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Sammanfattning 
 

IT-branschen karakteriseras av snabb teknisk utveckling och kräver externt finansiellt kapital för 

att driva forsknings- och utvecklingsverksamheten. För att innovativa IT-företag ska lyckas få 

tillgång till extern finansiering är transparens angående innovationsverksamheten i 

årsredovisningen av stor betydelse. På grund av hög konkurrens på marknaden uppstår dilemmat 

att hitta rätt balans mellan transparens och sekretess i årsredovisningen. Företaget behöver uppnå 

transparens för att minska informationsasymmetrin mellan företaget och dess investerare för att 

få tillgång till externt kapital, men samtidigt kan detta också utnyttjas av konkurrenterna vilket 

kan försvaga företagens konkurrensfördelar. Årsredovisningen är en av de viktigaste kanalerna 

för kommunikation av innovationsinformation till investerare. 

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för kommunikation av innovationer i extern 

redovisningsinformation avsedd att minska informationsasymmetri hos företag med hög- 

respektive låg barriär mot imitation genom att (1) beskriva kommunikation av signaler om 

innovation i börsnoterade innovativa företags årsredovisningar och (2) identifiera och analysera 

signaleringens betoning och karakteristik (3) samt att utveckla en modell för signalering av 

innovation förhantering av informationsasymmetri. För att adressera syftet har en fallstudie på 

tjugotvå europeiska IT-företagen genomförts. Fallstudien genomfördes genom en diskursanalys 

samt en innehållsanalys av årsredovisningarna för år 2012; för respektive IT-företag. Utifrån 

årsredovisningarna har signaler identifieras och indelats i kategorierna processinnovation och 

produktinnovation för att visa hur kommunikationen har skett. Studien identifierade även 

signalernas karaktär (dåtid, nutid samt framtid) för att visa hur börsnoterade innovativa företag 

betonar innovationsinformation i årsredovisningarna. 

 

Vår studie visar att omfattning av kommunikationen av innovationsinformation är mycket 

varierande. De undersökta företagen med höga barriärer mot imitation förefaller redovisa mer 

information, dock kan skillnaden ej påvisas statistiskt. IT-företagens kommunikation tenderar att 

lägga störst tonvikt på processinnovation och signaler av dåtidskaraktär.  

 

 

Nyckelord: Innovation, transparens, börsnoterade innovativa företag, barriär mot imitation 

 

 

  



Abstract 
 

The IT industry is characterized by rapid development of technology and therefore demands 

external financial capital to drive the research and development. Transparent communication of 

innovation in the annual report is of importance for innovative companies to achieve influx of 

external capital from investors. Due to strong competition companies is faced with the dilemma 

of how much information to reveal. Reveling more can benefit the competitors; reveling less can 

deter investors due to information asymmetry. The annual report is one of the most important 

channels for companies to communicate information on innovation. 

 

The purpose of this study is to increase understanding of communication on innovation in 

external information, in this case the annual report among companies with high and low barriers 

against imitation, to reduce information asymmetry. This is done through: (1) Describing the 

communication, (2) identifying and analyzing the emphasis and characteristics of the 

information, (3) develop a model of information signaling to handle information asymmetry. To 

address the purpose a case study has been conducted on twenty-two European IT companies. The 

case study was conducted through a discourse analysis and content analysis of the annual reports 

of the year 2012 for each company. Based on the annual reports signals were identified and 

grouped into the categories process innovation and product innovation, to show how the 

communication has occurred. This study has also examined the nature of the signal (past, present 

and future) to show how innovative publicly traded companies emphasize innovation 

information in the annual reports. 

 

Our study shows that extent of companies innovation reporting is varying, both for companies 

with high barriers against imitation and those with low barriers. The surveyed companies with 

high barriers against imitation appear to report more information, but the difference may not 

statistically demonstrate. IT-companies tend to communicate mostly information regarding 

process innovation and the information is mostly historically orientated.  

 

Key words: Innovation, transparency, listed innovative companies, barrier against imitation  
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning om kommunikation av innovation 

som leder till vårt syfte. Detta för att läsaren ska få en tydlig bild om vad examensarbetet 

behandlar. 
 

Innovation är en betydande faktor för ett ökat värdeskapande och konkurrensfördelar på 

konkurrensutsatta marknader (Holland, 2003). Innovation innebär en ny produkt på marknaden, 

eller en signifikant förbättring av en process eller produkt alternativt utvecklingen av företagets 

förmåga till framtagning av nya, alternativt förbättrade produkter och processer (Teece, Pisano 

och Shuen, 1997; Baregheh, Rowley och Sambrook 2009). Företagen som har en uthållig strategi 

för innovationsaktiviteter för bibehållandet av konkurrensfördelar, kräver förmågan att hålla fast 

vid en strategi för kontinuerliga investeringar inom forskning och utveckling, vilket i många fall 

kräver finansiellt kapital från investerare (O’Brien, 2003). För att erhålla detta behöver företagen 

kommunicera sin innovationsverksamhet till investerarna på ett effektivt sätt (OECD, 2005). 

Dessutom kan det erfordra en hög transparens av kommunikation av innovationsverksamhet av 

företag för att övertyga investerare om riskkapitalets framtida potentialer (Johansson och 

Malmström, 2013). Enligt Marston och Shrives (1991) kommunicerar företag om innovationer 

genom olika kanaler. En av de viktigaste kanalerna är företags offentliga årsredovisningar vilka 

främsta syfte är att bidra med en större insikt om företagets ekonomiska ställning till dess 

investerare (Rogers och Grant, 1997).  
  

Enligt International Accounting Standard (IAS 38, 2012) är endast information gällande 

kostnaderna för forskning och utveckling samt balanserade utvecklingskostnader, obligatoriskt 

att redovisa externt för börsnoterade företag. Detta kan leda till en låg grad av transparens av 

företags innovationsverksamhet (Healy och Palepu, 2001). Där utöver finns möjligheten för 

börsnoterade företag att även lämna frivillig och icke-finansiell information som behövs för 

förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat vilka är relevanta för den aktuella 

verksamheten (IFRS, 2013). Frivillig information i årsredovisningen signalerar till investerare 

om företagets finansiella situation genom att klargöra kvantitativ finansiell information och 

identifierar värdeskapande aktiviteter (Lev och Zarowin, 1999). Detta leder till en reducering av 

informationsasymmetrin som råder mellan företaget och investerare. Eftersom det saknas 

riktlinjer för hur innovationsinformation kan redovisas, leder detta till att det är upp till varje 

företagsledning att välja hur denna frivilliga information presenteras i årsredovisningen (Annell 

och Sveiby, 1989). Avsaknadet av riktlinjer kan även skapa variationer av den mängd 

innovationsinformation som redovisas av företagen inom en bransch (Healy och Palepu, 2001; 

Rogers och Grant, 1997; Marston och Shrives, 1991). 

 

Tidigare studier visar att det finns incitament hos företag att bidra med mer frivillig information 

och därmed minska informationsasymmetrin för att reducera kostnader för extern finansiering, 

vilket ger ökade investeringar och tillväxt (Myers och Majluf 1984; Verrecchia, 2001). Dock 

finns det exempel på studier som visar på att företag har incitament att inte redovisa 

konkurrenskänslig information som kan försvaga deras konkurrenskraft, såsom information om 

företags innovationer, forskning och utveckling, även om detta innebär att det är svårare att få 

tillgång till externt kapital (Verrecchia, 1983; Darrough och Stoughton, 1990; Wagenhofer, 1990; 

Feltham och Xie, 1992; Newman och Sansing, 1993; Darrough, 1993; Gigler, 1994; Barney, 
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1991). Dessa två ovannämnda incitament ger upphov till ett dilemma mellan sekretess, om hur 

mycket information företag kan redovisa innan det gynnar konkurrenterna, och hur mycket 

information företag är ansvarig att redovisa och behöver kommunicera för att minska 

informationsasymmetrin mellan företaget och dess investerare (Lev, 1992; Darrough, 1995; 

Wagenhofer, 1990). För att hantera detta dilemma av informationstransparens, används bland 

annat patent som ett skydd mot imitation från konkurrenter vilket innebär att företaget kan 

behålla konkurrensfördelar från innovationer. Healy och Palepu (2001) menar att transparens av 

information om innovation som redovisas av företag är känslig för konkurrens på marknaden, 

speciellt om företagen är utsatt för hård konkurrens. 
 

En bransch som ofta karakteriseras av snabb utveckling och därmed ofta kräver externt 

finansiellt kapital, inom forskning och utveckling, är IT-branschen (European Commission, 

2008a). Då det råder snabb teknologisk utveckling för att kunna leverera konkurrenskraftiga 

produkter och tjänster till marknaden, ställs det höga krav av investerare att innovationer 

redovisas mer transparent hos innovativa företag (Healey och Palepu 2001). Investerare är 

innovativa företags viktigaste källa till externt finansiellt kapital och redovisningen av 

innovationsinformation har därmed stor betydelse för kapitalanskaffningen (Ledoux och Cormier 

2013; Grossman 1981). Däremot kan en hög grad av transparens innebära att företagets 

konkurrensfördelar försvagas (Johansson och Malmström, 2013). 

 

Tidigare studier har generellt fokuserat på kommunikation av frivillig information i 

årsredovisningar gällande immateriella tillgångar, vilket beskrivs som en typ av tillgångar och 

redovisas av företagen och består bland annat av patent, varumärken och upparbetade kunskaper 

(Artsberg, 2005). En av de fåtal studier som fokuserar på innovation är arbetet av Bellora och 

Guenther (2013) där de undersökte redovisningen av innovation hos företag inom olika 

branscher i Europa. Studien visade att företagets bransch och storlek påverkar informationens 

kvantitet och dess karaktär var främst kvalitativ, icke finansiell och historiskt orienterad. Tidigare 

studier visar även att det finns en positiv korrelation mellan innehav av patent och 

innovationskommunikationens omfattning (Guo, lev och Zhou 2004). Bristen på studier om 

kommunikation av innovation i årsredovisningar tyder på att det finns ett gap i forskningen hur 

information av innovation redovisas hos IT-företags årsredovisningar, hur denna information 

signaleras, skillnader mellan olika företag gällande detta och hur redovisningen av innovation 

kan förstås. Dessutom saknas det tidigare studier om barriärer mot imitation påverkar 

kommunikationen av innovation i årsredovisningar. På grund av detta framstår det intressant att 

studera börsnoterade företags signalering av innovation för hantering av informationsasymmetri.  

1.1 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för kommunikation av innovationer i extern redovisningsinformation 

avsedd att minska informationsasymmetri hos företag med hög- respektive låg barriär mot 

imitation genom att (1) beskriva kommunikation av signaler om innovation i börsnoterade 

innovativa företags årsredovisningar och (2) identifiera och analysera signaleringens betoning 

och karakteristik (3) samt att utveckla en modell för signalering av innovation för hantering av 

informationsasymmetri. 
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2. Referensram 
I detta kapitel presenteras referensramen vilket studien utgår från. Vi börjar med att redogöra 

för två teorier för kommunikation av innovation: agent- och principalteorin samt signalteori. 

Vidare introduceras en faktor som kan påverka kommunikation av innovation samt presenteras 

begreppet innovation.  

2.1 Teori 

2.1.1 Agent- och principalteorin 

Agent- och principalteorin grundar sig enligt Jensen och Meckling (1976) på den relation som 

uppstår då agenten har mer information än principalen. I denna studie kan företag ses som agent 

och investerare som principal. En sådan relation kräver att investerare har tillgång till 

information. Om fullständig information om företaget inte är möjlig, ger det upphov till ett 

informationsgap, även kallat informationsasymmetri (Ross, 1973, Jensen och Meckling 1976). 

Investerare har incitament till insikt i företagets verksamhet och framtidsutsikter då en ökad 

insikt påverkar bedömningen av företagets avkastning av det investerade kapitalet. Genom att 

öka redovisningen av frivillig information såsom innovation i årsredovisningen reduceras 

informationsgapet mellan företaget och investerarna, vilket enligt Myers och Majluf (1984) finns 

incitament för. Detta eftersom en reducering av informationsgapet leder till att kostnader för 

extern finansiering och osäkerhet om förväntad avkastning minskar samt förbättrad tillgång till 

extern finansiering (Amir och Lev, 1996). Enligt Aboody och Lev (2000) är 

informationsasymmetrin mellan investerarna och företagen mer påtaglig i forsknings- och 

utvecklingsintensiva företag jämfört med företag med mindre tonvikt på detta. Detta eftersom 

stora investeringar inom forskning och utveckling bidrar till en ökad osäkerhet om framtida 

värdeskapande och därför ställer investerare krav på information om dessa aktiviteter (Healey 

och Palepu 2001). Därför finns det inom IT-branschen extra starka incitament till att redovisa 

ytterligare frivillig information gällande innovationer för att reducera informationsgapet (Bellora 

och Guenther, 2013). Genom att sända signaler till investerare om forsknings- och 

utvecklingsverksamhet och investeringar inom detta område, som pågår i företaget, reduceras 

just detta informationsgap.  

 

För att innovativa företag ska kunna få tillgång till extern finansiering, med låg kapitalkostnad, är 

transparens mellan företag och investerare av stor betydelse (Vincente-Lorente, 2001). Graden av 

transparens påverkas inte endast av den mängd information som kommuniceras, utan även vad 

informationen skickar för signaler. Därför är det viktigt för reducering av informationsgapet, hur 

informationen om till exempel innovation signaleras ut till investerare. 

2.1.2 Signalteori 

Signalteori föreslår hur informationsasymmetri kan minimeras med hjälp av signalering (Spence, 

1973). Enligt Watson, Shrives och Marston (2002) används signalteori för att förklara varför 

företag har incitament att redovisa mer frivillig information, till exempel om innovation i 

årsredovisningar. Med det menas att företag sänder signaler till investerare med 

informationsunderskott för att förbättra sin position gentemot konkurrenterna (Grossman, 1981; 

Campbell et al, 2001). Enligt Bar-Yosef och Livnat (1984) samt Trueman (1986) är företag 

benägna att redovisa mer information för att kommunicera och marknadsföra sina prestationer 
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och särskilja sig från mindre framgångsrika konkurrenter. Detta leder till att företaget kan genom 

signaler, påverka investerarnas uppfattning om företaget vilket innebär förbättrad image och 

ökad tillgång till extern finansiering (Rodgers, 2007; Whiting och Miller, 2008). IT-företag med 

stora satsningar inom forskning och utveckling har en påtaglig osäkerhet om framtida 

värdeskapande vilket påverkar investerares beslutsfattande. För att reducera informationsgapet 

krävs det kommunikation av signaler till investerare angående innovationsverksamheten som 

pågår i företaget. Signaler angående denna typ av verksamhet kan till exempel vara redovisning 

av en prototyp, patent eller information om hur mycket resurser som satsas på forskning och 

utveckling (Audretsch et al 2012; Anton och Yao, 2003). Enligt Diamond (1985) och Tomkins 

(2001) tjänar företag på att tillhandahålla relevant och tillförlitlig transparent information för att 

kunna få tillgång till finansiering.  

 

Enligt signalteorin kan det därför vara fördelaktigt för IT-företag att kommunicera mer frivilliga 

signaler om innovation, vilket kan leda till minskad risk för investerare och reducerad kostnad 

för anskaffning av externt kapital. Den kanal som är en av företagets viktigaste för att 

kommunicera till investerare, är dess årsredovisning (Rogers och Grant, 1997). Vidare diskuteras 

hur denna kanal används för kommunikationen av innovation och hur signaleringen kan se ut 

enligt tidigare studier. 

2.2 Tidigare empiriska studier 

2.2.1 Kommunikation av innovation via årsredovisning 

Transparens genom extern redovisningsinformation påverkas av informationens kvantitet och 

kvalitét, det vill säga hur mycket något sägs och hur det sägs (Beretta och Bozzolan, 2008; 

Bergström och Boréus, 2012). Redovisningsinformation har tre tidskaraktärer, dessa är dåtids-, 

nutids- eller framtidsinriktad information. Beretta och Bozzolan (2008) fann att företag 

kommunicerar främst via dåtidsinformation eftersom klassisk redovisning har sedan läge 

fokuserat på denna informationskaraktär. Däremot har framtidsinriktad information framhållits 

som mer användbar jämfört med dåtidsinriktade signaler eftersom investerare kan använda den 

för att analysera och skapa prognoser om företagets uthålliga förmåga till värdeskapande (Beretta 

och Bozzolan 2008; Lev och Zarowin, 1999). Dessutom bidrar framtidsinriktad information till 

att minska risken för investerare (AICPA Committee, 1994). 

