttet miljödom.  
 
För att få en förståelse och information för vårt mått och dess ändamålsenlighet togs kontakt 
med Stefan Karlmark, vice chefsåklagare vid riksåklagarens utvecklingscenter. De processer 
som miljödomstolarna i Sverige handlägger rör i de flesta fall tillståndsmål. De processer som 
är av intresse för att måttet ska vara representativt och uppnå ändamålsenlighet är brott mot 
miljöbalken. Dessa handläggs i tingsrätterna. Dock är måttet inte helt oanvändbart beträffande 
sin ändamålsenlighet då det inom miljörätten förekommer två former av sanktionssystem. Det 
ena innebär straff eller företagsbot medan det andra gäller sanktionsavgifter. Om ett företag 
döms till straff eller företagsbot sker detta i tingsrätterna medan sanktionsavgiften ges av 
länsstyrelsen eller myndigheter. Ett överklagande av sanktionsavgifter sker i 
miljödomstolarna vilket gör det väsentligt att använda måttet. Utifrån ett domslut beträffande 
ett överklagande av en sanktionsavgift kan intressant information tillhandahållas om företaget 
och orsaken till sanktionsavgiften. Vid återkommande överklaganden av sanktionsavgifter 
kan det indikera en bristande miljöhantering och risk för misskötsel. Antalet tillståndsmål är 
också användbart i det avseende att det faktiskt visar att företag faktiskt har en miljöfarlig 
verksamhet. Detta visar att företag som har många tillståndsmål också visar en högre 
riskfaktor beträffande miljöhantering. De måste hantera miljökrav och uppfylla 
tillståndskraven vilket gör att de också löper större risk att kunna uppvisa bristande 
miljöhantering vilket gör dem intressanta att titta på. Måttet miljödomar uppfyller dock endast 
en del av kriteriet ändamålsenlighet.  
 
För att uppnå full ändamålsenlighet hade information om företag tilldelats sanktionsavgifter 
varit av intresse. Den informationen kan endast fås av länsstyrelsen alternativt kommunen om 
denna valt att ta över tillsynen. Detta gör att en kontroll måste göras för att se om 
länsstyrelsen har tillsyn över alla kommuner i sitt län. För att få information om ett företag 
och om de tilldelats sanktionsavgifter måste det undersökas vart företaget har sin fysiska 
placering för sin verksamhet. Detta kräver en större utveckling av måttet.  
 

4.1.3 Arbetsmiljöverket 
Antal förelägganden eller förbud med eller utan vite utfärdade av Arbetsmiljöverket (AM-V) 
ska fungera som indikator på bristfälliga produktionsmetoder med risk för personalens hälsa 
och säkerhet. Det fungerar som ett övergripande mått för flera av fokuseringsområdena 
samspelande processfaktorer, mänskliga faktorer och informationsfaktorer. Bristfälliga 
produktionsmetoder kan orsakas av mänskliga faktorer på grund av att det anställda kanske 
inte har rätt utbildning eller kunskap. De kan också orsakas av processfaktorer som t.ex. 
bristfälliga maskiner och rutiner vilket i sin tur också kan vara orsaker av mänskliga faktorer. 
Detta kan leda till överträdande av lagar och regler som kan leda till negativa utfall i 
rättstvister och dåligt företagsrykte.  
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Måttet mäts utifrån om ett företag fått förbud eller förelägganden av Arbetsmiljöverket och 
utvärderas utifrån antalet. Detta gör att även detta mått är kvantifierbart.  

 
Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller 
de krav som finns i arbetsmiljölagen. De bedriver sitt arbete genom att utfärda juridiskt 
bindande föreskrifter, inspektera arbetsställen och sprida information.  Grunden i 
lagstiftningen finns i arbetsmiljölagen. Inspektionerna utförs av Arbetsmiljöverkets 
inspektörer som är fördelade på tio olika distrikt i landet. Arbetsplatserna väljs ut utifrån en 
bedömning av vilka arbetsplatser som medför de största riskerna för ohälsa eller olyckor 
(Arbetsmiljöverket, 2006b). 
 
Efter kontakt med Billy Karlsson som arbetar på en av Arbetsmiljöverkets 
inspektionsavdelningar kunde mer kunskap om måttet erhållas.  I Sverige finns det omkring 
300 000 arbetsställen och av dessa besöks runt 20 000 varje år. Det finns statistik på hur 
många besök som görs och hur många som får krav på sig. Dock säger inte detta något om 
hur allvarligt förhållandet är bakom kravet. Det finns olika grader av hur grovt överträdandet 
är vilket inte framkommer av statistiken som förs. Då Arbetsmiljöverkets besök utgår från ett 
helhetsperspektiv av riskerna i verksamheten så finns det ingen direkt koppling till de stora 
börsföretagen. Detta innebär att besök av företag inte nödvändigtvis görs på de stora företagen 
med många anställda. Inspektion av större koncerner brukar ske på dotterbolagen då 
verksamheten i huvudkontoren är av administrativ art. Det är också dotterbolagen som är egna 
juridiska personer som får kraven emot sig.  
 
Arbetsmiljöverket använder sig av olika riskgrader för att bedöma vilka företag som ska 
inspekteras. Dessa är indelade i näringsgrenar inom vilka riskgraderna varierar, det vill säga 
gruvor har t.ex. en mycket högre riskgrad än frisersalonger. Dessa riskpanoraman inom olika 
näringsverksamheter är ett av de kriterier som kan utgöra skäl för ett besök. Ett annat skäl för 
besök kan vara att inspektioner ska göras med hänsyn till särskilda risker eller områden som 
bestäms per år. I år, 2006, kommer EU-länderna exempelvis att arbeta inom området asbest 
och därför kommer inspektioner riktas mot företag där detta kan förekomma. Ett tredje 
incitament för inspektion är om det inträffat många olycksfall på en arbetsstället.  
 
Arbetsmiljöverket har själva efterfrågat sjukfrånvarostatistik för olika företag men inte fått 
igenom detta på grund av sekretesslagen. Detta överklagades ända upp i regeringsrätten men 
även där fick Arbetsmiljöverket avslag på sin begäran. Därför finns det ingen offentlig 
information hos Arbetsmiljöverket på sjukfrånvarostatistik hos olika företag.  
 
Beslut om inspektion görs utifrån de tre tidigare nämnda skälen. I ett första skede så besöks 
ett arbetsställe och om Arbetsmiljöverket här bedömer att något behöver åtgärdas utfärdas ett 
s.k. inspektionsmeddelande vilket är ett krav utan juridisk status, dock en offentlig handling. 
Det är ofta vanligt att arbetsgivarna är medvetna om felen och själva har för avsikt att åtgärda 
dessa utan att krav hade behövts ställas. I de flesta fall av ett utfärdande av ett 
inspektionsmeddelande så åtgärdas kraven och det går inte längre än så.  
 
Åtgärdas inte kravet får arbetsgivaren ett föreläggande eller förbud, med eller utan vite. Detta 
innebär att Arbetsmiljöverket utfärdar ett formellt myndighetsbeslut som kan överklagas. Ett 
sådant överklagande sker direkt till regeringsrätten av arbetsgivarna.  
 
Detta gör att vårt mått uppfyller kriteriet på offentliga handlingar och också att det inte är 
manipulerbart då manipulation är svårt vid handlingar utfärdade av tillsynsmyndigheter. Det 
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räcker med ett företags organisationsnummer för att få information från Arbetsmiljöverket om 
ett företag har fått föreläggande eller förbud och detta kan göras via kontakt per telefon eller 
mail. Detta gör att måttet även uppfyller kriteriet lättillgänglighet. Beträffande 
ändamålsenligheten så mäter måttet det som det avser att mäta. Med stöd från Karlsson så ska 
måttet vara ett bra första steg att mäta farliga arbetsmiljöer. Om ett företag visar sig ha ett 
stort antal förelägganden eller förbud så bör det indikera att något inte står rätt till vilket bör 
ge incitament för ytterligare analys.  

