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Hur viktiga är immateriella investeringar?
Under de senaste årtiondena har det svenska näringslivet genomgått en strukturomvandling där tjänster har kommit att
utgöra en allt större andel av ekonomin. Som ett resultat av detta har även investeringarna förändrat karaktär. Företag
lägger allt större resurser på immateriella tillgångar som exempelvis FoU, marknadsföring och vidareutbildning av
personal. Beräkningar visar att investeringar i immateriella tillgångar var 246 miljarder kronor eller ca 9 procent av
BNP år 2004. Dessa investeringar bidrog dessutom med närmare 35 procent till den svenska produktivitetstillväxten
1995–2004.
Företagsinvesteringar avgörande för ekonomisk tillväxt

Att mäta immateriella tillgångar är förknippat med en rad

Det finns mycket starkt teoretiskt såväl som empiriskt stöd för

problem. Det är exempelvis svårt att veta hur lång livslängd

att investeringar är viktiga för ekonomisk tillväxt. Traditionellt

immateriella tillgångar har. Jämfört med effekten från en maskin

har investeringar antagits bestå av materiella tillgångar, såsom

som används direkt i produktionen, är det svårare att uppskatta

byggnader och maskiner. Exempelvis definieras investeringar

hur lång effekten på den framtida produktionen från kompetens

enligt de svenska nationalräkenskaperna som ”förvärv av

höjning av personalen är.
Sedan mitten av 00-talet har det gjorts flera försök att mäta

kapitalföremål med en beräknad livslängd av mer än ett år,
samt förbättringsarbeten som väsentligt höjer kapitalföremålets

investeringar i immateriella tillgångar baserat på en metod utar

kapacitet, standard eller livslängd” (SCB 2008b, s. 54).

betad av Corrado m.fl. (2005, 2006). Metoden skiljer mellan tre
slags immateriella tillgångar:

Under de senaste årtiondena har det dock skett en struktur
omvandling i många i-länder där tjänster har kommit att

1. Mjukvara och databaser

utgöra en allt större andel av ekonomin. Detta återspeglas dels
2.	Innovativt kapital (FoU, mineralprospektering, upphovsrätt,

i produkter för slutlig konsumtion. Men det reflekteras även i

produktutveckling i finansbranschen och design)

företags användning av insatsvaror, där tjänsteinnehållet blir
allt viktigare. Som ett resultat av detta har även investeringarna

3.	Ekonomisk kompetens (varumärke, vidareutbildning och

förändrat karaktär. Företag lägger allt större resurser på imma

organisationsförändringar)

teriella tillgångar som exempelvis FoU, marknadsföring och
vidareutbildning av personal. Trots att de flesta företagare skulle

Corrado m.fl. mäter hur stora utgifterna för respektive kategori

hävda att de resurser som de lägger på immateriella tillgångar

har varit och hur stor andel av dessa utgifter som kan antas ha

utgör investeringar som har en livslängd längre än ett år så

en påverkan på produktionen som är längre än ett år. Baserat på

klassificeras de inte som investeringar i nationalräkenskaperna.

Corrado m.fl.:s (2005, 2006) definition av immateriella inve

Det är därför angeläget att kvantifiera dessa investeringar samt

steringar studerar Edquist (2009) investeringar i immateriella

undersöka deras betydelse för tillväxt och produktivitet. En

tillgångar i det svenska näringslivet under åren 1995–2004.

forskningslitteratur som försöker göra detta är under framväxt.
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Immateriella investeringar nästan lika stora som de materiella

teringarna i materiella tillgångar har minskat betydligt sedan
början av 1960-talet. Figur 2 visar också att tillsammans med

Figur 1. Immateriella Investeringar i näringslivet år 2004 (procent av BNP)
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Källor: Corrado m.fl. (2009), Fukao m.fl. (2009), Marrano m.fl. (2009), EU
KLEMS (2008), OECD (2009) och egna beräkningar.
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Figur 1 jämför investeringarna i immateriella tillgångar i
näringslivet för Japan, Sverige, Storbritannien och USA. Av
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figuren framgår att de svenska immateriella investeringarna
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utgjorde 9 procent av Sveriges BNP år 2004. Högst andel hade
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USA med 12 procent av BNP, medan motsvarande siffror för

Investeringar
materiella
och immateriella
tillgångar, 2004

Japan och Storbritannien var 11 respektive 9 procent. Således

Källor: Egna beräkningar baserade på Corrado m.fl. (2009), Marrano och

var de immateriella investeringarna avsevärda i samtliga fyra

Haskel (2006) och Edvinsson (2005).

länder. Figuren visar också att investeringarna i mjukvara
och databaser var ungefär lika stora i samtliga länder, mätt

Hur viktiga är de immateriella investeringarna för

som andel av BNP. Däremot skilde sig de övriga immateriella

produktivitetstillväxten?

investeringarnas sammansättning: investeringar i innovativt

Ett sätt att förstå den underliggande dynamiken i arbetsproduk

kapital stod för en större andel i Japan och Sverige jämfört med

tivitetstillväxten är att använda sig av så kallad tillväxtbokföring

i Storbritannien och USA, medan investeringarna i ekonomisk

(Solow 1957), vilket är en metod för att dela upp förändringen

kompetens hade en mindre andel.

i förädlingsvärde. Utgångspunkten för tillväxtbokföringen
är antagandet att företag använder två typer av resurser i sin

Figur 2 visar investeringar i immateriella tillgångar i jämfö
relse med materiella investeringar i det svenska näringslivet.

produktion: arbete och kapital.1 Förutom detta drar företaget

Som framgår stod investeringarna i immateriella tillgångar för

också nytta av all tillgänglig teknik.