 

Annell och Sveiby (1989) anser att företaget tjänar på att dess årsredovisning innehåller ett 

avsnitt om företagets investeringar i forskning och utveckling, både en beskrivning av de 

affärsmöjligheter som utvecklingsprojekten väntas resultera i och hur stora forsknings- och 

utvecklingskostnaderna varit. Dessutom hur information om utvecklingen av dessa investeringar 

sett ut de senaste åren för att kunna utläsa investeringsnivån från år till år (ibid). Detta kan 

företaget tjäna på eftersom sådan information kan reducera osäkerheter hos investerare om 

företagets framtida värdeskapande. Marston och Shrives (1991) menar att förståelsen för 

finansiell information, till exempel om utgifter för forskning och utveckling, ökar hos investerare 

om informationen efterföljs av narrativ text. Enligt ’International Integrated Reporting Council’ 

(IIRC, klausul 4.20) ska företag tillhandahålla en beskrivning som kopplar ihop dåtida 

investeringar, till exempel investeringar inom forskning och utveckling och resultatet av dessa. 
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Depoer (2000) fann att större företag redovisar mer frivillig information eftersom dessa företag 

har mer resurser att tillhandahålla ett bredare utbud av företagsinformation. Dock fann Depoers 

att företag redovisar mindre frivillig information när informationen är konkurrenskänslig och 

riskerar att bli ekonomiskt skadligt för företaget, till exempel information om innovation, 

forskning och utveckling. Lang och Lundholm (1996) menar att ett företags transparens av 

frivillig information är positivt relaterad till antalet investerare som följer bolaget eftersom mer 

frivillig information leder till en mindre spridning i investerares prognoser, och lägre volatilitet i 

prognosrevideringar. Jones (2007) undersökte frivillig information om forskning och utveckling i 

företags årsredovisning och fann att företag redovisar information om alla stadier av forsknings- 

och utvecklingsaktiviteter, men majoriteten av informationen är generell och innehållsfattig. 

Hamed och Omri (2013) visar att frivillig information om innovationer hos börsnoterade företag 

redovisas i årsredovisningarna, men på en relativt låg nivå och utspritt, samt att informationen 

fokuserar främst på processinnovation. Guo et al (2004) identifierade att tillgången till 

patentskydd ökar företags incitament till en högre grad av redovisning av innovationer under 

utveckling, eftersom tillgång till patent minskar risken för imitation från konkurrenter. De menar 

att en ökning av företagets frivilliga information angående patentskyddade produkter reducerar 

informationsasymmetrin (ibid). Signaler om patent är i sig inte tillräckliga för att erhålla 

finansiering från de flesta långivare, utan företag kan minska informationsasymmetrin gentemot 

investerare genom att skicka signaler som kombinerar företagets patent med dess kunskap om 

processer och teknik (Audretsch et al 2012; Gompers och Lerner 2001). 

2.2.2 Barriärer mot imitation 

Med hållbar konkurrensfördel menas att företaget har en överlägsen position på marknaden med 

sina innovationer som inte är lätt för konkurrenter att kopiera eller överträffa. Även om teknik 

förbättrar produktivitet, sänker kostnader och ökar kvalitet, kan den ha begränsad påverkan på 

företagets hållbara konkurrensfördel, om teknik inte kan skyddas mot imitation (Greve 2008; 

Olson 2006). Ett sätt att upprätthålla konkurrensfördelar är att skapa barriärer mot imitation 

(Reed och Defillipi, 1990). En barriär kan definieras som återhållandet eller hindrandet av 

imitation från konkurrenter. Sådant skydd mot imitation av framtagna innovationer är ansökning 

till och registrering av patent. Dessa patent har som syfte att bevara innovationens 

konkurrensfördelar genom att eliminera risker för imitation från konkurrenter och agerar som 

barriärer mot kopiering av innovation (Ceccagnoli, 2009). Anton och Yao (2003) menar att 

patentsystemet uppmuntrar till framtagning av innovation och redovisning av innovation, genom 

att ge ensamrätt till företaget. 
  

Klette och Kortum (2004) visar att både patentansökningar och registrerade patent varierar 

mellan företag på ett sätt som är proportionerligt mot forsknings- och 

utvecklingsinvesteringarnas storlek. Guo et al (2004) studerade redovisning av information om 

innovation på produktnivå genom att undersöka börsintroduktioner, studiens resultat visar att 

kommunikation av nya produkter har ett positivt samband med existensen av patent eller 

patentansökningar. Belenzoon och Patacconi (2013) menar att företag kan signalera dess 

innovativa styrka genom kommunikation av patentportföljen. Däremot kan företag även ha 

incitament att inte redovisa innovationsinformation för att skydda konkurrensfördelar som är 

baserade på innovation fastän företag innehar många patent som reducerar risker för imitation 

från konkurrenter (Chesbrough, 2006). 
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2.2.3 Innovation 

Det finns flera definitioner av begreppet innovation. Inom innovationslitteraturen skiljer 

Quintane, Casselman, Reiche och Nylund (2011) mellan process- och produktinnovation. 

Processinnovation definieras som: företagets process för att transformera en idé till verklighet 

(Myers och Marquis, 1969; Van de Ven och Polley, 1992; Van de Ven, 1986; West och Farr, 

1990). Processinnovation kan även definieras som att utföra något på ett nytt sätt eller 

användandet av nya rutiner (Davenport, 1991) och är även nära kopplat till underliggande 

processer såsom förändringar inom ett företags organisationsstruktur och förändringar av 

innovationsverksamhetens tillvägagångssätt (Ettlie och Reza, 1992; Tornatzky och Fleischer, 

1990). Processinnovation kan dessutom fastställas som företagets förmåga till framtagning av 

innovationer vilket vanligtvis representeras av utgifter för forsknings- och 

utvecklingsverksamheten, antal anställda inom denna verksamhet samt utvecklingssamarbeten 

med kunder och institut (Quintane et al, 2011). Vidare beskriver även författarna 

processinnovation genom: “skapandet av ny kunskap som är nödvändig för att replikera 

processen som leder till innovationsresultat” (s. 940). 

 

Produktinnovation beskrivs som en produkt, tjänst, idé, koncept, som anses vara ny i den miljö 

som denna introduceras inom, dessutom företagets möjlighet till patentansökning av dessa 

(Schumpeter, 1934; Howell och Higgins, 1990; Marcus, 1988). Produktinnovation kan även ses 

som det faktiska utfallet av innovationsverksamheten och lanserats kommersiellt (Utterback, 

1971). Inom produktinnovation presenterar (Dewar och Dutton, 1986; Henderson och Clark, 

1990) även två ytterligare beskrivningar av produktinnovation där dem beskriver detta som 

nyskapandet av produkter och tjänster samt förbättrandet av en existerande produkt eller tjänst. 

Enligt Bellora och Guenther (2013) kan information om innovation ses som dåtid-, nutid- eller 

framtidskaraktär. Baserat på ovanstående definitioner och resonemang för respektive kategori, 

definieras innovation i denna studie som: 

 

Utfall av företags innovationsaktiviteter i form av nya eller förbättrade produkter och tjänster 

och företags förmåga till framställningen av dessa samt användandet av nya rutiner och 

tillvägagångssätt. Innovation delas härefter upp i två kategorier; produktinnovation och 

processinnovation. 

2.3 Teoretisk analysmodell 

Baserat på studiens referensram har en teoretisk analysmodell utvecklats som beskriver 

kommunicering av innovation via årsredovisningar och identifierar innovationskategorier i 

innovativa företags årsredovisningar för att hantera informationsasymmetri, figur 1 illustrerar 

detta. Modellen illustrerar kommunicering av två olika innovationskategorier via 

årsredovisningar genom tre olika signalkaraktärer för att reducera informationsasymmetrin 

mellan företaget och investerare. Dessa signalkaraktärer kan vara av olika typ såsom dåtid-, 

nutid- eller framtidssignaler för att skapa förståelse för hur innovationskategorierna kan bidra till 

hantering av informationsasymmetri genom kommunikation av innovation. Dessa 

innovationssignaler kan kommuniceras i form av beskrivande text eller i form av siffror. Hur 

företag kommunicerar innovation via årsredovisning påverkas i sin tur utav företagets skydd mot 

imitation. Den teoretiska analysmodellen visar att grunden för kommunikation i 

årsredovisningarna bygger på hanteringen av informationsasymmetri eftersom denna hantering 
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har en central betydelse när det gäller den frivilliga redovisningen av information i 

årsredovisningar. Agent- och principalteorin är i denna studie överordnad signalteorin, detta 

innebär att företag använder signaler som kommuniceras ut via årsredovisningar för att hantera 

informationsasymmetrin. Med utgångspunkt i agent- och principalteorin analyseras de två olika 

innovationskategorierna angående hur dessa kategorier karaktäriseras i företags årsredovisningar. 

Genom dessa två kategorier fångar analysmodellen upp redovisningen av innovation i praktiken. 

 

 
 

 Figur 1 Analysmodell för kommunikation av innovationer i IT-företag 
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3. Metod 
I följande kapitel presenteras de metodval som gjorts. Metodvalen berör val av 

undersökningsansats, metodsynsätt, forskningsstrategi och datainsamlingsmetod. Vidare beskrivs 

hur analysen har genomförts och avslutningsvis berörs uppsatsens kvalitet, vilket omfattar 

studiens validitet samt reliabilitet. 

3.1 Undersökningsansats 

I denna studie tillämpades en deduktiv undersökningsansats. Den deduktiva metoden användes 

framför allt för att testa befintliga teorier och litteratur som rör området för 

informationsasymmetri, kommunikation av innovation och redovisning (Bryman och Bell, 

2005). Innan det empiriska arbetet med årsredovisningarna utvecklade vi en teoretisk 

referensram för kommunikation av innovation. Den teoretiska analysmodellen utgjorde grunden 

för empirin samt analysen av innovationskategorier och signalkaraktärerna. Vidare utvecklade vi 

ursprunglig analysmodell med hjälp av empirin och analysen (Saunders et al 2007). 

3.2 Metodsynsätt 

Genom att studera hur IT-företag kommunicerar ut innovationskategorierna, processinnovation 

respektive produktinnovation, i årsredovisningar skapades en insikt hur innovation signaleras 

från företag. Då innehållet i årsredovisningarna till stor del är utformad av IT-företagen såg vi 

dessa som aktörer och därmed ansåg vi att ett aktörssynsätt var lämpligt (Arbnor och Bjerke, 

1994). Genom att studera IT-företagens årsredovisningar avsåg vi att skapa förståelse för 

aktörens agerande avseende kommunikation av innovation. I denna studie genomfördes en 

kvalitativ samt en kvantitativ forskningsmetod (se metod 3.7 & 3.8). Den kvalitativa 

diskursanalysen användes för att beskriva innovationskategorierna och signalens karaktär. Detta 

passar bra för denna studie då vi vill skapa en djupare förståelse för ett fenomen eller en händelse 

(Denscombe, 2009). Den kvantitativa innehållsanalysen användes för att analysera olika 

meningar och ord i företagens årsredovisning. Genom en innehållsanalys fick vi fram 

kvantifierbara resultat som var lämpade för jämförelser mellan företagen (Bryman och Bell, 

2005). 

3.3 Forskningsstrategi 

Studien genomfördes i enlighet med en fallstudie. Fallstudier beskrivs som en studie där det 

enskilda fallet studeras, det vill säga vi studerade och analyserade innovativa företags 

årsredovisning vilket gör det möjligt att få en mer djupgående redogörelse och förståelse av 

kommunikation om innovation (Denscombe, 2009). Valet av fallstudie som forskningsstrategi 

lämpar sig bra därför att den möjliggjorde att studera ett flertal företag samtidigt samt undersöka 

hur och varför innovativa företag kommunicerar ut innovationer i årsredovisningen (Bryman och 

Bell, 2005). Vår fallstudie fokuserade på tjugotvå innovativa företag vilka kategoriserades i två 

olika kategorier, för att öka chanserna till att upptäcka samband mellan företagens karaktär och 

kommunikation av innovation (ibid). 
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3.4 Litteratursökning 

För att samla in material till studiens referensram, användes följande databaser: LTU:s Primo, 

Emerald, Ebsco. De sökord som användes var: innovation, research and development (R&D), 

disclosure, financial reports, annual reports, voluntary information, IT-business, agenteorin, 

signalteorin, innovative venture, proprietary information, barriär, patent, innovation strategy. 

Sökningarna har gjorts med orden enskilt och i kombinationer. 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Det empiriska materialet vi analyserade bestod av tjugotvå företags årsredovisningar som gäller 

för räkenskapsåret 2012, vilken var den senaste versionen som fanns tillgänglig vid uppstarten av 

denna undersökning. Den senast publicerade årsredovisningen ger en realistisk bild av den 

information som företagen kan och vill kommunicera ut (Denscombe, 2009). Årsredovisningen 

för Seagate Technologies gäller räkenskapsåret juli 2011 – juli 2012, eftersom dem har brutet 

räkenskapsår. Datainsamlingen bestod av att samla in årsredovisningar från respektive valt 

företag via internet. Företagen har publicerat årsredovisningarna på sina hemsidor där vi primärt 

hämtade dokumenten ifrån, samt ifrån databasen Bolagsfakta.se. När de tillgängliga 

årsredovisningarna var insamlade började arbetet med att grundligt läsa dessa och markera de 

delar som berörde signaler om innovation. Representativa citat gällande produkt- och 

processinnovation samt dåtids, nutids och framtidssignaler presenteras i empirin valdes ut då de 

ansågs vara relevanta för att belysa företagens kommunikation av innovation. 

3.6 Urval 

Detta arbete utgick från börsnoterade bolag inom IT-branschen, då det främst är denna bransch 

som idag upplevs starkast påverkad av förändrings- och innovationstryck samt lyder under 

börsens krav på transparens i redovisningsinformation. Dessutom är börsnoterade innovativa 

företag beroende av sina investerare för externt finansiellt kapital. Vi utgick från tre kriterier för 

valet av företag. Det första var att de skall vara noterade på en europeisk börs och det andra 

kriteriet är att företaget producerar IT-produkter. Företagen identifierades från webbsidorna 

Euronext, NASDAQ Europe, NASDAQ Nordic och databasen bolagsfakta. Företagen var 

verksamma inom elektroniksektorn (Global Industry Classification Standard GICS-4520), 

mjukvaruprodukter (GICS-4510) och halvledarsektorer (GICS-4530). Vi valde europeiska 

företag på grund av att företag inom Europa redovisar i enlighet med de internationella 

redovisningsstandarderna IFRS, vilket resulterar att årsredovisningarna lyder under samma krav 

för dess utformning och kan jämföras gentemot varandra. Ytterligare en orsak till att urvalet 

bestod av Europeiska företag är att denna region innebar ett brett urvalsunderlag av företag inom 

den valda branschen. För att uppfylla studiens syfte angående att undersöka innovativa företag, 

valde vi även att använda en indikator på en viss nivå för att kontrollera ifall företagen utförde 

forsknings- och utvecklingsaktiviteter, vilket även har använts i studien gjord utav O’Brien 

(2003).  Detta genomfördes genom att vi kontrollerade att företaget har investerat åtminstone 

fem procent av dess omsättning på forskning och utveckling.  Vi valde en gräns på fem procent 

eftersom vi ansåg att den nivån indikerade att företaget bedrev innovativ verksamhet på en 

representabel nivå (ibid). Genom att jämföra forskning- och utvecklingsutgifter med företagets 

nettoomsättning återfanns en indikator att företagen vi valde bedriver innovationsverksamhet, 

eftersom det är rimligt att tro att börsnoterade innovativa företag investerar inom forsknings- och 

utvecklingsverksamheten. 



 

10 

 

Vi valde även att kategorisera IT-företagen i två olika kategorier baserat på nivå av patent hos 

företaget, med elva företag i vardera kategorin. Vi valde att utgå från antal patent som en 

approximation för att klassificera företag i kategorierna hög- och lågbarriär för skydd mot 

imitation Efterson antalet patent innebär komplexitet det vill säga desto fler patent företag har, 

desto mer komplext är företaget och därmed innehar en högre barriär mot imitation. Genom att 

klassificera in de valda företagen i två kategorier som beskriver olikheter i konkurrenssituationer 

om innovation inom den valda branschen var det möjligt att analysera skillnader av presenterad 

innovationsinformation och signalernas karaktär i årsredovisningen, beroende på företagets 

konkurrenssituation. Då dessa patent har som uppgift att skydda nya produkter eller processer 

från imitation och användas av företagets konkurrenter. Genom att analysera den mängd patent 

ett företag har registrerat kunde vi jämföra företagen gentemot varandra för att få en uppfattning 

om företaget har en låg eller hög barriär mot imitation. 

 

För att kunna skapa en uppfattning av hur många patent företaget genererar oberoende företagets 

storlek, valde vi även att jämföra företagets antal patent i förhållande till antalet anställda. 

Därigenom fick vi en indikator på företagets barriärnivå mot imitation per anställd vilket 

indikerar vilken nivå av skydd mot imitation företaget har oberoende av dess storlek. Genom att 

använda oss av kvoten av antalet patent genom antalet anställda, upptäcktes en markant skillnad 

mellan företagens patentnivåer. Dessa nivåer var som högst 12,4 procent i gruppen för låg barriär 

respektive 19 procent om minst i gruppen för hög barriär (tabell 1), vilket innebar en skillnad på 

6,6 procentenheter mellan gruppen hög respektive låg barriär. Detta möjliggjorde att vi kunde 

kategorisera företagen till respektive grupp. Baserat på resonemanget att avsaknad av 

patentinformation kan tolkas som avsaknad av patent valde vi att klassificera företagen som inte 

nämnt antal patent till företagsgruppen med låg barriär.  Genom att kategorisera företag i olika 

konkurrenssituationer, beroende på antal patent, undersökte vi om det är en faktor för 

redovisning av innovationsinformation. Denna urvalsprocess ledde till ett slutligt urval av 

tjugotvå företag vilket illustreras i Tabell 1 nedan. Tabellen presenterar även operationalisering 

av variabler avseende de tjugotvå IT-företagens antal patent genom antalet anställda. Uppgifterna 

om antal patent, antalet anställda samt forskning och utveckling i procent av nettoomsättningen 

vilket hämtades från företagens årsredovisningar. 