4.1.4 Arbetsdomstolen 
Detta mått fungerar som ett övergripande mått på ett flertal av fokuseringsområdena 
processfaktorer, mänskliga faktorer samt informationsfaktorer. Antalet domar i 
Arbetsdomstolen (AD) ska fungera som indikator på diskriminerande personalpolitik som kan 
uppstå genom mänskliga faktorer. Diskriminering kan t.ex. orsakas av de anställda såväl som 
av företagsledningen. Överträdande av dessa lagar kan leda till ryktesspridning som i sin tur 
leder till ett dåligt företagsrykte samt negativa utfall i rättsprocesser.  
 
Domarna är offentliga handlingar och det är svårt att manipulera dessa precis som med våra 
tidigare mått. Då även detta mått utvärderas utifrån antalet domar är det kvantifierbart. 
Kriteriet lättillgänglighet uppnås någorlunda, det man behöver tillgång till är ett stadsbibliotek 
då dessa tillhandahåller årsböcker på alla domar i Arbetsdomstolen. Dessa är arkiverade på 
företagens namn och därför bör målsnummer på de aktuella domarna tas fram för att en 
kontroll ska kunna genomföras av att det verkligen är det undersökta företaget som fått domen. 
En sådan kontroll kan göras av registratorn på Arbetsdomstolen som av målsnummer kan 
bekräfta ett företags organisationsnummer. För detta mått krävs information om företaget bytt 
namn någon gång under de år som granskningen avser.  
 
För att vi skulle skapa oss en förståelse även för detta mått togs kontakt med 
Metallindustriarbetarförbundets avtalschef, Ulf Sjödin. Det bekräftades därmed att 
majoriteten av processerna aldrig når Arbetsdomstolen då en förlikning är det som båda parter 
vill nå och detta görs innan det går så långt att det hamnat i Arbetsdomstolen. Vidare är det i 
fackens ställning aktuellt att nå en förlikning då det annars påverkar dem negativt och det 
skulle kunna vara så att facket bygger upp intellektuella skulder om de inte lyckas med sitt 
syfte som är förlikning. 
 
För att detta mått skall uppnå full ändamålsenlighet hade all information angående arbetsmiljö 
varit av intresse dvs. även de förhandlingar som leder till förlikning. Den informationen kan 
endast nås hos de aktuella fackförbunden som är kopplade till respektive företag. Efter 
kontakt med Metallindustriarbetarförbundet konstaterades att det inte förs statistik över dessa 
och därmed är ändamålsenlighets kriteriet ej uppfyllt till 100 procent. 
 
Domstolar i arbetstvister är Arbetsdomstolen och tingsrätterna. Arbetsdomstolen omfattar 
hela landet som domkrets och vars avgöranden inte kan överklagas. Det är endast vissa slag 
av tvister, främst sådana som arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationen för egen eller 
medlems räkning väcker talan rörande kollektivavtalsreglerat förhållande, som får instämmas 
till direkt till Arbetsdomstolen.  Andra arbetstvister skall tas till tingsrätt, är part då missnöjd 
med tingsrättens dom sker överklagandet till Arbetsdomstolen för slutligt avgörande. 
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4.2 RESULTAT 
 
Efter att ha undersökt företagen noterade på A-listan mest omsatta utifrån de ovan beskrivna 
måtten presenteras resultatet i tabell 1. I tabellen presenteras företagen utifrån sina 
moderbolagsnamn då dessa är sammanslagna med resultaten från respektive dotterbolag. 
Fullständiga uppgifter återfinns i bilaga 1. Resultatet bygger på en undersökning gjord för 
åren 2003, 2004 och 2005 och resultaten för dessa år presenteras som en sammanslagen 
summa för respektive mått.  
 
Företag BF  MD AM-V AD 
ABB 57 

 
1 2 1 

Assa Abloy 0    
Atlas Copco 7    
Electrolux 12    
Elekta 6    
Ericsson 126   3 
Föreningssparbanken 57    
Gambro 3    
Getinge 1 2   
Holmen 1 2   
Industrivärden 8    
Investor 3    
JM 57 3   
OMX 2    
Sandvik 11 3   
Scania 52 2   
SEB 6    
Securitas 107  5 3 
Svenska 
Handelsbanken 

11 1   

Skandia 26    
Skanska 345 8 8 1 
SKF 35  1  
SSAB 25 4 2  
Stora Enso 8 11 1  
Swedish Match 8    
Trelleborg 13 1   
WM-data 33    
Volvo 352 2 1  
     
 
Tabell 1: Tabellen visar sammanställning av undersökningen för samtliga företag under åren 2003-2005. Av 
tabellen framgår företagens utslag i de olika måtten; antal betalningsförelägganden, antal domar i 
Miljödomstolen, antal förelägganden eller förbud av Arbetsmiljöverket samt antal domar i Arbetsdomstolen. 
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5 RESULTATANALYS AV SAMMANSTÄLLD DATA 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår undersökning. Detta kommer att göras utifrån 
diagram och tabeller där resultaten av delmåtten analyseras och kapitlet avslutas med en 
sammanvägning av delmåtten. 
 

5.1 SVAG EKONOMISK PLANERING  
 
Måttet antal betalningsförelägganden ska fungera som en indikator på att ett företag skulle 
kunna ha svag ekonomisk planering. Mänskliga faktorer och processfaktorer kan vara orsaker 
till att fakturor inte blir betalda. Detta i sin tur kan leda till ett nedåtgående företagsrykte när 
företaget inte kan leva upp till kraven från dess omgivning samt rättstvister.   
 
I nedanstående diagram presenteras resultatet av de fem företag som gav störst utslag vid 
undersökningen av antal betalningsförelägganden.  
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Diagram 1: Presentation av företag med högst antal betalningsförelägganden under åren 2003-2005 
 
Vad som kan utläsas av diagrammet är att det är stor skillnad mellan de fem företag som gav 
störst utslag. Volvo AB gav flest utslag med 352 vilket jämföras med ett flertal av företagen 
som inte gav ett större utslag på mer än fem.  Volvo är det företag som har flest anställda i de 
företag vi har valt att titta på. Tillsammans utgör det 29839 anställda vilket kan vara en 
förklaring till varför de också är det företag som har flest betalningsförelägganden. Av de 
företag som har haft flest betalningsförelägganden hade fyra av företagen fler anställda än de 
flesta andra företagen på A-listan mest omsatta. Detta styrker antagandet om att där det finns 
anställda sker aktiviteterna i ett företag vilket motiverade till val av dotterbolag. Det pekar åt 
att orsaken till många betalningsförelägganden kan ha berott på mänskliga faktorer och 
processfaktorer vilket stöder de teoretiska resonemangen vi valt att utgå från.  
 
Dock kan det ifrågasättas om många betalningsförelägganden endast beror på att företagen 
har många anställda även om det kan ha bidragit. Vid närmare analys framkommer det att 
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antalet anställda inte nödvändigtvis styr antal betalningsförelägganden då finns många andra 
företag som har många anställda som inte uppvisar ett högt antal betalningsförelägganden 
snarare tvärtom.  
 
För att se om anställda var en avgörande faktor var det intressant att se till förhållandet mellan 
anställda och betalningsförelägganden, det vill säga att räkna fram ett nyckeltal som får 
representera indikatorn.   
 
Företag Nyckeltal  Anställda 
Skanska AB 26,21 % 11048 
SSAB 17,22% 6758 
WM-data AB 15,26% 3720 
AB SKF 14,29% 2407 
Volvo AB 13,03 % 29839 
Föreningssparbanken AB 12,55 % 226 
 
Tabell 2: Sammanställning av företag med högt utslag vid nyckeltalsberäkningen för betalningsförelägganden 
åren 2003-2005. Nyckeltalet visar antal betalningsförelägganden per anställd. 
 