ca 9 procent av BNP medan motsvarande siffra för materiella

Den traditionella tillväxtbokföringen studerar ofta utveck

investeringar var 14 procent. De immateriella investeringarna

lingen av förädlingsvärde per anställd (eller arbetad timme), dvs.

motsvarade därmed cirka två tredjedelar av de materiella inves

arbetsproduktivitetens utveckling. Denna kan delas upp i tre

teringarna. Samtidigt utgjorde de materiella investeringarna år

delar: förändringen i kapitalintensitet, förändringen i arbets

1960 så mycket som 22 procent av BNP, vilket innebär att inves

kraftens kompetens och förändringen i total faktorproduktivitet
1) Metoden bygger även på en rad teoretiska förutsättningar som inte specificeras här.
För en närmare specifikation av tillväxtbokföringsmetoden då immateriellt kapital
inkluderas se Corrado m.fl. (2006) och Marrano m.fl. (2009).
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Design
Mjukvara
Organisationsförändringar (marknad)
Vidareutbildning
Marknadsföring

(TFP). Kapitalintensiteten mäts som förändringen i kapital

35 procent av arbetsproduktivitetstillväxten. Det visar att

Organisationsförändringar (inom företag)

tjänster per arbetad timme och innebär grovt sett att produk

immateriella iinvesteringar
Produktutveckling
finansbranschen har varit lika viktiga för arbetspro

tiviteten ökar för att varje sysselsatt person får tillgång till mer

duktivitetstillväxten
som materiella investeringar. Samtidigt
Marknadsundersökningar

kapital. Samtidigt bidrar en person med bättre kunskaper mer

halverades den uppmätta
Upphovsrätt TFP-residualen då immateriella

till produktiviteten än en person utan relevant utbildning och

Mineralprospektering
investeringar
inkluderades i tillväxtbokföringen. Det innebär att

erfarenheter. Detta fångas upp genom att mäta förändringen i

när immateriella investeringar
den arbets 0,3
0,0 inkluderas
0,1 minskar 0,2

arbetskraftens kompetens.3 Den tredje faktorn, total faktorpro

produktivitetstillväxt som inte kan förklaras av förändringen i

duktivitet (TFP), beräknas som en restpost, så kallad residual,

produktionsfaktorer.

2

0,4

då hänsyn tagits till de övriga faktorerna. TFP-residualen brukar
förklaras med att ny teknik gör produktionen effektivare eller att

Figur 4. Bidrag från respektive kategori av immateriella tillgångar till

omorganisering bidrar till att resurser används effektivare.

arbetsproduktivitetstillväxten 1995–2004 (procentenheter)
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Källa: Edquist (2009).
Figur 4 visar bidraget från respektive kategori av immateriellt
kapital till arbetsproduktivitetstillväxten i det svenska närings

Med immateriella tillgångar

livet åren 1995–2004. Av figuren framgår att FoU hade det

Källa: Edquist (2009).

största bidraget med närmare 0,5 procentenheter. Design,
mjukvara, organisationsförändringar (marknad) samt vidareut

Figur 3 visar resultaten av beräkningarna för tillväxtbokföring för

bildning bidrog samtliga med 0,1–0,2 procentenheter.4 Bidraget

näringslivet med och utan immateriella tillgångar. Exklusive

från mineralprospektering, upphovsrätt och marknadsunder

immateriella tillgångar var den årliga arbetsproduktivitetstill

sökningar var däremot marginellt. Resultaten belyser det

växten 3,7 procent 1995–2004. Bidraget från arbetskraftens

faktum att svenska företag investerar avsevärt inom FoU.

kvalitet var 0,3 procentenheter, medan bidraget från IKT-kapital

Samtidigt är dessa investeringar koncentrerade till ett fåtal

respektive övrigt kapital var 0,3 och 1,3 procentenheter. TFP-

industrikoncerner. År 2007 svarade de 20 största företagen,

residualen blev därmed 1,8 procentenheter.

rangordnade efter FoU-verksamhet, för 63 procent av närings

Då immateriellt kapital inkluderades i tillväxtbokförings

livets FoU-utgifter (SCB 2008a). Således har bidraget till den

analysen ökade arbetsproduktivitetstillväxten till 3,9 procent.

svenska produktivitetstillväxten varit mycket beroende av ett

Bidraget från arbetskraftens kvalitet och IKT-kapital var ungefär

fåtal företags investeringar.
0,0

detsamma, medan bidraget från övrigt kapital minskade till 1,1

0,1

0,2

0,3

procentenheter. Immateriellt kapital bidrog med 1,3 procent

Avslutande diskussion

enheter och TFP-residualen blev därmed 0,9 procentenheter.

Baserat på Corrado m.fl.:s (2005, 2006) definition av immate

Således utgjorde bidraget från immateriellt kapital närmare

riella investeringar visar beräkningar att investeringar i imma

2) Kapitalintensitet delas i den här artikeln upp i IKT-kapital, övrigt materiellt kapital
och immateriellt kapital. IKT står för informations- och kommunikationsteknologi.
IKT-kapital definieras vanligtvis som hårdvara, mjukvara och kommunikations
utrustning (van Ark 2005). I den här artikeln definieras dock mjukvara som en
immateriell investering, vilket innebär att IKT-kapital endast inkluderar hårdvara
och kommunikationsutrustning.
3) Förändringen i arbetskraftens kompetens mäts som förändringen i sammansätt
ningen av arbetskraften med en viss utbildningsnivå.

4) Corrado m.fl. (2006) skiljer mellan investeringar i organisationsförändringar som
sker på marknaden via exempelvis köp av konsulttjänster och de som sker inom
företaget internt genom att chefer ägnar tid åt omstrukturering av organisationer.
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