Tabell 1 Operationalisering av hög och låg barriärer mätningen avseende de studerade IT-företagen 

 
*Patent var ej angett i årsredovisningen 
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3.7 Diskursanalys 

För att uppnå studiens delsyfte 1 respektive 2 genomfördes en kvalitativ diskursanalys. En 

diskursanalys hjälpte oss att analysera innovationssignalernas egenskaper och betoning samt dess 

tidskaraktärer; dåtid-, nutid- och framtidssignaler. Vi analyserade valt IT-företags årsredovisning 

genom att identifiera innovationsrelaterad text, med utgång från denna studies definition av 

innovation, vilka sedan kategoriserades baserat på operationaliseringen av analysmodellen. 

Eftersom årsredovisningarna bestod av skrivna texter var användandet av en diskursanalys till 

fördel (Börjesson och Palmblad, 2007). Diskursanalys passade denna studie väl för att få en 

djupare förståelse om IT-branschens kommunikation av innovationssignaler (ibid).  

3.8 Innehållsanalys 

En innehållsanalys användes i denna studie för att komplettera diskursanalysen genom att 

analysera ordfrekvensen och kvantifiera innehållet (Bryman och Bell, 2005). Ordanalysen syftar 

till att finna relevanta samband till studiens analys och diskussion. Ordfrekvensen visar de ord, 

som är kopplade till studiens definition av innovation, som företagen kommunicerar via 

årsredovisningen. Ordanalyserna presenteras som en bild, där de ord som vanligast förekommer i 

beskrivningen av undersökta IT-företagens årsredovisningar för grupperna med hög- respektive 

låg barriär. Med hjälp av Nvivo tog vi ut de tjugofem mest frekventa orden med minst fyra 

bokstäver som återfanns i texterna (figur 5 och figur 7). Den sistnämnda avgränsningen gjordes 

för att förhindra småord som till exempel ”och”, ”för” och ”med” inte skulle tas i beaktande. 

Innehållsanalysen genomfördes genom att kategorisera texter till innovationskategorierna; 

processinnovation respektive produktinnovation, samt vilken karaktär signalerna har, det vill 

säga dåtid, nutid eller framtid. Vidare undersökte vi mängden av innovationsrelaterad text 

gentemot den totala mängden text i en årsredovisning (Marston och Shrives, 1991). 

Kvantifieringen av resultatet möjliggjorde jämförelse mellan företagen (Bergström och Boréus, 

2012). I årsredovisningen studerades även finansiell information avseende forskning och 

utvecklingsutgifter för att jämföra företagets utgifter för investeringar i forskning och utveckling 

med den mängd skriven frivillig information angående forskning och utveckling. Detta för att 

kunna jämföra mellan företagen samt identifiera eventuella differenser mellan de två grupperna. 

3.9 Operationalisering av analysmodell 

När all data var insamlad inleddes arbetet med att analysera materialet. Den teoretiska 

referensramen låg som grund för utvecklingen av analysmodellen. Figur 2 nedan visar en 

operationalisering av analysmodellen. Genom att tillämpa nedanstående analysmodell erhölls ett 

verktyg för att strukturera och kategorisera data från årsredovisningar. Vid genomförandet av 

analyser användes mjukvaruprogrammen Nvivo och Microsoft Excel, där Nvivo användes för att 

klassificera textstycken i de valda innovationskategorierna samt att Microsoft Excel användes för 

skapandet av diagram och tabeller för att tydligt illustrera innovationskategoriernas fördelning 

samt signalkaraktärernas fördelning. Vid kodningen användes ett kodningsschema för 

indikationsord för innovation (tabell 2), vilket baserades på denna studies definition samt tidigare 

studiers mätningsmetoder (Kleinknecht et al, 2002; Community Innovation Survey; Statistiska 

centralbyrån). Den kodade innovationsrelaterade texten är endast på detaljnivå som härrör 

specifika händelser och åtgärder. Vid identifieringen av text angående forskning och utveckling, 

kodade vi skriven text gällande forsknings- och utvecklingsverksamheten i dess hela omfång. 

Detta innebar att vi kodade text som var utav allmän karaktär vilket innebar att den var 
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övergripande och på en strategisk nivå, detta kunde till exempelvis vara företags kommunikation 

av forsknings- och utvecklingsverksamhets centrala roll hos företaget för att skapa 

konkurrensfördelar. Dessutom kodades även text till denna kategori som var på detaljnivå, vilket 

innebar konkreta handlingar angående forskning- och utvecklingsverksamheten, vilket 

exempelvis kunde innebära text vilket beskriver vad forskning- och utvecklingsverksamheten har 

resulterat i. Den kodade forskning- och utvecklingsrelaterade texten innehåller därav 

innovationsrelaterad text som härrör i forskning- och utvecklingsverksamheten på en detaljerad 

nivå. Därmed är forsknings- och utvecklingsrelaterad text ett vidare begrepp än studiens valda 

definition av innovation. 
 

Tabell 2 Innovationskategorier vilket användes vid kodning 

 

Figur 2 visar hur första kodningen av årsredovisningarna genomfördes. Rutan årsredovisningar 

representerar urvalet av de tjugotvå valda företagens årsredovisningar. Först kategoriserades 

årsredovisningarna in i gruppen för hög barriär respektive låg barriär. Därefter kodades 

årsredovisningen genom att identifiera innovationsrelaterad text för att sedan kategoriseras till 

innovationskategorierna; processinnovation och produktinnovation. 

 

 
 
Figur 2 Första kodningen 

Andra kodningen beskrivs i figur 3. Vid detta steg av kodningen kategoriserades den valda 

texten, från produktinnovation respektive processinnovation, till tre grupper av tidskaraktär; 

dåtids-, nutids- och framtidskaraktär. Dessa tre signalkaraktärer har även använts i tidigare 

studier (Bellora och Guenther 2013; Jones 2007; Beretta och Bozzolan, 2008). Dåtidssignaler 

identifierades som text om vad företaget har gjort under det gångna året, exempelvis kunde en 

dåtida signaler handla om att företaget under året har lanserat en ny produkt: “Under året 

Processinnovation 

•Forsknings- och 
utvecklingsutgifter 

•Anställda inom forskning och 
utveckling 

•Kund- och leverantörssamarbeten 

•Utvecklingssamarbeten med 
institut 

• Innovationskultur 

•Tekniska kompatibiliteten 

•Nya tillvägagångssätt och rutiner 

Produktinnovation 

•Förbättringar av existerande 
produkter och tjänster för 
kommersiellt bruk 

•Nya produkter och tjänster för 
kommersiellt bruk 

•Patent och patentansökningar 

Årsredovisningar 
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Process Produkt 
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lanserade vi även TomToms Hands Free Car Kit för mobiltelefoner[...]”i. Nutidssignaler är text 

som identifierades vad företagen gör i dagsläget, exempelvis företagets pågående 

innovationsverksamhet: “ARM specialiserar sig på att designa innovativ teknologi och utvecklar 

en[…]”ii. Framtidssignaler identifierades som text om framtida aktiviteter, exempelvis vad 

företaget kommer jobba med under det kommande året: “Under räkenskapsåret 2013 kommer vi 

att fortsätta att introducera intergreade switchar för kontroll av strömförsörjning[...]“iii Slutligen 

utfördes en innehållsanalys, i form av ordfrekvens, för att få en översikt av de mest frekventa 

innovationsrelaterade orden. Ordanalysen baserades på studiens definition av innovation. 

 
Figur 3 Andra kodningen 

3.10 Metodproblem 

3.10.1 Validitet 

För att eftersträva hög validitet, utfördes urvalet av företag noggrant för att hitta lämpliga och 

representativa företag som passar studiens syfte, vilket Bryman och Bell (2005) menar är av stor 

vikt. Angående valet av företag var vi noggranna med att alla företag hade sitt säte i Europa. 

Gällande insamlingen av företagens årsredovisningar, var vi även noggranna med att läsa 

årsredovisningarna från samtliga företag för att säkerställa att studiens urvalskriterier var 

uppfyllda. Validiteten stärktes genom att vi inte hade möjligheten att påverka innehållet i de 

valda årsredovisningarna då dessa var skrivna av de enskilda företagen och har nära anknytning 

till innovationsverksamhet. För att validera kategorier och underkategorier av innovation, tog vi 

fram en definition av innovation som var baserad på en omfattad innovationslitteratur, vilket kan 

öka begreppsvaliditeten i studien. Begreppsvaliditet handlar enligt Bryman och Bell (2005) om 

frågan huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet avses beteckna. Vid 

genomförandet av analysen gjordes en inomfallsanalys av de enskilda grupperna där företagen 

inom gruppen analyserades var för sig och därefter genomfördes en mellanfallsanalys för att 

jämföra gruppen med hög barriär med gruppen av låg barriär, detta för att skapa en bredare bild 

av hur IT-företagen kommunicerade ut innovation i årsredovisningarna. Miles et al (2014) menar 

att en kombination av dessa två analysmetoder ökar generaliseringen av studien samt att skapa en 

djupare förståelse.  Vid utförandet av denna mellanfallsanalys användes genomsnittsmått för att 

generalisera gruppen. Medelvärdet användes för att bidra till en uppfattning om gruppens 

genomsnitt, dock bidrar detta mått inte till någon information om hur företagens resultat förhåller 

sig till medelvärdet. För att kontrollera detta användes standardavvikelse, vilket visar 

medelavståndet från medelvärdet. Dessutom användes även sammanställande statistik för att 

påvisa tendenser och indikationer mellan grupperna. 

3.10.2 Reliabilitet 

Genom att informationen om innovation togs från skrivna årsredovisningar, vilka är konstanta 

över tiden, finns inget hinder för att replikera denna studie och därmed ökar studiens reliabilitet 

(Bryman och Bell, 2005). Vi var medvetna om att antalet patent kan vara missvisande för 

operationaliseringen av barriärsindelningen av företagen ifall företaget endast har ett eller ett 

Process 

Dåtid Nutid Framtid 

Produkt 

Dåtid Nutid Framtid 
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fåtal viktiga patent vilket utgör hela patentportföljen och majoriteten av företagets 

konkurrensfördelar baseras på dessa. Dessutom kunde operationaliseringen av barriärindelningen 

även påverkas av företagens val av redovisning av innehavda antalet patent eftersom denna 

uppgift är frivillig att ange i årsredovisningen. Därutöver är patent inte ett fullständigt skydd mot 

imitation av konkurrensfördelar som är baserade på innovationer eftersom företagets 

konkurrensfördelar av patent går förlorade vid samma tillfälle som patenten upphör 

(Chesbrough, 2006; Johansson och Malmström, 2013). Dock är patent en ofta använd indikator 

för innovation och därför valde även vi att använda patent som indikator (Kleinknecht et al, 

2002). För att försöka uppnå hög reliabilitet arbetade vi med att reducera problem för 

kodningsfel. Detta problem reducerade vi genom att tillsammans koda hälften utav studiens 

årsredovisningar för att få en konsensus i kodningen, därefter kodades resterande 

årsredovisningar enskilt. Dessutom vid den enskilda kodningen diskuterades osäkerheter av 

kategorisering som uppstod för att undvika feltolkningar och ytterligare en ökad konsensus av 

kodningen (Krippendorff, 1980). För att ytterligare öka studiens reliabilitet och validitet, 

användes en triangulering genom manuell framtagning av företagens huvudbudskap samt 

användandet av en ordfrekvensanalys genom mjukvaruprogrammet Nvivo, för att sedan 

kontrollera att dessa två överensstämmer med varandra. Denna metodik förbättrade studiens 

reliabilitet och validitet genom att materialet bearbetas från två olika synvinklar (Bryman och 

Bell, 2005). 

Årsredovisningarna var skrivna på både svenska och engelska för de undersökta europeiska IT-

företagen. Det innebar att vi fick översätta de delar som var relevanta från engelska till svenska. 

För att hantera problematik vid översättningar, så översatte vi meningar från svenska till 

engelska igen för att testa om innebörden är densamma. Dock var detta inget betydande problem 

då vi båda har goda kunskaper av det engelska språket samt behöll engelska originalmeningen i 

slutnoter för att ge möjligheten för läsaren att kritiskt granska översättningen. Diskursanalys och 

innehållsanalys innebär en viss grad av subjektivitet då vår kodning byggde på våra personliga 

bedömningar av innehållet (Bergström och Boréus, 2012). Dock hanteras problemet med 

subjektivitet genom att vi använde ett kodningsschema som guide vid kodningen. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska material. Först presenteras information gällande 

företag inom gruppen med hög barriär och därefter informationen från företag inom gruppen 

med låg barriär. Vid beskrivning av andelen innovationskommunikation i företagets 

årsredovisning menar vi innovationsrelaterad text i förhållande av den totala mängden text i 

årsredovisningen vilket är kodat under de två innovationskategorierna; process- och 

produktinnovation. Vid beskrivning av andelen kommunikation av forsknings- och 

utvecklingsverksamheten i företagets årsredovisning menar vi forsknings- och 

utvecklingsrelaterad text, i dess hela omfång, i förhållande till den totala mängden text i 

årsredovisningen, vilket är kodat separat ifrån den innovationsrelaterade texten (metod 3.9). 

Tabeller illustrerar hur signalkaraktärer för innovationskategorierna procentuellt fördelas och 

hur innovationskategorierna har tagit sig i uttryck. Efter varje grupp presenterats en 

sammanställning av huvudbudskapet för samtliga företag inom respektive hög barriär och låg 

barriär i en tabell. 

4.1 IT-företag med hög barriär 

4.1.1 Ericsson 

Ericsson beskriver sin innovativa verksamhet enligt följande: “I syfte att säkerställa fortsatt 

tekniskt ledarskap ligger fokus på innovation och FoU.” (s.31). Innovationsrelaterad text som 

kommuniceras i årsredovisningen utgör 0,2 procent av den totala mängden text. Under året 

investerade Ericsson 14,4 procent av nettoomsättningen på forskning och utveckling, vilket 

representeras genom 0,05 procent av den totala textmängden i årsredovisningen. Under år 2012 

rör främst investeringarna för forskning och utveckling: “[...]testutrustning inom FoU-enheter 

och nätdriftscenter samt tillverknings- och reparationsverksamhet.” (s. 34). 
 

Processinnovation 

Ericssons fokuserar sin innovationskommunikation till största del på kategorin processinnovation 

(59 %). Ericsson beskriver processinnovation som arbete för förbättringar av sin forsknings- och 

utvecklingsverksamhet genom att implementera ett effektivare och mer snabbrörligt arbetssätt. 

Detta för att förbättra resultatet och effektiviteten. Innehållsmässigt läggs även stor vikt att 

presentera de årliga utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamheten samt hur dessa 

utgifter har förändrats gentemot föregående år. Processinnovation kommuniceras främst ut 

genom dåtidssignaler (46 %). Nedan illustreras hur Ericsson kommunicera kategorin 

processinnovation. 
 

Dåtid (46 %)        “På vissa håll inom produktutveckling har man just påbörjat övergången till ett smart och  

                               snabbrörligt arbetssätt[...]” (s. 13) 
Nutid (39 %)       ”Fokusområdet innovation handlar om att skapa nya affärer genom att ta vara på möjligheter på  

                               nya områden som IT och broadcasting, och genom nya affärsmodeller.”(s.12) 

Framtid (15 %)   ”En viktig åtgärd för att förbättra resultat och effektivitet i vårt FoU-arbete är att implementera 

                                effektivare och snabbrörliga arbetssätt.” (s.13) 

Produktinnovation 

Ericsson kommunicerar kategorin produktinnovation i mindre omfattning gentemot 

processinnovation (41 %).  Produktinnovation behandlas av Ericsson genom att i huvudsak 
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kommunicera signaler angående sin patentportfölj. Ericsson har länge gått i bräschen för 

telekommunikationsteknik. Detta återspeglas i en av branschens största patentportföljer, vilket 

dem även påpekar i årsredovisningen. Signalerna inom produktinnovation är till största del av 

dåtidskaraktär (56 %). Se exempel nedan hur Ericsson kommunicerar ut kategorin 

produktinnovation. 
 

Dåtid (56 %)        ”Vår patentportfölj är en av branschens starkaste. Vi har över 33000 beviljade  patent.” (s.2) 

Nutid (33 %)        ”Utvecklingen av teknikerna WCDMA/HSPA och LTE för mobilt bredband innebär att  

                                smartphones, datorer, surfplattor, sensorer och andra enheter kan anslutas till internet och 

                                tjänster med   bredbandsprestanda och – kapacitet” (s.14) 

Framtid (11 %)    ”Ericsson ska även tillhandahålla 100 ytterligare patenttillgångar årligen till  Unwired Planet   

                                 till och med 2018, med början 2014.” (s.44) 

4.1.2 Thales  

I årsredovisningen beskriver Thales innovation som kärnan i strategin, vilket enligt dem är 

nyckeln till konkurrenskraft och tillväxt. I hela årsredovisningen utgör innovationsrelaterad text 

0,8 procent av den totala mängden text. Under år 2012 investerade Thales 5 procent av 

omsättningen på forskning och utveckling. Textmässigt representeras information angående 

forskning och utveckling 0,52 procent av den totala textmängden. Forskning och 

utvecklingsverksamheten har främst fokuserat på “[...]nya teknologier, nya system och 

produktkoncept, nya ingenjörsverktyg och metoder för kritiska informationssystem.”iv (s.135). 