Av tabellen framgår de företag som fick högst utslag vid nyckeltalsberäkningen. Vad som kan 
utläsas av detta är att tre av företagen som visade flest betalningsförelägganden även gav högt 
utslag efter nyckeltalsberäkningen. Dessutom framträdde två ytterligare företag, SKF och 
WM-data med relativt hög procent. Däremot visade Ericsson och Securitas en låg procent 
vilket talar för att ett högt antal anställda inte nödvändigtvis behöver vara en förklaring till ett 
högt antal betalningsförelägganden. Detta tyder på att dessa två variabler, det vill säga antal 
betalningsförelägganden och antal anställda inte behöver ha ett samband för att företag ska 
kunna visa på en svag ekonomisk planering. Vad som är intressant är att se till Skanska som 
har den högsta procentandelen på 26,21 %.  Det kan jämföras med t.ex. Volvo och FSB som 
båda också hade många betalningsförelägganden. Även de visar en hög procentandel vid 
nyckeltalsberäkningen men har en betydlig lägre procentandel än Skanska. Detta visar tydligt 
att Skanska utmärker sig negativt vilket starkt indikerar att Skanska har en svag ekonomisk 
planering. Detta betyder inte att de resterande inte uppvisar en svag ekonomisk planering, 
snarare tvärtom. Även de har visat höga procentandelar och detta blir mycket tydligt vid en 
sammanställning av de företag som visat låga utslag vid nyckeltalsberäkningen.  
 
Företag Nyckeltal  Anställda 
Ericsson AB 4,61% 19120 
Stora Enso AB 1,39% 3287 
Atlas Copco AB 0,99 % 2274 
Holmen AB 0,03 % 3763 
Tabell 3: Sammanställning av företag med ett lågt utslag vid nyckeltalsberäkningen av betalningsförelägganden, 
åren 2003-2005. Nyckeltalet visar antalet betalningsförelägganden i förhållande till antalet anställda. 
 
Tabell 3 visar ett flertal företag med relativt många anställda men som ändå gett ett lågt utslag 
vid beräkningen. Detta för att tydliggöra att det går att ha många anställda och ändå kunna 
uppvisa en skötsam ekonomi. Detta styrker att alla företagen i tabell 2 visar höga utslag vid 
mätningen av svag ekonomisk planering.  
 
Utifrån ovanstående analys kan slutstats dras att måttet fungerar som det var avsett att göra 
och därför kan användas som en indikator på svag ekonomisk planering. Det som även styrker 
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detta är att företagen är noterade på A-listan som karaktäriseras av stabila företag. Kan dessa 
företag som förväntas vara relativt skötsamma visa så höga utslag så kommer måttet 
förmodligen ge ett ännu större utslag på en annan grupp av företag som t.ex. är noterade på en 
annan börslista med färre krav för notering.   

5.2 BRISTANDE MILJÖHANTERING 
 
Måttet antal domar i Miljödomstolen ska fungera som en indikator på bristande 
miljöhantering. Det ska fungera som ett övergripande mått på mänskliga-, process och 
informationsfaktorer. Överträdande av miljölagar kan leda till misstroende hos marknaden 
vilket kan leda till dålig ryktesspridning som sin tur kan leda till ett nedgående företagsrykte. 
Miljödomar kan även ge kostsamma bötesförelägganden och vid återkommande övertramp 
kan det dessutom leda till näringsförbud. Domarna är offentliga handlingar och därmed även 
dem svåra att manipulera. 
 
I diagram 2 presenteras de fem företag som hade flest antal miljödomar.  
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Diagram 2: Sammanställning av de fem företag som hade flest antal domar i Miljödomstolen under åren 2003-
2005.  
 
I diagram 2 presenteras de företag som hade flest antal domar i Miljödomstolen. Måttet gav 
inte många utslag när företagen undersöktes. Av de fem företag som gav flest utslag i 
undersökningen visade sig flertalet vara tillståndsmål. Detta visar att företagen med flest 
utslag bedriver en miljöfarlig verksamhet och därför också uppvisar en högre risk att för 
framtiden kunna bygga upp intellektuella skulder i form av bristande miljöhantering. Därför 
mäter måttet endast riskfaktorn och kan inte fungera som ett helhetsmått för det den har för 
avsikt att visa. Dessutom behöver inte många tillståndsmål resultera i misskötsel från 
företagens sida. Miljödomar visar även sanktionsavgiftsöverklaganden vilket är en ytterligare 
anledning för användande av måttet.  
 
Nyckeltalsberäkning gjordes också för förhållandet mellan antal miljödomar och antal 
anställda. 
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Företag Nyckeltal  Anställda 
Skanska AB 3,45% 11048 
Stora Enso AB  2,18% 3287 
Getinge AB 0,56% 622 
Trelleborg AB 0,24% 1488 
SSAB 0,13 % 6758 
Tabell 4: Sammanställning av nyckeltalsberäkning för antal domar i Miljödomstolen åren 2003-2005. 
Nyckeltalet visar antalet domar i Miljödomstolen i förhållande till antalet anställda. 
 
Tabell 4 visar de företag som gav högst utslag vid nyckeltalsberäkningen. Vad som kan 
utläsas av tabellen är att tre av företagen som hade flest miljödomar också var de som visade 
höga utslag vid nyckeltalsberäkningen. Då domarna bestod av tillståndsmål kan måttet inte 
visa att dessa företag faktiskt brister i sin miljöhantering men att dessa företag har en 
miljöfarlig verksamhet. Måttet representerar en riskfaktor där dessa företag visar en högre risk 
för att i framtiden kunna visa bristande miljöhantering än de andra företagen på A-listan mest 
omsatta.  
 
Att måttet inte gav ett större utslag kan lika gärna bero på att företagen faktiskt är skötsamma. 
En annan grupp hade kanske kunnat visa ett större utslag av måttet vilket kanske 
karaktäriserats av ett större antal överklaganden. Därför skulle måttet behöva utvecklas för att 
kunna användas som en indikator. Måttet behöver också utvecklas i det avseende att det bara 
visar överklaganden av sanktionsavgifter och inte de sanktionsavgifter som företag tilldelats. 
En sådan information är av stort intresse då flertalet av företag kanske inte väljer att överklaga 
sina sanktionsavgifter. Information om sanktionsavgifter kan erhållas från länsstyrelsen eller 
myndigheter och är offentliga handlingar. Måttet skulle kunna utvecklas med att undersöka 
antal sanktionsavgifter hos länsstyrelsen eller myndigheter. Länsstyrelsen har inte ett centralt 
informationssystem och därför krävs det kontakt med alla lokala länsstyrelser i landet. Detta 
skulle medföra ett omfattande och tidkrävande arbete vilket inte står i linje med kriteriet 
lättillgänglighet som är en förutsättning för måtten. Ett alternativ skulle kunna vara vid 
undersökning av ett eller ett fåtal företag att först utreda företagens enheters fysiska placering 
för att kunna avgöra vilka länsstyrelser som kan vara aktuell för kontakt för ytterligare 
information. Utdelning av sanktionsavgifter är offentliga handlingar och vid tillgång till 
sådana handlingar kan ingående information om motivering till avgiften även mottas.   
 
Måttet visar inte heller om företagen blivit dömda till straff eller företagsbot. För att detta ska 
kunna visas måste information erhållas från tingsrätt. Därför behövs ett kompletterande mått 
utvecklas för att även kunna fånga upp dessa. Att utveckla ett sådant mått är dock 
problematiskt då tingsrätterna i Sverige är lokala och inte har ett centralt arkiv att söka i. Att 
hitta information om miljödomar i tingsrätterna skulle ha krävt en ingående och tidskrävande 
insats för att kunna genomföras på vår undersökningsgrupp. Då avsikten var att utveckla en 
metod som skulle kunna tillämpas på ett enkelt sätt så var det inte ett alternativ.  
 
Antal miljödomar i miljödomstolarna kan inte ensam fungera som en indikator på bristande 
miljöhantering. Genom att mäta endast överklaganden av sanktionsavgifter och tillståndsmål 
uppfylls endast en del av ändamålsenlighetskriteriet med måttet. Måttet behöver därför 
kompletteras i det avseende att den även kan ge information om tilldelade sanktionsavgifter, 
företagsbot och straff för att det ska kunna visa en fullständig bild av bristande miljöhantering 
och fungera som en bra indikator.   
 



   

 28 

5.3 BRISTANDE PRODUKTIONSMETODER  
 
Delmåttet antal förelägganden eller förbud med eller utan vite har för avsikt att fungera som 
en indikator på bristande produktionsmetoder som riskerar personalens hälsa och säkerhet. 
Detta mått fungerar som ett övergripande mått på flera av fokuseringsområdena 
processfaktorer, mänskliga faktorer samt informationsfaktorer. Bristande produktionsmetoder 
kan uppstå från processfaktorer i form av brister i rutiner och processer. Dessa kan orsakas av 
mänskliga faktorer som t.ex. anställda som kan ha brist på utbildning och kunskap, eller en 
oerfaren företagsledning. Överträdande av lagar och regler kan leda till negativa utfall i 
rättstvister och dåligt företagsrykte. 
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Diagram 3: Sammanställning av företag som gav utslag på antal förelägganden eller förbud utfärdade av 
Arbetsmiljöverket under åren 2003-2005. 
 
I diagram 3 visas de företag som har erhållit förelägganden eller förbud med eller utan vite 
från Arbetsmiljöverket. Måttet gav utslag för sex företag och dessa i sin tur hade erhållit ett 
fåtal föreläggande eller förbud. Ett lågt antal behöver däremot inte betyda att företagen inte 
bedriver farlig verksamhet som medför risker för personalen. Dessa företag visar en hög 
riskgrad i sin bransch då Arbetsmiljöverket överhuvudtaget besökt dem och de fått krav på sig. 
Att det gått så långt som till ett föreläggande eller förbud visar att företagen inte mött 
inspektionskrav vilket tyder på allvarliga brister i företagens produktionsmetoder.  
 
Av de företag som gett utslag är det två som utmärker sig mer än de andra, dessa är Skanska 
och Securitas. Skanska uppvisar åtta förelägganden eller förbud under den treårsperiod 
undersökningen avser och Securitas fem i antal. Att uppvisa ett så högt antal under en relativt 
kort tidsperiod bör tas i beaktning. Särskilt om man väger in att dessa bötesförelägganden är 
ett sista steg i ett händelseförlopp av tidigare obesvarade krav från Arbetsmiljöverkets sida. 
Då flertalet av företagen även utmärkt sig i andra mått är det intressant att se till förhållandet 
mellan antal förelägganden/förbud och anställda. Då det bara vara Skanska och Securitas som 
visade ett högre antal bötesförelägganden så är en nyckeltalsberäkning av störst intresse för 
dessa två företag. Då måttet även fungerar i det avseende att det lyfter fram företag som 
befinner sig i höga riskzoner i sina respektive branscher finns det även ett intresse att se en 
procentandel för de övriga företagen. Särskilt i det avseendet att flertalet av företagen utmärkt 
sig i tidigare mått.  
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Företag Nyckeltal Anställda 
AB SKF 0,23% 2407 
Securitas AB 0,11% 7954 
Stora Enso AB 0,11 % 3287 
Skanska AB 0,09 % 11048 
SSAB  0,08% 6758 
ABB AB 0,05% 9762 
Volvo AB 0,02 % 29839 
 
Tabell 5: Sammanställning av nyckeltalsberäkningen för antal förlägganden/förbud av Arbetsmiljöverket under 
åren 2003-2005. Nyckeltalet visar antal föreläggande eller förbud i förhållande till antalet anställda. 
 
Stora Enso visar den näst högsta procentandelen på 0,1053 efter en nyckeltalsberäkning. Detta 
kanske inte ska läggas större vikt vid för just detta mått då det endast hade ett 
bötesföreläggande. Detta är intressant om Stora Enso utmärker i flera mått och kan komma att 
bli betydelsefullt vid en sammanvägning av alla mått.  
 
Skanska och Securitas visade högre procentandelar gentemot de övriga företagen. Detta tyder 
på att både ligger i en hög riskzon samt att de uppvisar tydliga indikationer på bristande 
produktionsmetoder. Detta kan leda till ohälsa och säkerhetsrisker för företagens personal 
vilket kan leda till framtida höga kostnader och dåligt företagsrykte. Därför visar delmåttet att 
Skanska och Securitas kan vara på väg att bygga upp intellektuella skulder.  
 
Antal förelägganden eller förbud med eller utan vite mäter det den har för avsikt att mäta. 
Däremot uppfyller måttet inte full ändamålsenlighet då den förutsätter att Arbetsmiljöverket 
har besökt samtliga företag, vilket inte nödvändigtvis behöver ha skett.  Detta innebär att det 
kan förekomma bristande produktionsmetoder i de företag som inte gav utslag vid 
undersökningen av måttet då Arbetsmiljöverket inte har besökt dessa.  Då företag väljs ut 
efter riskgrad reduceras risken att missa företag med hög risk för bristande 
produktionsmetoder. Att endast ett fåtal företag gav utslag behöver inte betyda att måttet inte 
fungerar utan som tidigare nämnts karaktäriseras A-listan av skötsamma och stabila företag 
vilket gör att ett högre utslag hade kunnat visas på en annan grupp av företag.  
 

5.4 DISKRIMINERANDE PERSONALPOLITIK 
 
Delmåttet antal domar i Arbetsdomstolen skall fungera som indikator på diskriminerande 
personalpolitik. Detta mått fungerar som ett övergripande mått för fokuseringsområdena 
samspelande faktorer; processfaktorer, mänskliga faktorer samt informationsfaktorer. Det kan 
uppstå genom processfaktorer det vill säga bristfälliga rutiner och otydliga riktlinjer. 
Diskriminering kan t.ex. orsakas av de anställda såväl som av företagsledningen. 
Överträdande av dessa lagar kan leda till ryktesspridning som i sin tur leder till ett dåligt 
företagsrykte samt negativa utfall i rättsprocesser 
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Diagram 4: Presentation av de företag som gav utslag på måttet antal domar Arbetsdomstolen under åren 2003-
2005. 
 
Diagram 4 visar de företag som gav utslag vid antal domar i Arbetsdomstolen. Detta kan 
anses vara ett lågt antal vid första anblicken men då bör det finnas i åtanke att de flesta fallen 
aldrig når domstol. En förklaring till detta är att fackförbundens mål är att alltid försöka nå en 
förlikning allt annat ses som ett misslyckande från deras sida. Därför visar måttet inte full 
ändamålsenlighet men är ändå väldigt intressant då domstolsmål ofta är av ett allvarligt slag 
och därför bör företag som ger utslag uppmärksammas. Det som också är intressant är att det 
är samma företag som gett utslag i tidigare delmått som återigen ger utslag på detta delmått. 
Ericsson och Skanska hade flest utslag i antal domar och fastän tre domar låter som få bör det 
tas i beaktning att måttet endast avser en treårsperiod. Med tanke på att de flesta företagen i 
första hand förmodligen försöker uppnå förlikning med fackförbunden kan tre stycken domar 
anses som många med hänseende till att en treårsperiod bör ses som relativt kort i detta 
avseende.  
 
Även för detta delmått var det intressant att se till förhållandet mellan antal domar i 
Arbetsdomstolen och antal anställda. Nyckeltalet säger kanske inte så mycket om delmåttet i 
sig men är intressant vid en kommande sammanvägning av alla delmått. Tabell 6 visar det 
företag som gav utslag vid nyckeltalsberäkningen för antal domar i Arbetsdomstolen och antal 
anställda.  
 
Företag Nyckeltal Anställda 
Securitas AB 0,06% 7954 
ABB AB 0,03% 9762 
Ericsson AB 0,02% 19120 
Skanska AB 0,01 % 11048 
 
Tabell 6: Sammanställning av nyckeltalsberäkningen av antal domar i Arbetsdomstolen 2003-2005. Nyckeltalet 
visar antal domar i Arbetsdomstolen i förhållande tillantalet anställda. 
 