 

Processinnovation 

Under år 2012 är kategorin processinnovation den mer omtalade innovationskategorin i Thales 

årsredovisning (53 %). Thales tenderar att fokusera på den stora betydelsen av forsknings- och 

utvecklingssamarbeten tillsammans med universitet och genom forskningsnätverk. Signaler om 

innehavandet av forskningsinstitut i omvärlden är även vanligt förekommande beskrivet i 

årsredovisningen. Dessutom påpekar Thales att sitt stora antal av patentansökningar genom åren 

signalerar företagets innovativa förmåga. Dåtidssignaler (43 %) kommuniceras ut mer frekvent 

än nutids- (31 %) och framtidssignaler (26 %). Nedan illustreras exempel på kategorin 

processinnovation. 
 

Dåtid (43 %)        “Dessa laboratorier möjliggör att experiment kan utföras och nya koncept kan  utvecklas  

                                dessutom gör dom det möjligt för Thales kunder till att vara en del av utvecklingen.”
v
 (s.143) 

Nutid (31 %)         “För att utveckla nödvändiga teknologier så är Thales i stort behov av samarbeten  med  

                                 forskningsteam och den akademiska världen.”
vi
 (s.136) 

Framtid (26 %)    “Thales vill bygga samarbeten inom industrin och vetenskapliga ekosystem för att  

                                 optimera synergieffekter vilket genereras av innovationsdriva företag och utbildnings- och    

                                forskningsinstitut.”
vii

 (s.136) 

 

Produktinnovation 

Kategorin produktinnovation ges mindre textmässigt utrymme (47 %) av den totala 

informationen av innovation och de signalkaraktärer som kommuniceras ut är till största del av 

dåtidskaraktär (60 %). Thales fokuserar även på kommunikation av nya och förbättrade 

produkter vilka har lanserats under året och narrativ information om dessa produkter samt hur 

dem har förbättrats. Nedan visas exempel på hur kategorin produktinnovation kommuniceras ut. 
Dåtid (60 %)        “[...]föregående år lanserade koncernen TEOPAD, denna innovativa  säkerhetslösning som är 

                                 kompatibel med Andriodtelefoner och surfplattor i  affärssammanhang.”
viii

 (s.145) 
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Nutid (24 %)        “Som en ledande aktör inom markradar i Europa, utvecklar och integrerar Thales framgångsrikt 

                                 dess Ground Master 200 samt Ground Smarter 100.”
ix

 (s.143) 

Framtid (16 %)    “Nästa generation av radar kommer att använda innovativa principer för att reducera  

                                energianvändningen, såsom användandet utav galliumnitrat och lågenergi     

                                ultilagersprocesser.”
x
(s.251) 

4.1.3 Hexagon 

Hexagon beskriver tidigt i årsredovisningen att innovation är en central del i verksamheten; 

“Kreativitet och innovation är förutsättningar för vår utveckling.” (s.4). innovationsrelaterad 

text kommuniceras i 1,62 procent av den totala mängden text i årsredovisningen. Hexagons FoU-

strategi syftar till både genombrott och stegvis förändring. Hexagons forsknings- och 

utvecklingsverksamhet sker vanligtvis i nära kontakt med kunderna vilket illustreras genom 

“Hexagon låter så kallade beta-kunder testa produkter för att Hexagon ska kunna ta hänsyn till 

deras synpunkter och förslag tidigt i utvecklingen.” (s.30). Forskning och utveckling utgjorde 11 

procent av omsättningen vilket representeras med 1,39 procent av den totala mängden text i 

årsredovisningen.  
 

Processinnovation 

Processinnovation (58 %) är den mest omtalade kategorin i årsredovisningen och har störst fokus 

på nutidssignaler (63 %). Dessa nutidsinriktade signaler exemplifieras genom att Hexagon 

beskriver den nuvarande forsknings- och utvecklingsprocessen. Där företaget genom forskning 

och utveckling strävar efter kontinuerligt flöde av nya produkter och tjänster, därefter beskriver 

Hexagon att forsknings- och utvecklingsverksamheten är uppdelad i fyra steg. Vikten av 

kundernas medverkan i forskning och utveckling som kan tillgodose konkreta kundbehov 

påpekas av Hexagon. Detta menar Hexagon leder till en mer innovativ användning av 

teknologier vilket i sin tur leder till smartare och intelligentare lösningar. Exempel av 

kommunikation av kategorin processinnovation visas nedan. 

 
Dåtid (28 %)        “År 2012 drog vi igång flera forsknings- och utvecklings- projekt med utvalda  kunder i syfte att  

                                hjälpa dem minska behovet av kostsamma omarbetningar vid tillverkning och montering.” (s.2) 

Nutid (63 %)        “Hexagons forsknings- och utvecklingsresurser är inriktade på att tillgodose specifika  

                                 kundönskemål. Vi samarbetar ofta med våra kunder för att maximera användningsområdena  

                                hos de utvecklade teknologierna.” (s.30) 

Framtid (9 %)      “Vår breda kundbas som omfattar flera branscher stärker vår förmåga att utveckla nya  

                                 lösningar under överskådlig tid eftersom de framsteg vi gör i en bransch ofta  kan komma till  

                                nytta i en annan.” (s.2) 

 

Produktinnovation 

Hexagons:s kommunikation av produktinnovation är den kategori som kommuniceras i mindre 

utsträckning (42 %) och utgörs till största del av framtidssignaler (65 %). Det Hexagon 

kommunicerar om produktinnovation handlar nästintill uteslutande om nya produkter och dess 

lanseringar, både de som har lanserats och de produkter som ska lanseras. Det var speciellt deras 

två produkter: TRUVIEW samt H2O, som fick det största utrymmet av kommunikationen av 

produktinnovation. Nedan exemplifieras Hexagons produktinnovation genom tre citat. 
 

Dåtid (16 %)        “Lanseringen under 2012 av Hexagons helhetslösning inom hydrologi – H2O [...]” (s.2)  

Nutid (19 %)        “Idag är lösningen utbyggd till ett heltäckande system för att bygga och övervaka             

                                vatteninfrastruktur som dammar, reservoarer och vallar.” (s.2) 
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Framtid (65 %)    “Leicas mjukvara TRUVIEW Integrator för SmartPlant Enterprise kommer att spela en viktig  

                                 roll i branschen i framtiden. “ (s.26) 

4.1.4 Infineon Technologies AG 

Infineons uttrycker att innovation är en viktig del av deras strategi och beskriver i 

årsredovisningen att dem skyddar sitt teknologiska ledarskap genom innovationer. 

innovationsrelaterad text kommuniceras genom 1,76 procent av den totala mängden text i 

årsredovisningen. I sammanfattningen av räkenskapsåret 2012 skriver Infineon att företaget, trots 

en måttlig nedgång i intäkter, ökade investeringarna i forskning och utveckling. Dessa 

investeringar inom forskning utgör 11,7 procent av omsättningen och representeras i sin tur utav 

1,33 procent av totala mängden text i årsredovisningen. Infineon beskriver att deras forsknings- 

och utvecklingsverksamhet fokuserar på halvledarprodukter och system samt tillverkning- och 

processtekniker. 

 

Processinnovation 

Processinnovation är den mindre omtalade kategorin (41 %). Infineon beskriver 

processinnovationer genom beskrivningar av diverse utvecklingssamarbeten med kunder, 

forskningsinstitut samt forskningsprojekt som dem arbetar tillsammans med. Denna 

kommunikation utgörs i störst utsträckning utav nutidssignaler (62 %). Exempel på 

kommunikation av kategorin processinnovation visas i nedan. 

 
Dåtid (24 %)        “För att bibehålla vår position som marknadsledande, spenderade vi totalt 455 miljoner  

                                Euro på FoU under räkenskapsåret 2012, därmed översteg vi de 439  miljoner Euro som  

                                spenderades under räkenskapsåret 2011.”
xi

 (s.79) 

Nutid (62 %)        “Tillsammans med Europeiska partners så är vi involverade i ett EU-subventionerat projekt  

                              “HiPoSwitch” för att utveckla GaN-baserade transistorer, substratmaterial och                   

                                reabilitetstester.”
xii

 (s.80) 

Framtid (14 %)    “Investeringar inom forskning och utveckling kommer att fortsätta att fokusera på 300- 

                                millimeter tunna halvedarplattan fram till att tillhandahåller skalfördelar avproduktionen”
xiii

       

                                 (s.168) 

 

Produktinnovation 

Innovationskategorin produktinnovation är den kategori som Infineon kommunicerar i störst 

uträckning i årsredovisningen (59 %). Denna kommunikation utgörs till störst del av 

dåtidssignaler (78 %). Dessa signaler består av beskrivningar angående de nya produkterna som 

Infineon har lanserat men har även stort fokus på en ny produktionsteknik som har tagits fram 

vilket dem tror kommer skapa stora nutida och framtida konkurrensfördelar. Infineon beskriver 

även att dem kommer att fortsätta utveckla produktionstekniken i framtiden för att bibehålla dess 

teknologiska överlägsenhet. Infineon:s kommunikation av nutidssignaler är av ringa mängd 

jämfört med de två andra kategorierna. Nedan illustreras Infineon:s kommunikation av 

produktinnovation genom tre citat. 

 
Dåtid (78 %)        “Introduktionen av 300-millimeters tunna halvledarskiva för tillverkning av halvledare påverkar                    

                                även back-end tillverkarna”
xiv

 (s.84) 

Nutid (4 %)          “Integrity Guard är den senaste generationen av digital säkerhet och är världsunik”
xv

  (s.74) 

Framtid (18 %)   “Infineon kommer att fortsätta att investera i 300-millimeter tunna halvledarplattan eftersom  

                                investeringar inom den har den största sannolikheten till att behålla vår teknologiska                 

                                överlägsenhet även i framtiden”
xvi

 (s.86) 
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4.1.5 Alcatel-lucent 

Alcatel-lucent signalerar sin innovativa verksamhet och betonar sin patenportföljd, genom att 

påpeka i årsredovisningen sin placering på “Thomson Reuters Top 100 Global innovators” för 

andra året i rad. Totalt kommunicerar Alcatel-lucent innovationsrelaterad text genom 1,07 

procent av totala mängden text i årsredovisningen. Alcatel-lucent beskriver sin forskning och 

utvecklingsverksamhet genom den stora betydelsen som Bell Labs har för framtagningen av nya 

produkter: “En fundamental grund för vår differentation är nyckelinnovationer från Bell Labs, 

vår forskningsavdelning.”xvii (s.29). Investeringar inom forskning och utveckling utgjorde 16,9 

procent av Alcatel-lucents omsättning och vilket representeras av 0,94 procent av den totala 

mängden text i årsredovisningen. 
 

Processinnovation  
Processinnovation är den kategori som kommuniceras i mindre utsträckning i Alcatel-lucent:s 

årsredovisning (41 %). Signalerna om processinnovation fokuserar på forsknings- och 

utvecklingsaktiviteter där produktutveckling i dessa verksamheter är det som beskrivs i störst 

utsträckning. Det är speciellt Alcatel-lucents forsknings- och utvecklingsarbete med dess 

nätverksprodukter som får det största utrymmet av kommunikationen av processinnovation. 

Dessutom är beskrivningar av erhållna forskningsinstitut samt vad dessa institut har bidragit 

med, är utförligt beskrivet i årsredovisningen. Under 2012 annonserade Alcatel-lucent att de skall 

förändra sin affärsmodell genom att fokusera på dess kärnprodukter, vilket enligt dem skall leda 

till bland annat en fortsatt stark innovationsverksamhet och fortsatta framtida investeringar inom 

forskning och utveckling. Nedan illustreras Alcatel-lucents kommunikation av 

processinnovation. 
 

Dåtid (41 %)        “Under 2012, expanderade vår FoU-gemenskap till historiska rekord av innovativa framsteg  

                                vilket placerar oss i bräschen för nya teknologier”
xviii

 (s.30) 

Nutid (45 %)        “Vår forskning och utvecklingsarbete har två inriktningar: forskning utfört av Bell Labs för att  

                                lägga grunden för nya och omvälvande marknader; och produktfokuserad utveckling.”
xix

 (s.38) 

Framtid (14 %)   “Därutöver, så arbetar vi med att ändra fokus på våra investeringar inom forskning och  

                                utveckling bort från mogna teknologier[…] mot vissa nästa generations teknologier”
xx

 (s.51) 

Produktinnovation  
Produktinnovation är den innovationskategori som kommuniceras i störst utsträckning i 

årsredovisningen (59 %). Alcatel-lucent kommunicerar produktinnovation genom beskrivningar 

av lanseringar av produkter och tjänster som har genomförts kontinuerligt under det gångna året. 

Däribland var det lanseringen av deras nya tjänst lightRadio, genom beskrivning av dess 

egenskaper och nuvarande och framtida användningsområden vilket utgjorde den största delen 

av kommunikationen. Nedanstående illustreras Alcatel-lucents kommunikation av 

produktinnovation. 
 

Dåtid (60 %)        “Under 2012, annonserade vi lightRadio Wi-Fi, en produkt som möjliggör för teleoperatörer att  

                                utöka sitt utbud av tjänster för mobilt bredband över Wi-Fi- och mobilnätverk.”
xxi

 (s.33) 

Nutid (8 %)          “Vi fortsätter att utveckla avancerade funktioner för vår IP routers för att ytterligare   

                                förbättra nuvarande tjänster”
xxii

 (s.31) 

Framtid (32 %)   “Vår nästa generation av portfolio inom nätverksprodukter kommer att stödja vår High Leverage  

                              Network™-strategi[...] för att samtligt leverera innovativa och värdeskapande tjänster.”
xxiii

 (s.30) 
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4.1.6 STMicroelectronics 

STM redogör motiven bakom investeringar inom innovationsverksamheten genom att förklara 

vad sådana investeringar kan leda till: “Vi har satsat stora resurser på forskning och utveckling 

eftersom vi tror att sådana investeringar kan skapa framtida konkurrensfördelar.” (s.30). Totalt 

uppgår innovationsrelaterad text i årsredovisningen till 0,92 procent av den totala mängden text. 

Forsknings- och utvecklingsverksamheten uppgår till 28,4 procent av omsättningen under år 

2012 vilket representeras utav 1,24 procent av den totala mängden text i årsredovisningen.  

 

Processinnovation  
Kategorin processinnovation tar upp störst textmässig del av den innovationsrelaterade texten 

(84 %). Av detta är större delen signalerna av dåtids- (42 %) och nutidskaraktär (48 %). STMs 

kommunikation om processinnovation handlar i störst utsträckning om de internationella 

samarbetena tillsammans med enskilda företag, forskning och utvecklingsallianser samt 

tillsammans med forskningsinstitut. Däribland beskrivs det att under 2012 startades två stycken 

gemensamt ägda forskningslaboratorier tillsammans med Harbin tekniska universitet och FAW-

gruppen. Nedan illustreras STM:s kommunikation av processinnovation. 
 

Dåtid (42 %)        “De totala kostnaderna för forskning och utvecklingsverksamheten under de tre senaste  

                                verksamhetsåren uppgick till 2,413 miljoner dollar under 2012, 2,352 miljoner dollar under  

                                2011 samt 2,350 miljoner dollar för 2010.”
xxiv

 (s.30) 

Nutid (48 %)        “Därutöver, har vi avancerade forskning och utvecklingscentrum placerade runt om i  

                                världen[...]”
xxv

 (s.31) 

Framtid (10 %)    “Vi har för avsikt att fortsätta söka patent för innovationer inom kretsdesigner,  

                                tillverkningsprocesser och systemapplikationer.”
xxvi

 (s.34) 

 

Produktinnovation  
Produktinnovation är den kategori som utgör minst andel av innovationskommunikationen 

(16 %). STM är en leverantör av ett brett utbud av produkter vilket kräver betydande 

investeringar i forskning och utveckling i hela produktportföljen för att förbli konkurrenskraftiga. 

STMs kommunikation av produktinnovation fokuserar på produktlanseringar under gångna året, 

däribland den nya produktfamiljen ”Advanced Power MOSFET”. Denna nya produktfamilj skall 

tillhandahålla nya och energisnåla lösningar för bland annat elbilar. Produktinnovation 

kommuniceras näst intill enbart genom dåtidssignaler, vilket utgjorde 93 procent. Dessutom sker 

ingen kommunikation genom nutidssignaler.  Nedan illustreras STM’s kommunikation av 

produktinnovation genom två citat. 
 

Dåtid (93 %)        “Inom kretskort för skärmar till smartphones, har vi genom det nya kretskortet  STOD13AS,  

                                utökat vårt teknologiska ledarskap. Detta kretskort produceras med hjälp av vår innovativa  

                                processteknologi; Silicon On Insulator (SOI)”
xxvii

 (s.28) 

Framtid (7 %)      “Den mest betydande av våra kapitalinvesteringar under 2013 är: vår 300mm tillverkningsfabrik                

                                i  Crolles, för att konsolidera kapaciteten av 20nm processer[...]”
xxviii

 (s.78) 

4.1.7 Gemalto 

Gemalto beskriver att innovationer utgör en central del av verksamheten samt hjälpte dem att 

differentiera sig på marknader med hög konkurrens: “Gemalto grundades genom banbrytande 

innovationer och våra kunder inser att det här är fortfarande en av våra främsta styrkor för att 

skapa mervärde.”xxix (s.33). Gemaltos innovationsrelaterad text utgör 0,3 procent av den totala 

mängden text i dess årsredovisning. Gemalto har investerat 6,3 procent av omsättningen på 
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forskning och utveckling under räkenskapsår 2012 vilket textmässigt utgör 0,13 procent av den 

totala mängden text. Kostnaderna för forskning och utveckling utgörs främst av 

mjukvaruutveckling, där utvecklingen av säkerhetstjänster för banker har varit i störst fokus. 

 

Processinnovation  

Kategorin processinnovation utgör den största delen av Gemalto:s innovationskommunikation 

(71 %). Gemalto signalerar mestadels om dåtidssignaler (77 %). Dessa dåtidsignaler består i sin 

tur främst om framtagandet av nya säkerhetstjänster vid onlinebetalningar. Innehållsmässigt är 

framtidssignaler ringa men det som beskrivs är Gemalto:s framtida möjligheter till framtagningar 

av innovationer. Gemaltos kommunikation av processinnovation beskrivs nedan. 
 

Dåtid (77 %)        “Investeringar var huvudsakligen inriktad på utvecklingen av e-tjänster för banker och Protiva   

                                molnsäkerhet ger tillgång till erbjudanden och tillhandahåller ytterligare resurser för att  

                                leverera till den starka tillväxten i efterfrågan av statliga onlinetjänster.”
xxx

 (s.22) 

Nutid (4 %)          “Vår forskning och utvecklingsverksamhet drivs av våra kunders ambitioner[...]” 
xxxi

 (s.4) 

Framtid (19 %)    “Gemalto fortsätter att erbjuda innovativa lösningar i denna dynamiska sektor.”
xxxii

  (s.21) 

 

Produktinnovation  
Den kategori som kommuniceras i minst omfång var produktinnovation (29 %). Gemaltos 

kommunikation av produktinnovation består endast utav dåtidssignaler. Under året 2012 har 

Gemalto ett innehav på 4,300 patent och har lämnat in 110 nya patentansökningar. Förutom 

kommunikationen av patent beskriver dem även lanseringen av två nya produkter, där båda två är 

säkerhetstjänster för onlinebetalningar. Nedan återspeglas hur Gemalto beskriver en av de två 

produktlanseringarna som skedde under året. 
 

Dåtid (100 %)        “2012 - Första kommersiella lanseringen av mobila betaltjänster med hjälp av NFC, framtagna   

                                 av Gemalto TSM.”
xxxiii

 (s.8) 

4.1.8 TE Connectivity 

TE beskriver i inledningen av årsredovisningen att innovation är en central del av verksamheten 

samt poängterar att dem har blivit uppfattade av andra som ett innovativt företag: “Investeringar 

inom innovation fortsätter att topprioritera[...] [...]och Thomson Reuters erkänt oss som en “top 

100 Global innovator””xxxiv (s.4). Innovationsrelaterad text kommuniceras utspritt i 

årsredovisningen och representerades genom 0,42 procent av den totala textmängden. 

Forsknings- och utvecklingsverksamheten beskrivs generellt i årsredovisningen genom den 

interna och externa verksamheten: “Vi är engagerade i både intern och extern forskning och 

utveckling i ett försök för att introducera nya produkter[...]“xxxv. TE investerade 5 procent av 

omsättningen inom forskning och utveckling under året och dessa investeringar presenteras 

genom 0,32 procent av den totala textmängden i årsredovisningen. 

 

Processinnovation  

Majoriteten av den totala innovationskommunikationen utgörs utav processinnovation (87 %), 

där TE fokuserar i störst utsträckning på nutidssignaler (60 %). TE:s kommunikation av 

processinnovation tenderar att fokusera på signaler om företagets anställda ingenjörer runt om i 

världen. Dessa ingenjörer arbetar nära större producenter världen över samt i nära relation till 

kunder vid processen av framtagningen av nya produkter. Dessutom kommunicerar TE även till 

stor del om beskrivandet av framtida inriktningar och investeringar inom forskning och 
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utveckling. Nedan visas signalkaraktärernas fördelning och hur TE beskriver kategorin 

processinnovation. 
 

Dåtid (20 %)        “688 miljoner dollar investerades i FoU och ingenjörsteknik under räkenskapsåret 

                                2012”
xxxvi

 (s.3) 

Nutid (60 %)        “Våra 2 000 ingenjörer, beläget nära alla större tillverkare i världen och levererar mer  

                                innovativa produkter än någonsin[...]”
xxxvii

 (s.5) 

Framtid (20 %)   “Vi avser att fortsätta att fokusera på vår forskning, utveckling och teknisk investering på nästa  

                                generations teknik och högteknologiska produkter och plattformar[...]”
xxxviii

 (s.25) 

 

Produktinnovation 

TE:s kommunikation fokuserar i minst utsträckning på produktinnovation (13 %). Patent och 

andra immateriella rättigheter beskrivs i årsredovisningen som viktiga för TE:s 

innovationsverksamhet. Där kommunikationen av signaler angående antalet patent utgör stor del 

av kategorin produktinnovation. Förutom signaler om patent beskriver TE även hur nya och 

förbättrade produkter, vilka nyligen lanserats, utgör en stor del av företagets omsättning och är 

därmed viktiga för TE att ta fram. TE:s signaler om produktinnovation består endast utav dåtids- 

och nutidskaraktär och stor majoritet av signalerna består av dåtidskaraktär (75 %). Nedan 

illustreras TE:s kommunikation av processinnovation genom två citat. 
 

Dåtid (75 %)        “Våra investeringar ledde till en robust pipeline och genombrott däribland användning av  

                                aluminium till anslutningsprodukter”
xxxix

 (s.4) 

Nutid (25 %)        “Vi äger en stor patentportfölj som huvudsakligen avser elektriska, optiska och  elektroniska  

                                produkter.”
xl

 (s.10) 

4.1.9 Xyratex 

Xyratex framhåller att bolaget är en ledande leverantör av teknik för datalagring och beskriver i 

dess årsredovisning att de har en ledande position på marknaden med en konsekvent satsning på 

innovation. Xyratex kommunicerar ut innovationsrelaterad text genom 1,33 procent av den totala 

mängden text i årsredovisningen. Investeringar inom forskning och utveckling uppgick till 9 

procent av företagets omsättning och presenteras genom 0,97 procent av den totala mängden text 

i årsredovisningen. Dessa utgifter beskrivs i årsredovisningen att de var relaterat till 71 stycken 

olika projekt varav 18 stycken av dessa var kopplade till framtagningen av nya produkter. 

 

Processinnovation 

Denna innovationskategori är den som kommuniceras ut mest genom Xyratex:s årsredovisning 

(71 %). De signalkaraktärer som kommuniceras av Xyratex är till störst av del dåtidssignaler 

(51 %). Dessa signaler handlar i störst utsträckning om företagets samarbeten inom ett antal 

gemensamma projekt med industriella och akademiska partners, med fokus på långsiktiga behov 

av användare av lagringssystem och marknader. Nedan presenteras Xyratex kommunikation av 

processinnovation. 
 

Dåtid (51 %)        “Under räkenskapsåret 2012, så relaterade våra forsknings-och utvecklingskostnader till över 71  

                                olika projekt”
xli

 (s.39) 

Nutid (35 %)        “Vi går in i gemensamma utvecklingsprojekt med våra viktigaste kunder och leverantörer för att  

                                utveckla och introducera ny teknik och nya produkter”
xlii

 (s.22) 

Framtid (14 %)   “18 av dessa projekt är inriktade på att utveckla ny teknik och tillämpningar, och 

                                resterande är inriktade på att förbättra befintlig teknik eller program.”
xliii

 (s.33) 
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Produktinnovation 

Xyratex kommunicerar innovationskategorin produktinnovation i mindre utsträckning (29 %) 

och fokuserar främst på dåtidssignaler (69 %). Dessa dåtidssignaler beskriver främst Xyratex:s 

tjänster för HPC-datorer, där de presenterar lanseringar som skett under det gångna året samt 

beskrivning av dessa produkters tillämpning. Förutom dessa beskrivningar kommunicerar även 

Xyratex om innehavda patent samt antalet ansökningar som skett under året. Nedan presenteras 

tre citat där respektive citat illustrerar signalkaraktärerna. 
 

Dåtid (69 %)        “ClusterStor är en ny arkitektonisk metod inom HPC datalagring[...] ClusterStor 6000 släpptes  

                                2012”
xliv

 (s.26) 

Nutid (18 %)        “Vår nya 3,5 tums Optimus erbjudande inom Optimus produktfamilj ger nu nästa  generation       

                                helt automatiserad lösning som kompletterar vårt befintliga Optimus 2,5 tums produkt.”
xlv

 (s.27) 

Framtid (13 %)    “[...] vi utvecklar en ny produkt för att på ett effektivare sätt testa 3,5 tums hårddiskar och nya 

                                produkter som behandlar de krav som huvud och media substrattillverkningen kräver”
xlvi

 (s.33) 

4.1.10 NXP Semiconductors 

NXP beskriver i årsredovisningen, att företaget är beroroende av deras förmåga att utveckla nya 

produkter för både befintliga och nya marknader för att nå framtida framgångar. NXP:s 

innovationskommunikation utgör 0,24 procent av den totala mängden text i företagets 

årsredovisning. Företaget investerade 22 procent av omsättningen på forskning och utveckling 

vilket representeras genom 0,36 procent av totala mängden text i årsredovisningen. NXP 

beskriver i årsredovisningen att dessa investeringar främst inriktat sig på framtagningen av nya 

Mixed Signal halvledarlösningar. 

 

Processinnovation  
Processinnovation är den kategori som kommuniceras i störts utsträckning i NXP:s 

årsredovisning (87 %). Denna kommunikation sker endast via dåtids- och nutidssignaler, där 

dåtid utgör majoriteten av signalerna (62 %). NXP:s processinnovation fokuserar främst på 

företagets globalt anställda ingenjörer, inriktningen av företagets investeringar inom forskning 

och utveckling samt medverkan i internationella forskningsprojekt. Nedan illustreras NXP:s 

kommunikation av processinnovation. 
 

Dåtid (62 %)        “Vi investerade cirka 4 % av vår totala forsknings-och utvecklingskostnader i  

                                forskningsverksamhet som utvecklar grundläggande ny teknik eller produktkategorier.”
xlvii

 (s.12) 

Nutid (38 %)       “Årligen genomför vi en grundlig översyn av vår affärsportfölj och vår produkt-och   

                                teknikutvecklingar för att besluta om förändringar i fördelningen av våra forsknings-och  

                                utvecklingsresurser.”
xlviii

 (s.13) 

 

Produktinnovation 

NXP kommunicerar produktinnovation i minst utsträckning (13 %) i årsredovisningen. Detta 

endast genom en signal angående företagets patent och denna är i signalkaraktären dåtid. Nedan 

presenteras NXP: s kommunikation av kategorin produktinnovation. 
 

Dåtid (100 %)        “Vår portfölj av ca 10 000 patent och patentansökningar, samt våra royaltyfria licenser till          

                                patent som innehas av Philips, ger oss fördelen av en av de största patentportföljen positioner   

                                på marknaden för högpresterande Mixed Signal och Standard Products.”
xlix

 (s.13) 
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4.1.11 Nokia 

Nokia beskriver i sin årsredovisning att en viktig del i deras nuvarande strategi är investeringar i 

framtida radikala tekniker, inklusive investeringar i nästa generations enheter, plattformar och 

användarupplevelser. Innovationsrelaterad text i Nokias årsredovisning utgör 0,87 procent av den 

totala mängden text.  Nokia investerade under 2012 15,8 procent av omsättningen på forskning 

och utveckling, dessa investeringar representeras genom 0,51 procent av den totala mängden text 

i årsredovisningen.  

 

Processinnovation 

Majoriteten av Nokias kommunikation av innovation i årsredovisningen utgörs av kategorin 

processinnovation (53 %), där den största delen av signalerna består av dåtidskaraktär (61 %). 

Nokia lyfter bland annat fram investeringar inom forskning och utveckling. Dessa utgifter 

beskrivs genom en större mängd narrativ text för Nokias investeringsutveckling under de 

närmaste åren. Vid signaleringen av kundrelation påpekar Nokia att Nokia Siemens Networks 

lägger fokus på kundorienterad innovation, som syftar till att ge bättre avkastning än rent teknisk 

forskning. Nedan illustreras Nokias kommunikation av processinnovation genom tre citat. 
 

Dåtid (61 %)        “Vår forskning och utvecklingskostnader var 4 782 miljoner euro under 2012, jämfört med 5584   

                                miljoner kronor euro 2011.”
l
(s.107) 

Nutid (33 %)        “HERE utvecklar plastbaserade erbjudanden för att stödja våra strategiska mål för mobila  

                                enheter[…]”
li
 (s.62) 

Framtid (6 %)     “Vi kommer att behöva fortsätta att investera i denna snabbt växande och innovativa platsbaserat  

                                innehåll och tjänstesektorn, exempelvis genom forskning och utveckling[…]”
lii

 (s.92) 

 

Produktinnovation  
Produktinnovation är den kategori som Nokia fokuserar minst på vid 

innovationskommunikationen (47 %). Signaler med dåtidskaraktär är de mest frekvent 

förekommande signalerna (88 %). Det som Nokia kommunicerar mest frekvent genom 

produktinnovation är företagets lanseringar av mobiltelefoner med Windows 8 operativsystemet, 

både de som skett under året samt planerade framtida lanseringar. Nedan illustreras Nokia:s 

kommunikation av produktinnovation med hjälp av tre citat. 

 
Dåtid (88 %)        "I slutet av 2012 lanserade vi våra första smartphones baserade på Windows Phone 8, som, för  

                                första gången, bygger på samma teknik som sin systerprogramvara Windows  8"
liii

 (s.52) 

Nutid (2 %)           “För att ytterligare förbättra våra kartor bygger vi 3D-kartor”
liv

 (s.60) 

Framtid (10 %)    “[...] vi planerar att introducera och lansera på marknaden nya och mer prisvärda Nokia- 

                                produkter med Windows Phone under 2013, till exempel Nokia Lumia 510[ ... ]"
lv
 (s.87) 

4.1.12 Huvudbudskap  

Tabell 3 nedan illustreras hur IT-företag inom gruppen med hög barriär kommunicerar ut 

innovation via årsredovisningen samt den procentuella fördelningen av de två 

innovationskategorier av total innovationsrelaterad text under år 2012. Huvudbudskapet av 

kategorin processinnovation fokuserar främst på: kommunikation av forskning och 

utvecklingskostnader, kunders medverkan vid produktutvecklingen och forskningsprojekt 

tillsammans med forskningsinstitut, universitet och andra företag. Produktinnovation 

kommuniceras främst genom företagens lanseringar av nya produkter, de som skett under det 

gångna året samt kommande, och innehaft antal patent. 
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Tabell 3 Sammanfattning av företag inom gruppen med hög barriär 
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4.2 IT-företag med låg barriär 

4.2.1 Axis Communications AB 

I Axis årsredovisning beskrivs företagets strategi som att: “behålla och stärka den teknologiskt 

ledande positionen genom en fortsatt fokuserad satsning på forskning och utveckling.” (s. 8). 

Totalt utgör innovationsrelaterad text 0,42 procent av den totala textmängden och är fördelad 

över hela årsredovisningen. Under året investerade Axis 15 procent av omsättningen på 

forskning och utveckling och i årsredovisningen handlar 0,09 procent av den totala textmängden 

i årsredovisningen angående forskning och utveckling. Fokus har legat på “fortsatt förbättring av 

bildkvaliteten, ökad funktionalitet samt nätverksvideoprodukter som är enkla att installera och 

integrera i andra system.” (s.8). 

 

Processinnovation 

Kategorin processinnovation utgör en mindre del av kommunikationen om innovation (26 %) 

och även den är till största del av dåtidskaraktär (64 %). Axis beskriver att sin forsknings- och 

utvecklingsverksamhet inom produktutveckling, har under året haft fokus på utvecklingen av 

ASIC-plattformar och förbättring av bildkvaliteten. Axis beskriver även att arbetet med 

förbättrade tillämpningar håller fortsatt hög takt. Nedan presenteras Axis:s kommunikation av 

processinnovation. 

 
Dåtid (64 %)        “Axis breddar löpande sitt nätverk av utvalda applikationsutvecklare” (s.8) 

Framtid (36 %)   “Det pågår kontinuerlig utveckling av våra ASIC-plattformar som möjliggör fortsatt lansering av  

                                marknadsledande produkter med unik funktionalitet de kommande åren” (s. 7) 

 

Produktinnovation 

Det Axis kommunicerar mest i årsredovisningen är produktinnovation (74 %). Under kategorin 

produktinnovation återfinns dock enbart signaler av dåtidskaraktär. I linje med företagets 

strategi, har Axis under år 2012 bibehållit en hög lanseringstakt av nya innovativa produkter 

inom nätverksvideo. Detta avspeglas i informationen om produktinnovation, då texten fokuserar 

på lanseringar av nya produkter. Axis har under året lanserat ett trettiotal innovativa produkter 

inom samtliga produktområden. Nedan illustreras Axis kommunikation av produktinnovation. 
 

Dåtid (100 %)“Lansering av produkter baserade på den fjärde generationen av det egenutvecklade ARTPEC- 

                         chipet. Nya, smarta lösningar och tillbehör har introducerats för enklare och säkrare  

                         installationsprocesser” (s.8). 

4.2.2 Sage Group 

Sage framhåller sin innovationsverksamhet som betydelsefullt för företaget: “Vi måste tänka 

framåt, för att förutse våra kunders behov och vara kreativa i hur vi utvecklar våra program och 

tjänster, ständigt nyskapande för att förbättra kundupplevelsen vi levererar”lvi (s.42). Totalt utgör 

innovationsrelaterad text 0,76 procent av den totala textmängden. Sage har investerat 

motsvarande 11,89 procent av omsättningen på forskning och utveckling under år 2012. Text 

angående forskning och utveckling representeras utav 0,28 procent av den totala textmängden. 