Måttet antal domar i Arbetsdomstolen fungerar som en indikator på diskriminerande 
personalpolitik men behöver utvecklas för att kunna fånga upp ytterligare företag. Det är av 
stor relevans att försöka hitta ett mått som kan fånga upp företag som återkommande förlikar 
med fackförbunden beträffande personalfrågor. Då ett av våra kriterier är att data ska vara 
lättillgängliga hade det varit av intresse att i alla fall kunna komma åt information för 
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förlikningar mellan fackförbund och företag. Då en sådan information inte finns sammanställd 
och registrerad någonstans krävs det en djupare analys av företag för att erhålla information 
om de för en diskriminerande personalpolitik. En sådan analys går emot vårt kriterium på 
lättillgänglighet och därför är det av intresse att för framtiden hitta ett mått som uppfyller 
detta kriterium och samtidigt kan visa indikationer på företag som kan föra en 
diskriminerande personalpolitik. Att inte fler företag gav utslag behöver inte betyda att de för 
en diskriminerande personalpolitik. Detta kan bero på att de faktiskt är skötsamma företag och 
då det inte heller förs någon statistik över förlikningar mellan företag och fackförbund så är 
det svårt att avgöra om så är fallet.  
 

5.5 SAMMANVÄGNING 
 
Efter en utvärdering av samtliga delmått är det av stort intresse att sammanföra alla nyckeltal 
för de olika företagen till ett enda tal, som fick fungera som ett gemensamt helhetsmått per 
företag. Visar ett företag ett högt utslag pekar det på att företag kan vara på väg att bygga upp 
intellektuella skulder. Delmåtten har fungerat som olika indikatorer på olika belastningar 
företag kan ha för vilka intellektuella skulder kan byggas upp ifrån. För att kunna avgöra hur 
allvarliga dessa intellektuella skulder är läggs nyckeltalen av de olika delmåtten ihop till ett 
helhetsmått för de olika företagen. Helhetsmåttet ska i sin tur fungera som en övergripande 
indikator och desto högre utslag i helhetsmåttet desto starkare indikation på att företag kan 
vara på väg att bygga upp en eller ett flertal allvarliga intellektuella skulder. Metodens syfte är 
att intressenter på ett tidigt stadium ska kunna få varningstecken på att ett företag eventuellt är 
på väg att bygga upp intellektuella skulder. Därför bör ett företag som ger ett högt utslag vid 
sammanföringen av nyckeltalen tas under stor beaktning och en djupare analys bör vara 
aktuell.    
 
Företag Nyckeltal Anställda 
Skanska 29,77 % 11048 
SSAB 17,43 % 6758 
WM-data AB 15,26% 3720 
AB SKF 14,52% 2407 
Volvo AB 13,09 % 29839 
Föreningssparbanken AB 12,55 % 226 
 
Tabell 7: Tabellen visar de företag som gav högst utslag vid helhetsmåttet vilket är resultat av 
sammanvägningen av delmåtten under åren 2003-2005. 
 
Tabell 7 visar sammanvägningen av nyckeltalen och visar de företag som gett högst utslag på 
helhetsmåttet. Företagen har utmärkt sig starkt gentemot de andra företagen på A-listan mest 
omsatta. Skanska är det företag som utmärker sig mest av alla företag på 29,7732. Det skiljer 
sig nästan 12 procentandelar mellan Skanska och SSAB som gett det näst högsta värdet. Det 
som är intressant i Skanskas fall är att företaget har förekommit med höga utslag i samtliga 
delmått vilket de också är ensamma om. Detta ger ett varningstecken på att Skanska är på väg 
att bygga upp flertal intellektuella skulder och därför är en djupare analys av företaget aktuell.  
 
SSAB ger också utslag i ett flertal delmått vilket kan vara en naturlig förklaring till att de 
också har en hög procentandel. Detta tyder på att även SSAB är på väg att bygga upp ett 
flertal intellektuella skulder och även här skulle en djupare analys av företaget vara av intresse. 
Vad som är intressant är att WM-data utmärkt sig med det tredje högsta värdet vid 
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sammanföringen av nyckeltal. WM-data förekommer endast i ett av delmåtten vilket talar för 
att företaget har eller är på väg att bygga upp en intellektuell skuld inom sin ekonomiska 
enhet. Detta tyder på att det räcker med att vara på väg att bygga upp en intellektuell skuld om 
den är tillräcklig allvarlig. I WM-datas fall visar de uppenbara brister i sin ekonomiska skötsel 
vilket har gett så stort utslag i helhetsmåttet att de utmärker sig mer än företag som 
förekommit med låga utslag men vid flera olika delmått. Företag som Stora Enso, ABB och 
Ericsson har förekommit vid mer än ett delmått men ingen av dem visade tillräckligt höga 
procentandelar för att på något sätt indikera att de håller på att bygga upp några intellektuella 
skulder.  
 
Metodens syfte var att på ett tidigt stadium kunna ge varningstecken på att ett företag kan vara 
på väg att bygga upp intellektuella skulder. Resultatet visar att alla företag som förekommer i 
tabell 7 är tydliga exempel på detta vilket bör vara av stort värde för intressenter för dessa 
företag. En viss försiktighet bör alltså iakttas beträffande dessa företag. Detta blir mer 
uppenbart om företagen jämförs med andra företag på listan som har många anställda men 
inte alls uppvisar några höga utslag.  
 
Företag Nyckeltal Anställda 
Ericsson AB 4,63% 19120 
Sandvik AB 2,67% 7749 
ABB 1,40% 9762 
Atlas Copco AB 0,99 % 2274 
Scania AB 0,80 % 9967 
 
Tabell 8: Tabellen visar de företag som gav lägst utslag vid helhetsmåttet vilket är resultat av sammanvägningen 
av delmåtten under åren 2003-2005. 
 
Tabell 8 visar ett flertal av Sveriges största företag som lyckas ha en ordnad verksamhet trots 
sin storlek. Det talar för att storleken på företag och deras antal anställda inte behöver vara en 
avgörande faktor för uppbyggandet av intellektuella skulder. När Skanska med sitt 
helhetsmått på 29,7732 % ställs mot ABB som har 1,4015 % ses tydliga varningstecken 
beträffande Skanska. Samma resonemang kan även föras för samtliga företag i tabell 7.  
 
Syftet med metoden var att utveckla ett enkelt tillvägagångssätt som på ett tidigt stadium ska 
kunna varna intressenter om ett företag eventuellt kan vara på väg att bygga upp intellektuella 
skulder. I detta avseende har metoden fungerat som den hade för avsikt att göra och kan 
därför fungera som ett första steg i att mäta intellektuella skulder. Dock behöver vissa av 
dessa delmått utvecklas och även kompletteras med ytterligare delmått för att kunna fungera 
som en fullständig indikator. Sammanvägningen till ett enda helhetsmått kan också vara en 
direkt förklaring varför värdena på ett företags intellektuella tillgångar dras ner.  
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6 SLUTSATSER 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit av undersökningen. Först 
presenteras de slutsatser som dragits vid utvärderingen av delmåtten och metoden. Sedan 
följer en presentation av de slutsatser som dragits av resultatet vid tillämpningen av metoden. 
 

6.1 DELMÅTT OCH METOD 
 

• Delmåttet antal betalningsförelägganden fungerade som en indikator på svag 
ekonomisk planering.  
 

• Delmåttet antal domar i Miljödomstolen fungerande delvis som en indikator för 
bristande miljöhantering. Måttet behöver dock utvecklas för att kunna nå full 
ändamålsenlighet.   
 

• Delmåttet antal förelägganden eller förbud med eller utan vite utfärdade av 
Arbetsmiljöverket fungerade som en indikator på bristande produktionsmetoder då 
personelens hälsa och säkerhet riskeras.  
 

• Delmåttet antal domar i Arbetsdomstolen fungerade delvis som en indikator på 
diskriminerande personalpolitik. Dock behöver måttet kompletteras för att kunna nå 
full ändamålsenlighet. 
 

• Sammanvägningen av delmåtten och tillämpningen av metoden visade att det på ett 
tidigt stadium gick att finna indikatorer som kan visa att ett företag kan vara på väg att 
bygga upp intellektuella skulder.  