Forskning och utveckling har under året, enligt företaget, fokuserat bland annat på: “Hybrida 

molntjänster är i fokus för vår investering för små till medelstora företag ("SMB").”lvii (s. 16) 
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Processinnovation 

Sage väljer att lägga stor vikt på kategorin processinnovation (64 %). Av detta är större delen 

signaler av dåtidskaraktär (47 %). I kategorin processinnovation beskriver Sage om vissa 

förändringar i forskning och utvecklingsverksamheten. Sage skriver även att de genom 

samarbete med kunder skapar möjlighet för teknikutveckling. Medarbetare beskrivs även som 

väldigt viktiga för Sage:s innovationsverksamhet: “Vi uppmuntrar våra medarbetare att ständigt 

förnya och utmana sig själva för att uppfylla Sage verkliga potential, till ömsesidig nytta för 

alla[...]”lviii (s.10). Nedan illustreras hur processinnovation tar sig uttryck i årsredovisningen.   

 
Dåtid (47 %)        “Vi har också centraliserat forskning och utveckling i Nord Amerika. Detta är ett viktigt exempel            

                                på  hur vi förändrar processer för att accelerera vår förmåga att anpassa resurserna efter våra 

                                prioriteringar.”
lix

 (s.14). 

Nutid (33 %)        “Vårt förhållningssätt till teknologi styrs av våra kunders nuvarande och framtida behov. Samt  

                                av Sages oöverträffade position när det gäller att leda små och medelstora företags tillämpning  

                                av teknologi för bästa effekt.”
lx

 (s.21). 

Framtid (20 %)    “Vi kommer förstärka våra betydande resurser för forskning och utveckling effektivare genom  

                                innovation och övergång till nästa generations produkter och teknologi.”
lxi

 (s.21) 

 

Produktinnovation 

Sage ger mindre med utrymme för kategorin produktinnovation (36 %) i texten, där 

dåtidskaraktär utgör den största delen av kommunikationen (70 %). Produktinnovation behandlar 

bland annat: ”Att utveckla ny produktarkitektur, inklusive produktinnovation för att anamma 

mobil teknik. Vikten av anslutna och betaltjänster är mycket viktig som en katalysator för 

tillväxt” (s.21). Sage beskriver att de under året lanserat flera nya produkter utomlands och de 

förväntar sig att lansera nya produkter det kommande året. Se exempel på citat nedan. 
 

Dåtid (70 %)        “I oktober 2012 lanserade vi fyra av de första affärsapplikationerna för Windows 8[...]”
lxii

 (s.16). 

Nutid (4 %)         “Vi levererar molnlösningar till våra tre viktigaste marknadssegment genom Sage One, hybrid  

                                cload och Sage ERP X3”
lxiii

 (s.25). 

Framtid (26 %)    “Fokusen på utveckling startade i Europa med Sage 200 “hybrid” och Sage Murano i Spanien,  

                                vilka båda kommer att släppas på marknaden under 2013” 
lxiv

(s. 16). 

4.2.3 ASM International N.V 

ASM beskriver sitt engagemang för forskning och utveckling i årsredovisningen: “Vi tror att vår 

framtida framgång beror till stor del på vår förmåga att utveckla nya produkter och lägga 

förbättrade funktioner för befintliga produkter”lxv (s.81). Under året har ASM utvecklat och 

utvecklar fortfarande en mängd olika produkter som innehåller ny teknik. Innovationsrelaterad 

text utgör 1,74 procent av den totala textmängden. Textmässigt väljer ASM att lägga ungefärligt 

lika mycket fokus på kategorin processinnovation och kategorin produktinnovation. Under året 

investerade ASM 11,2 procent av omsättningen på forskning och utveckling och denna 

investering representeras genom 0,79 procent av den totala textmängden i årsredovisningen. 

Forskning och utveckling beskrivs omfattande under ett avsnitt i årsredovisningen. 

 

Processinnovation 

Processinnovation är den kategori som ASM fokuserar på vid innovationskommunikation 

(52 %). ASM framhåller att engagemang för forskning och utveckling är nyckeln till framgång, 

samt att mångfald och globalt samarbete med kunder och partners är viktigt för innovation. 

Vidare förklarar ASM att forskning och utveckling sker vanligtvis tillsammans med kunder och 
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partners för att ta fram nya processutrustningar. ASM beskriver att de har gemensamma 

forskningsprojekt med Europas största oberoende forskningsinstitut, IMEC. Dåtids- (44 %) och 

nutidssignaler (41 %) kommuniceras ut mer frekvent än framtidssignaler (15 %). Nedan 

illustreras exempel på kategorin processinnovation. 
 

Dåtid (44 %)        “Under 2010 skapade vi en global ingenjörsgrupp som adresserar behovet av gemensamma    

                               plattformar för våra olika produkter i front-end segmentet. Det för att adressera vanliga behov  

                               när det gäller forskning om avancerade material och arbete med processintegration för 15 nm  

                               och 7b nm noderna”
lxvi

 (s.81) 

Nutid (41 %)       “Expandera vår kapacitet gällande forskning och utveckling både i omfattning och djup genom  

                              strategiska allianser med oberoende forskningsinstitut, universitet och  leverantörer”
lxvii

(s.69) 

Framtid (15 %)  “Vi planerar att fortsätta investera betydande resurser i forskning och utveckling för att förbättra  

                               vårt produktutbud.”
lxviii

 (s.81) 

 

Produktinnovation 

Produktinnovation kommuniceras i mindre utsträckning av den totala mängden av 

innovationsrelaterad text (48 %). ASM:s signaler om produktinnovation är främst av 

dåtidskaraktär (72 %). Produktinnovation fokuserar främst på beskrivandet av tydlig information 

om förbättrande och nya produkter som företaget lanserat under året. Dessutom kommuniceras 

även vilka produkter som skall lanseras under det kommande året. Nedan illustreras ASM:s 

kommunikation av produktinnovation genom tre citat. 

 
Dåtid (72 %)        “Vi har under året lanserat två nya plattformar som innehåller ledande processprestanda med  

                                hög produktivitet Det representerar ett ytterligare signifikant steg mot standardisering av våra  

                                produkt plattformar.”
lxix

 (s.9) 

Nutid (16 %)       “Vi utvecklar redan ett flertal processer när det gäller atomlagers utfällning (ALD) och epitaxi  

                                processer”
lxx

 (s.73). 

Framtid (12 %)   “Framtida innovationer inom ALD-teknik gör att vi kan åstadkomma skalbarhet genom att  

                                använda nya material och 3d-chip“
lxxi

 (s.68) 

4.2.4 Dassault Systemes 

I Dassault Systemes årsredovisning beskrivs företagets strategi: “Hållbar utveckling av nya 

produkter är ett riktig och relevant uppdrag tillägnat till att förbättra samhället, teknik och 

världen. Detta uppdrag motiverar var och en av oss att agera som en katalysator för innovation 

och framgång.”lxxii (s. 3). Totalt utgör innovationsrelaterad text 0,75 procent av den totala 

textmängden. Under året investerade Dassault Systemes 18 procent av omsättningen på 

forskning och utveckling och i årsredovisningen representeras dessa investeringar av 0,35 

procent av den totala textmängden. I linje med Dassault Systemes innovationsstrategi investerar 

dem både i intern forskning och utveckling och externt genom förvärv av företag. Företaget 

beskriver viktiga områden för investeringar i forskning och utveckling: “[...]omfattar i synnerhet 

systemteknik, branschspecifika erbjudanden, moln-baserade applikationer, sök-baserade tekniker 

och biologisk intelligens.”lxxiii (s.14). Dassault Systemes lägger stor fokus på att beskriva 

anställda inom forskning och utveckling, forskningsanläggningar och kostnader för forskning 

och utveckling. 

 

Processinnovation 

Dassault Systemes signalerar kategorin processinnovation i större omfattning (52 %) och är till 

störst del av dåtidskaraktär (59 %).  Dassault Systemes menar att samarbete med kunderna är en 
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viktig komponent för utveckling av teknologi och nya produkter.  Se exempel nedan hur Dassault 

Systemes kommunicerar ut kategorin produktinnovation. 

 
Dåtid (59 %)        “I mars 2011 förvärvades Enginuity, ett USA baserat företag med 25 anställda, för att accelerera  

                                produktinnovation och produktlanseringar” 
lxxiv

 (s. 9) 

Nutid (36 %)        “Vi upprätthåller en aktiv dialog med kunder/användare under produktutvecklingen och en öppen                

                                utvecklingsplattform för att bredda produktutbudet åt kunderna”
lxxv

 (s. 14) 

Framtid (5 %)     “Som komplement till den interna forskning och utvecklingen bevakat företaget  aktivt 3- 

                                partsteknik, som skulle kunna förvärvas för att förbättra teknologiutbudet.”
lxxvi

 (s.29) 

 

Produktinnovation 

Dassault Systemes kommunicerar kategorin produktinnovation i mindre omfång i 

årsredovisningen (48 %). Av information om produktinnovation är signaler av dåtidskaraktär 

mest förekommande (75 %). Dassault Systemes kommunicerar att dem har under 2012 fortsatt 

att erbjuda nya produkter och branschlösningar med nya releaser. Det beskrivs också att antalet 

nya patenterade uppfinningar har ökat under året. Nedan illustreras Dassault Systemes 

kommunikation av produktinnovation. 
 

Dåtid (75 %)        “Vi lanserade 12 ‘Industry Solution Experiences’ designade att bygga den mest precisa  

                                affärsnyttan åt våra kunder.”
lxxvii

 (s. 6) 

Nutid (6 %)          “I samband med lanserandet av företagets strategi för ‘Social Industry Experiences’, har  

                                företaget börjat introducera ‘industry solution experiences’, vilket inriktar sig på viktiga  

                                affärsprocesser inom en specifik industri.”
lxxviii

 (s.15) 

Framtid (19 %)   “Vi kommer introducera ytterligare ’Industry Solution Experiences’ i ännu snabbare takt under 

                                2013.”
lxxix

 (s.6) 

4.2.5 SAP AG 

SAP skriver i årsredovisning att sin forsknings- och utvecklingsverksamhet är den viktigaste 

källan för framtagandet av innovationer vilket dem tror kommer att forma företagets framtid. 

Under året påpekar SAP att dem har investerat kraftigt i innovation. Innovationsrelaterade text 

som SAP signalerar ut utgör 0,96 procent av den totala mängden text i årsredovisningen. Text 

angående forskning och utveckling representeras 0,56 procent av den totala textmängden. 

Företaget investerar motsvarande 13,8 procent av omsättningen på forskning och utveckling. 

SAPs årsredovisning innehåller ett avsnitt om företagets satsningar inom forskning och 

utveckling, där beskriver företaget att kostnaderna för forskning och utveckling används till: 

“aktiviteter relaterade till utvecklingen av mjukvarulösningar (nya produkter, uppdateringar och 

förbättringar) inklusive resurs-och maskinvarukostnader för utvecklingssystem.”lxxx (s. 170). 

 

Processinnovation 

SAP fokuserar till största del på processinnovation (33 %). Dessa är av främst dåtids- (44 %) och 

nutidskaraktär (47 %). Beskrivningen av processinnovation rör främst utgifter för forskning och 

utveckling, anställda inom forskning och utveckling, samt kund- och leverantörsrelationer. SAP 

beskriver sin kundrelation där dem arbetar nära kunderna vid produktutvecklingen för att de 

framtagna produkterna skall ha ett fokus på kundnytta. Se exempel nedan på SAP:s 

processinnovation. 

 
Dåtid (44 %)        “SAP:s förvärv 2012 av Successfactors och Ariba har gett oss möjlighet att kombinera kraftfull  

                                tillgångar från alla tre företag - inklusive innovativa lösningar, innehåll och analys,   
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                                processkunnande, tillgång till ett robust affärsnätverk och mobilitet - för bygga ett heltäckande  

                                molnportfölj.”
lxxxi

 (s.61) 

Nutid (47 %)         “För att möta framtida utmaningar, arbetar SAP Global Research i samverkan för att ta fram  

                                innovationer och tillämpad forskning genom ett nätverk av SAP Co-Innovation Labs och SAP  

                                Living Labs platser på varje kontinent. "(s. 69) 

Framtid (9 %)     “Vi fortsätter att förbättra vår forskning och utveckling effektivitet, tillämpar “lean  

                                methodology” för att påskynda innovationer och engagera sig i ett nära samarbete med våra  

                                kunder.”
lxxxii

 (s.119) 

 

Produktinnovation  

Kategorin produktinnovation kommuniceras textmässigt i mindre grad jämfört med 

processinnovation (27 %). Texten är till största delen av dåtidskaraktär (69 %). 

Produktinnovation behandlas i störst omfattning om lanseringen av nya produkter under 

2012/2013 och beskriver patentskydd som viktigt för SAP:s innovationer. När det gäller 

produktinnovation finns inga signaler av framtidskaraktär redovisade i SAPs årsredovisning. 

Nedan följer två citat på hur produktinnovation kommuniceras ut. 

 
Dåtid (69 %)        “Bolaget fokuserar sina investeringar på innovation, särskilt i utvecklingen av sin SAP HANA  

                               minneteknologi, vilket i slutändan gör det möjligt för SAP att starta SAP Business Suite, vilket  

                             drivs av SAP HANA, i januari 2013.”
lxxxiii

 (s. 21) 

Nutid (31 %)     “Smart Port Logistik: Baserat på en stark co-innovationer med Hamburg Port Authority och  

                             Deutsche Telekom, detta pilotprojekt resulterade i en omfattande IT-plattform för att optimera  

                            både trafik och logistik i Hamburgs hamn.” (s.69) 

4.2.6 Seagate Technology 

Seagate beskriver att, enligt dem, viktiga faktorer för att upprätthålla konkurrensfördelar är: 

satsningar på förbättringar av befintliga produkter och utvecklingen av nya produkter, 

patentskydd. Seagate beskriver att de, som verksamma i industrin för elektronisk datalagring, är 

utsatta för hårt förändringstryck på grund av den snabba tekniska utvecklingen. 

Innovationsrelaterad text utgör 0,18 procent av den totala textmängden i årsredovisningen. Den 

innovationskategori som får mer utrymme i Seagates årsredovisning är produktinnovation. Under 

året investerade Seagate 7 procent av omsättningen på forskning och utveckling. Text angående 

forskning och utveckling utgör 0,2 procent av den totala textmängden i årsredovisningen. 

Informationen angående forskning och utveckling som redovisas är av ringa omfattning och av 

generell karaktär. Seagate skriver att teknologiarbetet fokuserar på “hårddisk och 

komponentforskning på inspelningsundersystem, bland annat läs/skrivhuvuden och 

inspelningsmedier, marknadsspecifika produktionsteknik och teknik inriktade mot nya 

affärsmöjligheter" (s.14). 

 

Processinnovation 

Processinnovation är den största kategorin som Seagate kommunicerar ut under året (72 %). 

Information om processinnovation med dåtidskaraktär tar textmässigt upp största delen i denna 

kategori (92 %). Det som Seagate kommunicerar i störst utsträckning är dess utgifter för 

forsknings- och utvecklingsverksamheten, där de beskriver hur det har förändrats över de tre 

senaste åren samt hur stora utgifterna har varit gentemot företagets omsättning. 

Innovationskategorin processinnovation beskrivs nedan. 
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Dåtid (92 %)        “Under räkenskapsår 2012, 2011 och 2010 hade vi produktutvecklingskostnader på   

                                uppskattningsvis 1,006 miljoner dollar, 875 miljoner och 877 miljoner respektive år, vilket  

                                representerade 7 %, 8 % och 8 % av våra koncernintäkter.”
lxxxiv

 (s.14) 

Framtid (8 %)      “En del av vår produktutvecklingsstrategi är att utnyttja en designplattform inom  

                                produktfamiljer för att svara mot olika marknadsbehov. Denna plattformsstrategi tillåter  

                                effektivare resursutnyttjande nyttjande bästa design praxis[...]”
lxxxv

 (s.14) 

 

Produktinnovation 

Information om produktinnovation beskrivs i väldigt liten omfattning (28 %) och fokuserar 

enbart på nutidssignaler. Ett exempel på en signal om produktinnovation med nutidskaraktär: 

“Per den 29 juni, 2012, hade vi 5323 amerikanska patent och 1866 patent utfärdade i olika 

utländska jurisdiktioner samt 1275 i USA och 1156 utländska patentansökningar under 

behandling.” (s.14). 

4.2.7 Radiall 

I Radiall:s årsredovisning skriver företaget att de har satsat mycket på investeringar inom 

forskning och utveckling under ett antal år. De konstaterar att strategin som fokuserar på 

utveckling och differentiering genom innovation har gett resultat. Text angående forskning och 

utveckling utgör 0,62 procent av den totala textmängden i årsredovisningen.  7,5 procent av 

Radiall:s nettoomsättning ägnades åt forskning och utveckling under år 2012. Under avsnittet om 

forskning och utveckling beskriver Radiall att forsknings- och utvecklingsaktiviteter lägger fokus 

på både utveckling av nya produkter och användning av nya material. Där de även beskriver att 

forskning och utvecklingsprojekt finansieras av den globala självfinansieringen på koncernnivå 

och eventuellt bidrag eller offentliga medel. I Radiall:s årsredovisning utgörs 

innovationsrelaterad text 0,29 procent av den totala mängden text. 
 