6.2 RESULTAT AV METOD 
 

• Resultatet av metoden visade att det på ett flertal av företagen blev höga utslag vid 
sammanvägningen av de olika delmåtten vilket tyder på att det eventuellt kan vara på 
väg att bygga upp intellektuella skulder. 
 

• Skanska gav utslag i alla delmått och dessutom högst utslag i sammanvägningen av 
delmåtten. Detta tyder på att Skanska kan vara på väg att bygga upp intellektuella 
skulder och därför är en djupare analys av stor vikt.  
 

• WM-data gav endast utslag i ett av delmåtten, svag ekonomisk planering, men gav 
trots detta ett högt utslag vid sammanvägningen av delmåtten. Detta pekar på att WM-
data kan vara på väg att bygga upp en intellektuell skuld i sin ekonomihantering. En 
slutsats av detta är att ett högt utslag i ett delmått kan vara väl så betydelsefullt som 
utslag i ett flertal delmått.   
 

• SSAB, FSB och Volvo visade alla utslag i flera delmått och gav höga utslag vid 
sammanvägningen av delmåtten. Detta tyder på att dessa företag eventuellt kan vara 
på väg att bygga upp flera intellektuella skulder och en djupare analys av företagen är 
aktuell.
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7 DISKUSSION 
 
I detta kapitel görs några avslutande reflektioner utifrån undersökningens resultat. Därefter 
ges förslag på framtida studier och avslutningsvis görs också en egen utvärdering av 
undersökningens tillvägagångssätt och metod. 
 

7.1 Reflektioner  
 
Avsikten med undersökningen var att pröva om det gick att identifiera intellektuella skulder. 
För att detta skulle vara möjligt för framtiden var det väsentligt att försöka finna indikatorer 
på intellektuella skulder. Då vi endast prövade ett fåtal indikatorer anser vi inte att det är 
möjligt att generalisera resultatet till att våra indikatorer verkligen mätte intellektuella skulder. 
Dock var undersökningen endast ett första steg att börja identifiera intellektuella skulder och 
därför var det ett medvetet val från vår sida att inte försöka generalisera utan att istället 
fokusera på att hitta lämpliga indikatorer. Det krävs många fler indikatorer som bör prövas 
innan en tillämpningsmetod som kan visa intellektuella skulder är färdigutvecklad. Men vi 
anser att detta är ett steg på vägen och att det är dags att det intellektuella kapitalets kreditsida 
lyfts fram i diskussionen om intellektuellt kapital. Om avsikten är att ge en rättvisande bild av 
ett företags värde bör det även gälla eventuella intellektuella skulder. Forskningen kring att 
försöka värdera de intellektuella tillgångarna har kommit en bra bit på vägen men är långt 
ifrån så utvecklad att de kan redovisas i balansräkningarna. Därför är det nu viktigt att även 
börja fokusera på de intellektuella skulderna. För externa intressenter, som revisorer, 
myndigheter och aktieägare med flera, är det nog så viktigt att kunna se om ett företag är på 
väg att bygga upp intellektuella skulder och därför är det av stor vikt att försöka utveckla en 
metod som möjliggör detta. I detta avseende är resultatet av vår undersökning av betydelse för 
den fortsatta forskningen. Då vi själva har konstruerat indikatorerna, och sambanden mellan 
mått och intellektuella skulder vilar på ett antagande från vår sida, bör också resultaten tolkas 
med en viss försiktighet. Ändå kan det föras till diskussionen att oavsett om man väljer att 
tolka våra mått med en koppling till intellektuella skulder eller inte, så visar vår undersökning 
olika negativa belastningar för företagen vilket bör vara av intresse för ett företags intressenter.   
 
Beträffande valet av indikatorer så är det svårt att säga med säkerhet om dessa var bra eller 
inte. Då gruppen av företag karaktäriseras av relativt skötsamma företag kan det ha påverkat 
att inte fler utslag visades vid användningen av måtten. Därför finns det behov att pröva dessa 
indikatorer på flera företagsgrupper. Det som var intressant var de företag som gav utslag och 
särskilt de som gav utslag på ett flertal av indikatorerna. Skanska gav utslag i samtliga mått 
samt det högsta utslaget i sammanvägningen, och därför skulle det vara av intresse att göra en 
djupare analys av företaget för att kunna se vilka orsaker som kan ligga bakom detta. Det kan 
vara orsaker som ligger i Skanskas omgivning, och är det externa faktorer som spelat in kan 
det vara intressant att undersöka fler företag i byggbranschen för att se om branschspecifika 
faktorer kan ha bidragit. För att kunna utvärdera indikatorerna och resultatet av dem krävs en 
djupare analys av alla de företag som gav höga utslag i sammanvägningen. Vår metods syfte 
var att kunna peka ut dessa företag som kunde vara i behov av att analyseras djupare vilket 
den också har visat potential att göra. Oavsett skälet till varför ett företag t.ex. har många 
betalningsanmärkningar så varnar vår tillämpningsmetod på att något inte står rätt till. 
Intressenten har då på ett tidigt stadium möjlighet att ta reda på vad detta beror på. I det 
avseendet har vår tillämpningsmetod fungerat som den avsåg att göra, vilket visar att den är 
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ett rätt steg i riktningen att kunna ge indikationer på om ett företag kan vara på väg att bygga 
upp intellektuella skulder. Dock är det en lång väg kvar innan en metod kan utvecklas så pass 
att den inte enbart identifierar intellektuella skulder utan också ger en möjlighet att värdera 
dem, vilket vi efter vår undersökning inte längre ställer oss frågan om det kan ske, utan när 
det kommer att ske? 
 

7.2 Förslag på framtida studier 
 
För framtida forskning vore det intressant att fortsätta att försöka finna indikatorer som kan 
visa om ett företag kan vara på väg att bygga upp intellektuella skulder. Dessutom är det av 
stor vikt att testa vår tillämpningsmetod på flera olika företagsgrupper för att fortsatt 
utvärdering av indikatorerna ska vara möjlig. Det vore också av intresse att kanske försöka gå 
djupare och hitta mått i de olika fokuseringsområdena. I detta avseende kunde man kanske 
använda t.ex. antal betalningsförelägganden som ett övergripande mått. Ger ett företag utslag 
här kan det vara intressant att utveckla mått som kan förklara orsaken utifrån process-, 
mänskliga och informationsfaktorer. T.ex. beror detta på många leverantörer, hårt belastad 
ekonomiavdelning, dåliga rutiner osv. För informationsfaktorerna skulle det kunna vara 
intressant att se hur de externa intressenter ser på företaget i fråga och vilket rykte det har.   
 

7.3 Metodkritik 
 
Tillförlitligheten i en undersökning kan bestämmas genom att om en annan forskare upprepar 
undersökningen genom samma metod så ska samma resultat uppnås. För att öka 
tillförlitligheten har vi därför noggrant beskrivit vårt tillvägagångssätt från undersökningens 
inledning till slutsatserna i kapitel 2.  
 