Processinnovation 

Radiall lägger störst fokus på kategorin processinnovation (86 %). I kategorin processinnovation 

beskriver Radiall att aktiviteter inom forskning och utveckling fokuserar på nya tekniker “till 

exempel WIMAX, 3G+, 4G”. Radiall beskriver också att forsknings- och utvecklingsprojekt, 

genom samarbete med kunder, utgår från dess behov och krav. Företaget skriver även att 

forsknings- och utvecklingsprojekten utförs på tre olika sätt: som en del av forskningsprojekt 

som finansieras genom sponsring, via Radiall:s designavdelningar i samarbete med sina kunder, 

eller genom att utveckla eller förbättra vissa komponenter. Signalerna i denna 

innovationskategori är till största del av nutidskaraktär (88 %). Radiall kommunicerar inte några 

signaler om processinnovation med framtidskaraktär. Exempel på dåtids- och nutidssignaler 

återfinns nedan. 
 

Dåtid (12 %)        “Under året har Radiall också ingått ett lovande partnerskap med ARaymond, vilket gör det  

                                möjligt för oss att nå nya ambitioner inom fordonssektorn. "
lxxxvi

 (s.4) 

Nutid (88 %)        “FoU-strategin är inriktad på att tillfredsställa kraven på ny teknik[ ...] och kunders krav och   

                                önskemål [...] eller för att förbättra Radiall kompetens, antingen självständigt eller i samarbete    

                                med partners."
lxxxvii

 (s.15) 

 

Produktinnovation 

Redovisningen av produktinnovation är blygsam i förhållande till processinnovation (14 %). 

Radiall lägger enbart fokus på produktinnovation med dåtidskaraktär. Under kategorin 

produktinnovation lyfter Radiall bara fram information om antalet patent: “Bolaget innehar 290 
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patent och fem bruksmönster, som kan delas in i 75 grupper. Dessa patent är vanligtvis 

klassificeras och registreras i vissa europeiska länder, USA och Kina. " (s.16). 

4.2.8 ARM  

ARM beskriver att dem specialiserar sig på att utveckla innovativ teknologi och sofistikerade 

forskningssamarbeten. Textmässigt utgör innovationskommunikation 0,75 procent av den totala 

textmängden i årsredovisningen. Under året har ARM satsat 28 procent av omsättningen på 

forskning och utveckling. Textmässigt ligger information om forskning och utveckling på 0,19 

procent av den totala textmängden i årsredovisningen. ARM:s årsredovisning innehåller ett 

avsnitt angående företagets investeringar i forskning och utveckling. I avsnittet om forskning och 

utveckling beskriver ARM att företaget har under året fortsatt att utveckla nya produkter. 

Utvecklingsprojekten för år 2013 fokuserar på “utveckling av nya energisnåla, högpresterande 

processorer som ARM-kärnor baserade på symmetrisk multicore och superskalär teknik. "lxxxviii 

(s.74). 

 

Processinnovation 

Processinnovation är den innovationskategori som ARM lägger störst fokus på (67 %). 

Redovisningen av processinnovation fokuserar på några områden: investering i forskning och 

utveckling, samarbete med andra företag för att utveckla ny teknik, rekrytering av ingenjörer 

samt att skapa förbättrade arbetsprocesser och innovationskultur. Dåtidskaraktär utgör störst del 

av texten (58 %).  För att öka företagets forskning och utvecklingskompetens, har ARM under 

2012, anställt ytterligare 276 personer. De flesta nyanställda var ingenjörer.  ARM har även 

investerat i dess forsknings- och utvecklingsteam inom både processorer och fysiska IP 

divisioner. Nedan illustreras tre citat som representerar de olika signalkaraktärerna. 

 
Dåtid (58 %)        “ARM investerar också i infrastrukturen till våra ingenjörer vilket de behöver för att utveckla och  

                                testa komplex teknik. Under 2012 öppnade vi vårt nya datacenter, som är värd för vårt  

                                utvecklingsverktyg och testa programvara."
lxxxix

 (s.19) 

Nutid (40 %)        “Vi använder interna TV-strömmar, videokonferenser och sociala medier för att  

                                säkerställa idéer kan flöda i hela företaget. Ansikte mot ansikte möten förblir ett av de mest  

                                effektiva sätten att skapa nya innovationer "
xc

 (s.22)  

Framtid (2 %)      “Under 2013 har vi fortsatt att investera i ARM Connected Community, vilket ska  

                               underlätta för våra partners att ansluta, samarbeta och skapa.”
xci

 (s.22) 

 

Produktinnovation  
Signaler om produktinnovation kommuniceras i mindre grad jämfört med processinnovation 

(33 %). Texten utgörs endast av dåtids- (48 %) och framtidskaraktär (52 %). ARM 

kommunicerar att ett antal nya och förbättrade produkter har lanserats under året. ARM 

signalerar dessutom produktinnovation genom att beskriva år 2013 som ett viktigt år för 

företaget inom serverteknik, där ARM förväntas släppa ett antal nya produkter samt framtagning 

av nya prototyper. Nedan illustreras ARM:s kommunikation av dåtids- och framtidssignaler. 
  
Dåtid (48 %)        “ARM presenterade sin senaste 64-bitars processorteknik, vilket öppnar upp nya marknader som  

                                databehandling, företag i nätverk och servrar.”
xcii

 (s.4) 

Framtid (52 %)   “Vi förväntar oss att se de första 32-bitars ARM drivs servrar går in i full produktion. Vi  

                                förväntar oss att den första prototypen av 64-bitars ARM-processor- baserade för chip och  

                                hårdvaruplattformar ska vara tillgänglig." 
xciii

 (s.33) 
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4.2.9 ASML 

ASML beskriver i årsredovisningen att det är viktigt att behålla sin konkurrenskraft genom 

fortsatt utveckling och införande av nya och förbättrade system. I ASML:s årsredovisning 2012 

utgör innovationsrelaterad text 0,54 procent av den totala mängden text. Textmässigt är process- 

och produktinnovationen ungefär lika stor i omfattning av total innovationsinformation i 

ASML:s årsredovisning. Under 2012 investerade ASML 12,5 procent av omsättningen på 

forskning och utveckling. Text angående forskning och utveckling utgör 0,79 procent av den 

totala mängden text i årsredovisningen. Under detta avsnitt beskriver ASML att det sker snabba 

tekniska förändringar och nya produktlanseringar inom halvledarsektorer. För att kunna utläsa 

utvecklingen av investeringsnivån inom forskning och utveckling beskriver ASML hur stor 

investeringsnivån har varit för år 2012 jämfört för år 2011 och 2010: “Vi investerade 589,1 

miljoner euro i forskning och utveckling under 2012, jämfört med 590,3 miljoner euro 2011 och 

523,4 miljoner euro år 2010.”xciv(s.18). 

 

Processinnovation 

ASML lägger störst fokus på kategorin processinnovation (56 %). Processinnovation beskriver 

främst olika forsknings- och utvecklingsaktiviteter, finansiering och nätverkande för att utveckla 

nya produkter. Signalerna är till största del av dåtidskaraktär (60 %). Processinnovation utgörs i 

stor utsträckning av beskrivningar för utvecklingscentrum runtom i världen, bland annat i USA 

Nederländerna och i Asien. Dessutom beskriver ASML att de medverkar i forskningssamarbeten 

tillsammans med privata och publika aktörer. Nedan exemplifieras ASML:s kommunikation av 

processinnovation. 
 

Dåtid (60 %)        “Den 9 juli 2012 meddelade vi vår kund Co-investeringsprogram för att accelerera vår  

                                utveckling av EUV-teknik utöver den nuvarande generationen och vår utveckling av framtida  

                                450mm vatten-kiselteknik. "
xcv

 (s.18) 

Nutid (17 %)        “Framför allt satsar vi betydande finansiella medel och andra resurser för att utveckla och  

                                introducera nya produkter och produktförbättring.”
xcvi

 (s.5) 

Framtid (23 %)    “De deltagande kunderna gick med på att betala 1,38 miljarder euro av våra forsknings-och  

                                utvecklingsprojekt från 2013 till 2017." 
xcvii

 (s. 18) 

 

Produktinnovation 

Produktinnovation är den kategori som kommunicerades i mindre utsträckning i 

årsredovisningen (44 %). ASML redovisar produktinnovation genom att fokusera på förbättrade 

teknikprodukter som lanserades under år 2012. Signalerna fokuserar nästintill enbart på 

produktinnovation av dåtidskaraktär (96 %). ASML:s kommunikation av produktinnovation 

genom beskrivningar av sin kundbaserade utveckling av diverse doppsystem. I synnerhet 

beskrivs utveckling av systemet TWINSCAN XT, vilket får stort utrymme i kommunikationen 

av produktinnovation. Citat på kommunicerad produktinnovation illustreras nedan. 

 
Dåtid (96 %)        “Vi har utvecklat olika doppsystem för olika kunders behov. Vi har optimerat våra  

                                TWINSCAN XT doppsystem [...] och har utvecklat en ny dubbel skivsteget [...] med  

                                förbättrad positionering och bildbehandling.”
xcviii

 (s.17) 

Framtid (4 %)      “TWINSCAN plattformen är grunden för våra nuvarande och nästa generations Step-och Scan- 

                                system."
xcix

 (s.13) 
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4.2.10 TomTom  

TomTom skriver att innovation är en viktig förklaring till företagets framgångar, där innovation 

är deras kärnegenskap och enligt dem möjliggjort framtagningen av nya viktiga produkter. 

Innovationsrelaterad text utgör 0,67 procent av den totala textmängden i årsredovisningen. 

Företaget investerar motsvarande 15,7 procent av nettoomsättningen på forskning och 

utveckling. Text angående forskning och utveckling representerar 0,19 procent av den totala 

textmängden.  Beskrivningen av forskning och utveckling fokuserar på hur kostnaderna för detta 

har förändrats jämfört med 2011. Vidare beskrivs att satsningarna inom forskning och utveckling 

fokuserar på kärnprodukterna: “Vår kart, trafik-och navigationsproduktenheter utgör hjärtat i 

vår nya FoU-struktur. Vi har riktat mycket av vår investering på denna teknik under de senaste 

åren.”c (s. 2). 

 

Processinnovation 

Den innovationskategori som TomTom främst betonar är processinnovation (67 %). Texten är till 

största del av dåtidskaraktär (61 %). Processinnovation beskriver i stor utsträckning att TomTom 

under året har ingått i ett flertal strategiskt viktiga partnerskap och joint ventures för att ta fram 

nya konkurrensstarka produkter och tjänster. TomTom beskriver även tyngden av kontinuerliga 

investeringar inom forskning och utveckling för att kunna konkurrera på marknaden. Nedan 

illustreras hur kategorin processinnovation tar sig i uttryck. 
 

Dåtid (61 %)        “I början av året introducerade vi en ny FoU-struktur [ ...] vilket möjliggör att  innovationer och  

                                produkter lanseras på marknaden snabbare "
ci
 (s.2) 

Nutid (16 %)       “Vi lägger ständigt till nya geografiska områden till vår kartdatabas för att kunna möta behoven 

                                hos befintliga kunder[...]”
cii

 (s.14) 

Framtid (23 %)    ”Vi kommer att vidta ytterligare åtgärder i år för att utveckla vår komponentbaserade teknik och 

                                ta fram nya produkter och expandera till nya marknader "
ciii

 ( s.3)  

 

Produktinnovation 

Andelen text gällande produktinnovation är mindre i mängd jämfört med processinnovation 

(33 %). Kommunikationen av denna innovationskategori får signaler av dåtidskaraktär det klart 

största textmässiga utrymmet (91 %). Under år 2012 har TomTom lanserat ett antal nya eller 

förbättrade teknikprodukter och tjänster, vilket kommunikationen av produktinnovation består 

till störst del utav. Där TomTom beskriver de nya produkternas egenskaper samt 

användningsområden. Nedan illustreras TomTom:s kommunikation av produktinnovation. 
 

Dåtid (91 %)        “Under året lanserade vi också TomTom Hands Free bilkit för smarta telefoner  vilket ger våra  

                                kunder möjlighet till optimalt användande av sina smarta telefoner i bilen. Produkten är  

                                tillgänglig för iPhones och micro USB kompatibla telefoner.”
civ

  (s. 6) 

Framtid (9 %)      “Vi kommer fortsätta att fokusera på högkvalitativa navigeringslösningar.”
cv

 (s.14) 

4.2.11 Software AG 

Forskning och utveckling beskrivs av Software som en viktig del av tillväxtstrategin. Software 

skriver att innovationscyklerna ständigt krymper, tryck från konkurrenter runt om i världen blir 

allt hårdare. I Softwares årsredovisning för 2012 utgör innovationsrelaterad text 1,69 procent av 

den totala mängden text i hela årsredovisningen. Under 2012, beskriver Software AG att dem 

lagt fokus på teknisk utveckling som radikalt förändrar näringslivet; socialt, mobilt, molntjänster 

och Big Data. Under 2012 investerade Software AG 9,6 procent av dess omsättning på forskning 
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och utveckling. Text angående forskning och utveckling representerar 3,66 procent av den totala 

textmängden. I deras årsredovisning återfinns ett avsnitt på mer än 10-sidor om företagets 

investeringar i forskning och utveckling, vilket är unikt för studiens valda företag. 

 

Processinnovation 

Processinnovation är den kategori som kommuniceras i mindre utsträckning (30 %) av Software. 

Textmässigt är informationen om processinnovation med dåtidskaraktär störst i omfattning 

(53 %). Denna innovationskategori presenteras i störst uträckning genom beskrivandet av den 

överenskommelse av ett strategiskt partnerskap Software ingick i under 2012. Detta samarbete 

bidrar, enligt Software, till ett smidigt och banbrytande forskningsinstitut vilket ökar 

möjligheterna till framtagning av nya produkter. Nedan illustreras hur Software AG 

kommunicerar processinnovation. 
 

Dåtid (53 %)        “Som en del av det amerikanska initiativet infördes 2012 har vi kraftigt utökat vår närvaro i  

                                Silicon Valley och kombinerade krafterna i FoU-avdelningen. Detta hjälper oss att identifiera  

                                tekniktrender ännu tidigare och omedelbart omsätta dem i handling.”
cvi

 (s.97) 

Nutid (27 %)        “FoU-avdelningen drar nytta av inspiration och varierande intryck av kundsegment i andra  

                                länder.”
cvii

 (s.97) 

Framtid (20 %)    “Vi säkerställer en fortlöpande, kreativt utbyte med universitet, forskningsinstitut,  

                                Standardiseringskommittéer, branschorganisationer och partnernätverk, så att vi kan i god tid ta 

                                vara på de senaste tekniktrenderna.”
cviii

 (s.108) 

 

Produktinnovation 

Software lägger störst fokus på kommunikation av produktinnovation (70 %). Signalerna om 

produktinnovation utgörs till stor del av dåtidskaraktär (84 %). Produktinnovation i Software:s 

årsredovisning beskrivs genom att företaget, baserat på kundbehov, introducerat många nya 

produkter och tagit fram tekniska lösningar för relevanta trender under året. Där ingår bland 

annat trender inom: mobil, Big data, social samverkan och molntjänster. Dessutom beskrivs den 

framtida lanseringen av produkten “ETT Applicability Ar I” utförligt i årsredovisningen. Nedan 

illustreras hur signalkaraktär för produktinnovation procentuellt fördelas och hur 

produktinnovation har tagit sig uttryck. 
 

Dåtid (84 %)        "Vår nya produkt zIIP Enabler för Natural optimerar IT-driftskostnader och lanserades  

                                framgångsrikt i verksamhetskritiska kundmiljöer under 2012."
cix

 (s.106) 

Nutid (1 %)          “Software AG utvecklar ett stabilt sortiment av produkter för Cloud computing, där olika  

                                webMethods-produkter är kombinerade med lösningar från amerikansk producenten Layer 7  

                                Technologies. " 
cx

(s.98) 

Framtid (15 %)    “Dessutom kommer NaturalONE utökas för att möta de viktigaste kundbehoven, till exempel  

                                inom områdena säkerhet, kodprofilering och webbläsarinteraktivitet.”
cxi

 (s.107) 

4.2.12  Huvudbudskap  

Tabell 4 nedan illustrerar hur IT-företag inom gruppen med låg barriär kommunicerar ut de två 

innovationskategorierna samt den procentuella fördelningen av de två kategorierna av den totala 

innovationsrelaterade texten under år 2012. Huvudbudskapet för kategorin processinnovation hos 

de valda företagen är: nära relation till kunderna vid framtagningen av nya produkter, 

forskningssamarbeten och antalet anställda ingenjörer. Produktinnovation fokuserar mest på 

beskrivningar av produktlanseringar under det gångna året samt planerade lanseringar. 
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Tabell 4 Sammanfattning av företag inom gruppen med låg barriär 
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5. Analys 

I detta kapitel presenteras en analys av empirin. Först kommer informationen gällande företag 

inom gruppen med hög barriär att presenteras och därefter informationen från företag inom 

gruppen med låg barriär. Vidare analyseras gruppen med hög barriär jämfört gruppen med låg 

barriär. Analysen knyter an till agent- och principalteorin och signalteorin. 

5.1 Analys av företag inom gruppen med hög barriär  

Figur 4 nedan visar hur stor del av årsredovisningarna från räkenskapsåret 2012 som handlar om 

innovation för samtliga företag med högbarriärskaraktär. Detta diagram visar den procentuella 

andelen av innovationsrelaterad text i förhållande till den totala mängden text i hela 

årsredovisningen samt fördelningen av innovationskategorierna; produkt- och processinnovation. 