För att vår undersökning skulle vara möjlig att genomföra var vi tvungna att använda oss av 
indikatorer för att mäta intellektuella skulder. Med en enda indikator fanns det risk att den 
enbart skulle fånga upp en del av det bakomliggande begreppet och därför valde vi att 
använda flera indikatorer.  Vi hade förmodligen uppnått en högre validitet om vi hade använt 
oss av ytterligare indikatorer men eftersom syftet var att finna indikatorer som kunde visa 
intellektuella skulder valde vi att i ett första skede bara pröva ett fåtal. På så sätt kunde vi 
skapa en djupare förståelse för dessa och även pröva dem på en större grupp företag. Vid 
användning av indikatorer är det viktigt att de utgör hållbara representationer av de begrepp 
de avser att mäta och därför skapades kunskap om de olika måtten genom intervjuer med 
sakkunniga personer inom olika områden. Detta ökar trovärdigheten för att de olika 
indikatorerna speglar de begrepp de hade för avsikt att visa och att detta inte enbart är en 
tolkning från vår sida.  
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Bilaga 1: Sammanställning av datainsamling för samtliga företag  åren 2003-2005 
 
Företag Org.nummer Anställda BF MD AD AM-V 

ABB Moderbolag 556029-7029 948 0       

ABB Automation Technologies AB 556069-8697 5076 35       

ABB Power Technologies AB 556018-0720 3652 22 1 1 2 

ABB Industriunderhåll AB 556183-0505 86 0       
              

ASSA ABLOY AB 556059-3575 52 0       

ASSA ABLOY Financial Services AB 556283-0264 0 0       

Assa Abloy EMEA AB 556061-8455 8 0       

Assa Abloy Hospitality AB 556180-7156 4 0       
              

Atlas Copco AB 556014-2720 76 0       

Atlas Copco Secoroc AB 556001-9019 653 2       

Atlas Copco Tools AB 556044-9893 657 3       

Atlas Copco Rock Drills AB 556077-9018 888 2       
              

AB Electrolux 556009-4178 0 5       

Electrolux Laundry Systems Sweden AB 556003-0354 526 3       

Electrolux Professional AB 556025-2081 143 4       

Electrolux Filter AB 556183-6791 108 0       
              

Elekta AB 556170-4015 16 0       

Elekta Instrument AB 556492-0949 178 6       

Elekta Oncology Systems AB 556539-1736 0 0       
              

Telefonaktiebolaget L M Ericsson 556016-0680 879 28       

Ericsson AB 556056-6258 15697 85  3  

Ericsson Microwave Systems AB 556028-1627 1781 11       

Ericsson Network Technologies AB 556000-0365 763 2       

              

FÖRENINGSSPARBANKEN AB 502017-7753 0 46       

Föreningssparbanken Finans AB 556131-3395 139 5       

Föreningssparbanken Fastighetsbyrå AB 556090-2115 67 6       

AB SPINTAB 556003-3283 20 0       

              

Gambro AB 556041-8005 54 0       

Gambro Healthcare Sweden AB 556209-2790 43 0       

Gambro Lundia AB 556057-7594 821 3       

Gambro Structured Finance AB 556058-8740 4 0       

              

Getinge AB 556408-5032 14 0       

Getinge Disinfection AB 556042-3393 196 1       

Getinge International AB 556547-8780 55 0       

Getinge Sterilization AB 556031-2687 357 0 2     

              

Holmen AB 556001-3301 3763 1 2     

Holmen Kraft Elhandel AB 556537-4286 0 0       

Holmen Kraft AB 556524-8456 0 0       

Holmens Bruk AB 556002-0264 0 0       

 
 



   

  

 
Företag Org.nummer Anställda BF MD AD AM-V 

AB Industrivärden 556043-4200 22        

Isaberg Rapid AB 556035-6684 414 8       

Indutrade AB 556017-9367 9        

Nordinvest AB 556287-8826 2        

              

Investor AB 556013-8298 92 3       

AB Investor Group Finance 556371-9987 2        

Investor Growth Capital AB 556120-7134 12        

Investor Holding AB 556554-1538 0        

              

JM AB 556045-2103 1488 55 1     

JM Entreprenad AB 556060-8837 351 2       

JM Cityfastigheter AB 556355-8179 0        

JM Värmdöstrand AB 556001-6213 0  2     

              

OMX AB 556243-8001 31 2       

OMX Broker Services AB 556405-0127 48        

OMX Technology AB 556314-8138 699        

OMX Treasury AB 556211-6854 6        

              

Sandvik AB 556000-3468 7115 9 3     

Sandvik Rotary Tools AB 556191-8920 80 2       

Sandvik SRP AB 556013-0535 530        

Sandvik SRP (Arbrå) AB 556111-1732 24        

              

Scania AB 556184-8564 0 1       

Scania CV AB 556084-0976 9334 50 2     

Scania IT AB 556084-1206 406 1       

Scania Parts Logistics AB 556528-9104 227        

              

SEB AB 556563-4861 0        

SEB Finans AB 556111-7499 189 4       

SEB IT AB 556258-4705 1067 2       

SEB Kort AB 556574-6624 436        

              

Securitas AB 556302-7241 23        

Securitas Bevakning AB 556108-6082 5279 3   3   

Securitas Systems Sverige AB 556076-0737 798 30       

Securitas Värde AB 556191-0679 1854 42     2 

              

SVENSKA HANDELSBANKEN AB 502007-7862 0 11 1     

Handelsbanken Fonder AB 556418-8851 34        

Handelsbanken Hypotek AB 556000-7618 4        

              

SKANDIA (Försäkringsaktiebolaget) 502017-3083  0 24       

Skandia Rådgivning AB 556628-6612 421 1       

Skandia Informationsteknologi AB 556023-5797 11 1       

Skandia Fonder AB 556317-2310 4        

 
 



   

  

Företag Org.nummer Anställda BF MD AD AM-V 

Skanska AB 556000-4615 59 13 2     

Skanska Sverige AB 556033-9086 8786 329 6 1 8 

Skanska International Civil Engineering AB 556032-3486 1512        

Skanska Installation AB 556224-0944 691 3       

              

AB SKF 556007-3495 136 2       

SKF Sverige AB 556240-8301 1816 31       

SKF Mekan AB 556210-0155 437      1 

SKF International AB 556036-8671 18 2       

              

SSAB Svenskt Stål AB 556016-3429 18 3       

SSAB Tunnplåt AB 556313-7941 4225 20 2     

SSAB Oxelösund AB 556313-7933 2464 2 2   2 

SSAB Merox AB 556123-5978 51        

              

Stora Enso AB 556173-3360 224 2 3     

Stora Enso Skoghall AB 556298-2545 1210 6 5     

Stora Enso Kvarnsveden AB 556021-6722 950  3   1 

Stora Enso Nymölla AB 556070-4446 903  1     

              

Swedish match 556015-0756 47 1       

Swedish Match North Europe AB 556571-6924 758 7       

Swedish Match Industries AB 556005-0253 199        

Arenco AB 556040-2157 58        

              

Trelleborg AB 556006-3421 70 3       

Trelleborg Industri AB 556129-7267 632 5       

Trelleborg Building Systems AB 556026-2148 409 3 1     

Trelleborg Forsheda Sweden AB 556052-2996 377 2       

              

WM-data AB 556124-5233 8 1       

WM-data Sverige AB 556337-2191 1712 8       

WM-data Business Partner AB 556259-6113 1236 17       

WM-data Caran AB 556256-1562 764 7       

              

AB Volvo 556012-5790 136 14       

Volvo Personvagnar AB 556074-3089 18141 262       

Volvo Lastvagnar AB 556013-9700 6685 48     1 

Volvo Powertrain AB 556000-0753 4877 28 2     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

Bilaga 2: Sammanställning av nyckeltalsberäkning för samtliga företag 
 
Företag Org.nummer BF MD AD AM-V TOTAL 

ABB Moderbolag 556029-7029 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ABB Automation Technologies AB 556069-8697 0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 
ABB Power Technologies AB 556018-0720 0,60 % 0,03 % 0,03 % 0,05 % 0,71 % 
ABB Industriunderhåll AB 556183-0505 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  1,29% 0,03% 0,03% 0,05% 1,40% 

ASSA ABLOY AB 556059-3575 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
ASSA ABLOY Financial Services AB 556283-0264 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Assa Abloy EMEA AB 556061-8455 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Assa Abloy Hospitality AB 556180-7156 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Atlas Copco AB 556014-2720 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Atlas Copco Secoroc AB 556001-9019 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 
Atlas Copco Tools AB 556044-9893 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,46% 

Atlas Copco Rock Drills AB 556077-9018 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 

  0,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 

AB Electrolux 556009-4178 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Electrolux Laundry Systems Sweden AB 556003-0354 0,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,57% 
Electrolux Professional AB 556025-2081 2,80% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 
Electrolux Filter AB 556183-6791 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  3,37% 0,00% 0,00% 0,00% 3,37% 

Elekta AB 556170-4015 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Elekta Instrument AB 556492-0949 3,37% 0,00% 0,00% 0,00% 3,37% 
Elekta Oncology Systems AB 556539-1736 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  3,37% 0,00% 0,00% 0,00% 3,37% 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson 556016-0680 3,19% 0,00% 0,00% 0,00% 3,19% 
Ericsson AB 556056-6258 0,54% 0,00% 0,02% 0,00% 0,56% 
Ericsson Microwave Systems AB 556028-1627 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,62% 

Ericsson Network Technologies AB 556000-0365 0,26 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,26 % 
  4,61 % 0,00 % 0,02 % 0,00 % 4,63 % 

FÖRENINGSSPARBANKEN AB 502017-7753 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Föreningssparbanken Finans AB 556131-3395 3,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,60 % 
Föreningssparbanken Fastighetsbyrå AB 556090-2115 8,96% 0,00% 0,00% 0,00% 8,96% 

AB SPINTAB 556003-3283 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  12,55% 0,00% 0,00% 0,00% 12,55% 

Gambro AB 556041-8005 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Gambro Healthcare Sweden AB 556209-2790 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Gambro Lundia AB 556057-7594 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,37% 

Gambro Structured Finance AB 556058-8740 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,37% 

Getinge AB 556408-5032 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Getinge Disinfection AB 556042-3393 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,51% 
Getinge International AB 556547-8780 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Getinge Sterilization AB 556031-2687 0,00% 0, 56% 0,00% 0,00% 0,56% 

 
 
 
 



   

  

Företag Org.nummer BF MD AD AM-V TOTAL 

Holmen AB 556001-3301 0,03% 0,05% 0,00% 0,00% 0,08% 

Holmen Kraft Elhandel AB 556537-4286 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Holmen Kraft AB 556524-8456 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Holmens Bruk AB 556002-0264 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  0,03% 0,05% 0,00% 0,00% 0,08% 

AB Industrivärden 556043-4200 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Isaberg Rapid AB 556035-6684 1,93% 0,00% 0,00% 0,00% 1,93% 
Indutrade AB 556017-9367 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Nordinvest AB 556287-8826 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  1,93% 0,00% 0,00% 0,00% 1,93% 

Investor AB 556013-8298 3,26% 0,00% 0,00% 0,00% 3,26% 
AB Investor Group Finance 556371-9987 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Investor Growth Capital AB 556120-7134 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Investor Holding AB 556554-1538 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  3,26% 0,00% 0,00% 0,00% 3,26% 

JM AB 556045-2103 3,70% 0,07% 0,00% 0,00% 3,76% 
JM Entreprenad AB 556060-8837 0,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,57% 
JM Cityfastigheter AB 556355-8179 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
JM Värmdöstrand AB 556001-6213 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  4,27% 0,07% 0,00% 0,00% 4,33% 

OMX AB 556243-8001 6,45% 0,00% 0,00% 0,00% 6,45% 
OMX Broker Services AB 556405-0127 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
OMX Technology AB 556314-8138 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
OMX Treasury AB 556211-6854 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  6,45% 0,00% 0,00% 0,00% 6,45% 

Sandvik AB 556000-3468 0,13% 0,04% 0,00% 0,00% 0,17% 
Sandvik Rotary Tools AB 556191-8920 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 
Sandvik SRP AB 556013-0535 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Sandvik SRP (Arbrå) AB 556111-1732 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  2,63% 0,04% 0,00% 0,00% 2,67% 

Scania AB 556184-8564 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Scania CV AB 556084-0976 0,54% 0,02% 0,00% 0,00% 0,56% 
Scania IT AB 556084-1206 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 
Scania Parts Logistics AB 556528-9104 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  0,78% 0,02% 0,00% 0,00% 0,80% 

SEB AB 556563-4861 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
SEB Finans AB 556111-7499 2,12% 0,00% 0,00% 0,00% 2,12% 
SEB IT AB 556258-4705 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 
SEB Kort AB 556574-6624 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  2,30% 0,00% 0,00% 0,00% 2,30% 

Securitas AB 556302-7241 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Securitas Bevakning AB 556108-6082 0,06% 0,00% 0,06% 0,00% 0,11% 
Securitas Systems Sverige AB 556076-0737 3,76% 0,00% 0,00% 0,00% 3,76% 
Securitas Värde AB 556191-0679 2,27% 0,00% 0,00% 0,11% 2,37% 

  6,08% 0,00% 0,06% 0,11% 6,25% 

 
 
 
 
 
 



   

  

Företag Org.nummer BF MD AD AM-V TOTAL 

SVENSKA HANDELSBANKEN AB 502007-7862 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Handelsbanken Fonder AB 556418-8851 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Handelsbanken Hypotek AB 556000-7618 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

SKANDIA (Försäkringsaktiebolaget) 502017-3083 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Skandia Rådgivning AB 556628-6612 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 
Skandia Informationsteknologi AB 556023-5797 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 
Skandia Fonder AB 556317-2310 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
    9,33% 0,00% 0,00% 0,00% 9,33% 

Skanska AB 556000-4615 22,03% 3,39% 0,00% 0,00% 25,42% 
Skanska Sverige AB 556033-9086 3,74% 0,07% 0,01% 0,09% 3,92% 
Skanska International Civil Engineering AB 556032-3486 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Skanska Installation AB 556224-0944 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% 
    26,21% 3,46% 0,01% 0,09% 29,77% 

AB SKF 556007-3495 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 1,47% 
SKF Sverige AB 556240-8301 1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 1,71% 
SKF Mekan AB 556210-0155 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,23% 
SKF International AB 556036-8671 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 
    14,29% 0,00% 0,00% 0,23% 14,52% 

SSAB Svenskt Stål AB 556016-3429 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 
SSAB Tunnplåt AB 556313-7941 0,47% 0,05% 0,00% 0,00% 0,52% 
SSAB Oxelösund AB 556313-7933 0,08% 0,08% 0,00% 0,08% 0,24% 
SSAB Merox AB 556123-5978 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
    17,22% 0,13% 0,00% 0,08% 17,43% 

Stora Enso AB 556173-3360 0,89% 1,34% 0,00% 0,00% 2,23% 
Stora Enso Skoghall AB 556298-2545 0,50% 0,41% 0,00% 0,00% 0,91% 
Stora Enso Kvarnsveden AB 556021-6722 0,00% 0,32% 0,00% 0,11% 0,42% 
Stora Enso Nymölla AB 556070-4446 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,11% 

    1,39% 2,18% 0,00% 0,11% 3,67% 

Swedish match 556015-0756 2,13% 0,00% 0,00% 0,00% 2,13% 
Swedish Match North Europe AB 556571-6924 0,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,92% 
Swedish Match Industries AB 556005-0253 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Arenco AB 556040-2157 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    3,05% 0,00% 0,00% 0,00% 3,05% 

Trelleborg AB 556006-3421 4,29% 0,00% 0,00% 0,00% 4,29% 
Trelleborg Industri AB 556129-7267 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 
Trelleborg Building Systems AB 556026-2148 0,73% 0,24% 0,00% 0,00% 0,98% 
Trelleborg Forsheda Sweden AB 556052-2996 0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,53% 

    6,34% 0,24% 0,00% 0,00% 6,59% 

WM-data AB 556124-5233 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 
WM-data Sverige AB 556337-2191 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% 
WM-data Business Partner AB 556259-6113 1,38% 0,00% 0,00% 0,00% 1,38% 
WM-data Caran AB 556256-1562 0,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,92% 

    15,26% 0,00% 0,00% 0,00% 15,26% 

AB Volvo 556012-5790 10,29% 0,00% 0,00% 0,00% 10,29% 
Volvo Personvagnar AB 556074-3089 1,44% 0,00% 0,00% 0,00% 1,44% 
Volvo Lastvagnar AB 556013-9700 0,72% 0,00% 0,00% 0,01% 0,73% 
Volvo Powertrain AB 556000-0753 0,57% 0,04% 0,00% 0,00% 0,62% 

    13,03% 0,04% 0,00% 0,01% 13,09% 

 
 