I genomsnitt utgör innovationsrelaterad text 0,86 procent av den totala mängden text i 

årsredovisningen. Vid jämförelse mellan årsredovisningar av företag med hög barriär blir det 

tydligt att det finns stora variationer av den mängd innovationsrelaterad text som redovisas i 

årsredovisningarna samt att kommunikationen fokuseras främst på innovationskategorin 

processinnovation. De av studiens företag som kommunicerar information om innovation i störst 

utsträckning i dess årsredovisning är: Infineon Technologies AG (1,76 %). Ericsson är det företag 

inom gruppen som kommunicerar i lägst utsträckning, med endast 0,22 procent 

innovationsrelaterad text av totala mängden text, detta trots sin höga andel av patent. 

 

 
 
Figur 4 Innovationskommunikationen samt signalfördelning 

5.1.1 Processinnovation 

Gruppens företag tenderar att kommunicera i störst utsträckning om processinnovation, vilket 

utgör i genomsnitt 64 procent av den totala mängden innovationskommunikation. Nokia och 

Thales är de företag som har en relativ jämn fördelning mellan kategorierna process- och 

produktinnovation. Omfattningen av den mängd text angående processinnovation som redovisas 

av företagen är sinsemellan väldigt skiftande dessutom är det en stor spridning av innehållet som 

presenteras. Fördelning av signalkaraktärer för kategorin processinnovation illustreras i Bilaga 3. 

I genomsnitt kommunicerar företagen i gruppen ut dåtids- (45 %) och nutidssignaler (42 %) i 
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större utsträckning gentemot framtidssignaler (13 %). NXP är det enda företag som inte 

kommunicerar ut framtidssignaler. Vidare identifierades företagens huvudbudskap vid 

kommunikationen av processinnovation. Där processinnovation behandlar i huvudsak: utgifter 

för forskning och utveckling, kundernas medverkan vid produktutveckling och gemensamma 

forskningsprojekt tillsammans med universitet och andra forskningsinstitut (tabell 3). Utgifter för 

forskning och utveckling är obligatoriska i balans- och resultaträkningen men företagen 

presenterar även dessa på flertalet områden i årsredovisningen som frivilliga information 

tillsammans med narrativ text.  

5.1.2 Produktinnovation 

Produktinnovation är den kategori som kommunicerades i mindre grad (36 %) jämfört med 

processinnovation (64 %). I likhet med kategorin processinnovation är omfattningen av den 

mängd text om produktinnovation som redovisades av företagen väldigt skiftande dessutom är 

det en stor spridning av innehållet som presenterades. Infineon är det företag inom gruppen som 

skriver i störst utsträckning angående produktinnovation i dess årsredovisning. 

Kommunikationen kring fördelning av signalkaraktärer för kategorin produktinnovation 

illustreras i Bilaga 4. Gruppens företag tenderar att kommunicera ut dåtidssignaler mer frekvent 

och utgör i genomsnitt den absolut största delen av kommunikationen (72 %). Nutids- och 

framtidssignaler utgör 12 procent respektive 15 procent. Gemalto är det företaget som signalerar 

kategorin produktinnovation med endast dåtidskaraktär. Hexagon är i sin tur det företag som 

kommunicerar mest information av framtidskaraktär (64 %) inom kategorin produktinnovation. 

Vidare identifierades företagens huvudbudskap vid kommunikationen av produktinnovation. Där 

produktinnovation behandlar i huvudsak: lanseringar av nya produkter som skett under det 

gångna året och de produkter som skall lanseras samt information angående företagets innehav 

av antal patent (tabell 3).  

5.1.3 Huvudsakliga signaler om innovation 

En ordanalys har gjorts med analysverktyget Nvivo (metod 3.8). Den ordanalys som har 

genomförts utifrån innovationsrelaterad text för samtliga företagens årsredovisningar presenteras 

i figur 5. Företag inom gruppen med hög barriär trycker främst på orden utveckling, teknologi, 

forskning, produkt, innovatör, nätverk, patent och utgifter. 

 

 
 

Figur 5 Huvudsakliga signaler om innovation hög barriär 
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5.2 Analys av företag inom gruppen med låg barriär 

Figur 6 nedan visar hur stor del av årsredovisningarna från räkenskapsåret 2012 som handlar om 

innovation för samtliga företag med lågbarriärskaraktär. Detta diagram visar den procentuella 

andelen av innovationsrelaterad text i förhållande till den totala mängden text i hela 

årsredovisningen samt fördelningen av innovationskategorierna; produkt- och processinnovation 

I genomsnitt utgör innovationsrelaterad text 0,79 procent av den totala mängden text i 

årsredovisningen. Figur 6 visar en varierande omfattning inom kommunikationen av 

innovationsinformation inom gruppen med låg barriär. Kategorin processinnovation 

kommuniceras i genomsnitt i större utsträckning än kategorin produktinnovation.   Textmässigt 

har ASM International N. V den största omfattningen av innovationsinformation (1,74 %) som 

kommuniceras i årsredovisningen. Software AG (1,69 %) är det företag som har en nästintill lika 

stor omfattning av kommunikationen, då det endast utgör 0,05 procentenheter mellan de två 

företagen. Det företag som i sin tur har den lägsta andelen innovationsrelaterad text i dess 

årsredovisning är Seagate, där företagets innovationskommunikation uppgår till 0,18 procent av 

den totala mängden text i årsredovisningen. 

 

 
 

Figur 6 Innovationskommunikationen samt signalfördelning 

5.2.1 Processinnovation 

Processinnovation är den kategori som i genomsnitt kommuniceras i störst utsträckning av 

företagen i gruppen (59 %). Radiall har den högsta procentuella andelen av den 

innovationsrelaterad text som utgjordes av kategorin processinnovation. Omfattningen av den 

mängd text angående processinnovation som redovisades av företagen var sinsemellan väldigt 

skiftande, dessutom var det en stor spridning av innehållet som presenterades. Figur 6 visar att 

ASM International N. V och Dassault Systemes är de företagen där signalerna fördelas relativt 

jämnast mellan de två innovationskategorierna. I genomsnitt kommunicerar företagen ut 

dåtidssignaler (54 %) i störst utsträckning, jämfört med nutids- (31 %) och framtidssignaler 

(15 %). I bilaga 5 illustreras fördelning av signalkaraktärer för kategorin processinnovation. 

Seagate Technology är det företag vars signaler nästan enbart består av dåtidssignaler (92 %). 

Radiall är det enda företag inom gruppen som inte kommunicerar via framtidssignaler. 
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 Vi har dessutom identifierat företagens huvudbudskap vid kommunikation av innovation (tabell 

4). Där processinnovation kommuniceras genom: nära relation till kunder vid framtagningen av 

nya produkter, forskningssamarbeten samt antalet anställda ingenjörer.   

5.2.2 Produktinnovation 

Processinnovation är den kategori som i genomsnitt kommuniceras i mindre utsträckning av i 

gruppens företag (41 %). Software är det företag i gruppen som redovisar produktinnovation i 

störst utsträckning, vilket utgör 70 procent av den innovationsrelaterade texten. I genomsnitt av 

gruppens kommunikation av produktinnovation, utgör signalkaraktärer dåtid den absolut största 

andelen (73 %).  Nutidssignaler och framtidssignaler utgör i sin tur 14 procent respektive 13 

procent. I bilaga 6 illustreras kommunikationen kring fördelning av signalkaraktärer för 

kategorin produktinnovation. Vi har dessutom identifierat företagens huvudbudskap vid 

kommunikation av innovation (tabell 4). Där produktinnovation kommuniceras genom: 

produktlanseringar som skett under året samt de produkter som skall lanseras i framtiden (tabell 

4).  

5.2.3 Huvudsakliga signaler om innovation 

En ordanalys har gjorts med analysverktyget Nvivo (se avsnitt 3.8). Den ordanalys som har 

genomförts utifrån innovationsrelaterad text för samtliga företagens årsredovisningar presenteras 

i figur 7. Företag inom gruppen med låg barriär trycker främst på orden: produktutveckling, 

teknologi, kunder, innovativ, samt process. 

 

 
 

Figur 7 Huvudsakliga signaler om innovation låg barriär 

5.3 Analys mellan grupperna hög barriär och låg barriär 

Studiens resultat visar att gruppen med hög barriär tenderar att redovisa i genomsnitt mer 

information (0,87 %) om innovation jämfört gruppen med låg barriär som redovisade 0,79 

procent. Dock kan dessa tendenser till en ökad kommunikation hos gruppen med hög barriär, inte 

statistiskt säkerställas
1
. Tabell 5 nedan visar gruppernas medelvärde, standardavvikelse, max- 

och minimumvärden.  
                                                           

 1�̅�1 − �̅�2 ± (1.96 → 1.28)√(
�̅�1(1−�̅�1)

𝑛
) + √(

�̅�2(1−�̅�2)

𝑛
)  Konfidensintervall 95 % → 80 %. Var ej skilt från 0.   
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Tabell 5 Deskriptiv statistik avseende de undersökta grupperna 

 Medelvärde Standardavvikelse Max Min 

Hög barriär 0,87 % 0,005441 1,76 % 0,22 % 

Låg barriär 0,79 % 0,005083 1,74 % 0,18 % 

 

Detta resultat tyder på att mängden av patent kan till viss mån öka den grad av transparens av 

innovationskommunikationen i företagens årsredovisning. Detta resultat stödjs delvis av Anton 

och Yao (2003) vars studie visar på att mängden av patent främjar innovationskommunikationen, 

vilket även stödjs av studien gjord av Guo et al (2004) som visar på en positiv korrelation mellan 

innehav av patent och innovationskommunikationens omfattning. Dock är det inte helt enkelt att 

kunna dra denna slutsats eftersom detta påstående stämmer överens för vissa företag inom 

gruppen men samtidigt inte överensstämmer med andra företag. Då vissa av företagen som har 

ett stort antal patent, exempelvis Ericsson och NXP, är de företag som redovisar minst 

information, samtidigt som vissa företag med lågt antal patent redovisar i stor utsträckning. 

Dessutom observerades flertalet företag inom gruppen för låg barriär som kommunicerar i större 

omfattning jämfört med företag inom den motsatta gruppen. Vad som kan skapa förståelse 

angående den ringa tendens till att gruppen med hög barriär kommunicerar om innovation i 

större utsträckning, är begreppet proprietärkostnader vilket kan beskrivas som kostnader som 

uppstår vid utlämningen av konkurrenskänsliginformation (Guo et al, 2004; Depoer, 2000). Där 

proprietärkostnader är lägre hos företag med en hög nivå av patent eftersom skydd mot imitation 

reducerar företagets kostnader för utlämnad konkurrenskänslig information. Därför kan företag 

besluta sig för att frivilligt redovisa innovationsinformation så länge fördelarna med utlämningen 

av konkurrenskänsliginformation är lika med eller större än de kostnaderna (Depoer, 2000). 

 

Vid en jämförelse mellan de två grupperna fann vi att inom båda grupperna finns det stora 

variationer av den mängd innovationsrelaterad text som redovisas av företagen (tabell 5). Detta 

fenomen kan förstås genom studier gjorda av Annell & Sveiby (1989) och Healy & Palepu 

(2001), där dessa författare menar att på grund av avsaknaden av normbildning och 

standardisering av redovisningen om innovationer skapar differenser mellan företag av den 

mängd innovationsinformation som kommuniceraras via årsredovisningen. Omfattningens 

variation av innovationskommunikationen mellan företagen kan även till viss del förstås genom 

Bellora och Guenther (2013) studie, där dem förklarar att variationer kan uppstå på grund av 

företagens heterogenitet. Vidare förklarar dem att heterogenitet kan beskrivas som olika 

konkurrenssituationer inom samma bransch. Detta stödjs även av Barney (1991) som menar att 

heterogenitet mellan företag kan även uppkomma genom variationer av den resursbas för 

innovationer som det enskilda företaget innehar. Variationer kan även förstås genom Healy och 

Palepu (2001) som menar att graden av transparens av information om innovation som redovisas 

hos företag är känslig för konkurrensen på marknaden, speciellt om företagen är utsatt för 

existerande hård konkurrens. Flertalet av studiens företag beskriver i årsredovisningen att de 

verkar i en mycket konkurrensutsatt marknad vilket kan skapa förståelse för de variationer av 

den mängd innovationsinformation som kommuniceras av företagen. Detta är i enlighet med 

Newman och Sansing (1993) och Mcmilan et al (2006) som menar att i forskning och 
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utvecklingsintensiva branscher, där hög konkurrens råder, leder till att företag har incitament till 

en lägre grad av informativ redovisning på grund av den höga graden av risk för imitation av 

konkurrenskänslig information. 

 

Innovationskategorier 

Innovationskommunikationens betoning och karaktäristiska var i överlag jämbördigt mellan de 

två företagsgrupperna, där båda grupperna tenderar att fokusera kommunikationen via kategorin 

processinnovation. Det som framkommit från analys av huvudbudskapen (tabell 6) är att i 

överlag ser kommunikationen från de båda grupperna likartat ut jämfört med varandra. De 

skillnader som har observerats är att gruppen med hög barriär kommunicerar utgifter för 

forskning och utveckling samt antalet patent, i högre utsträckning jämfört med gruppen med låg 

barriär. Gruppen hög barriärs stora fokus på kommunikationen av antalet patent kan förstås 

genom studien av Belenzoon och Patacconi (2013) som menar att företag som har patent tenderar 

att kommunicera angående företagets patentportfölj för att signalera om dess 

innovationsförmåga. Observationer angående gruppernas huvudbudskap bekräftas även av de 

gjorda ordanalyserna (figur 5 och figur 7). En slutsats kan dras från ordanalyserna där gruppen 

med hög barriär betonar mer processinnovationsord. Medan för gruppen med låg barriär är det en 

jämnare fördelning mellan de två innovationskategorierna. Dock skiljer sig jämförelsen mellan 

ordanalysen och huvudbudskapen åt när grupperna kommunicerar angående anställda ingenjörer. 
 

Tabell 6 Huvudbudskap 

 
Majoriteten av kommunikation via processinnovation kan förstås genom att denna information 

generellt inte är lika konkurrenskänslig och svårare att imitera jämfört med produktinnovation, 

detta kan förstås genom att konkurrenter i mindre utsträckning kan dra nytta av den 

kommunicerade informationen (Guo et al, 2004).  Det vi har uppmärksammat vid analysen av 

processinnovationens huvudbudskap är att den i störst utsträckning handlar om narrativt 

berättande angående företags forskningssamarbeten med andra företag och institutioner samt ett 

stort fokus på företagets årliga utgifter för investeringar inom forskning och utveckling. Dessa 

två huvudbudskap är signaler som enligt Anton och Yao (2003) attraherar investerare genom att 

visa företagets innovationsförmåga men samtidigt som förlusten av konkurrensfördelar genom 

denna typ av kommunikation är ringa. 
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Signalkaraktär 

Vidare observerades en överenstämmelse mellan gruppernas signalkaraktäristiska är att 

kommunikationen sker genom samtliga tidskaraktärer men majoriteten av signalerna består av 

dåtidskaraktär, vilket är gällande för bådadera grupperna och samtliga innovationskategorier. 

Detta är särskilt tydligt inom kategorin produktinnovation, där dåtidssignaler var i klar majoritet. 

Detta överensstämmer med studien gjord utav Bellora och Guenther (2013) där de påvisar att 

företag främst kommunicerar angående dess innovationsverksamhet via historisk information. En 

förklaring till fenomenet att dåtidssignaler är den dominerande signalkaraktären, är att klassisk 

redovisning sedan länge fokuserat på historisk information (Beretta och Bozzolan, 2008). 

Samtidigt utifrån ett integrerat redovisningsperspektiv är det rimligt att koppla narrativ text som 

förklaring till dåtida investeringar inom innovation och patentinnehav samt visar resultat av 

forskning- och utvecklingsverksamheten (IIRC, klausul 4.20). Fastän studiens resultat visar att 

företag tenderar att kommunicera främst via dåtidssignaler, efterfrågar investerare främst 

framtidsignaler vilket studien gjord av Lev och Zarowin (1999) argumenterar för, där dem menar 

att framtidssignaler är den viktigaste signalkaraktären för investerare eftersom framtidsignaler 

möjliggör att investerarna själva kan analysera och skapa prognoser om företagets framtida 

värdeskapande. Den höga grad av dåtidssignaler tyder på att företag har incitament att inte 

avslöja sin nutida och framtida innovationsverksamhet till konkurrenterna på marknaden vilken 

stämmer väl överens med Darrough och Stoughton (1990) samt Barney (1991) vilka 

argumenterar att hög transparens av innovationsinformation kan försvaga konkurrensfördelar för 

ett företag och kan minska barriär mot imitationer.  

 

Forskning och utveckling 

Studiens resultat visar att båda grupperna tenderar att i genomsnitt ha en likartad 

investeringsnivå inom forskning och utveckling samt den forskning- och utvecklingsrelaterade 

texten som representerar dessa investeringar utgör i genomsnitt lika stor andel av företagens 

årsredovisning. Detta tyder på att antalet patent inte har någon påverkan av den genomsnittliga 

mängd av forsknings- och utvecklingsrelaterad text som redovisas av företagen. Detta resultat 

går emot tidigare studier, där exempelvis Guo et al (2004) visar att tillgången till patent leder till 

en ökad nivå av kommunikation av forsknings- och utvecklingsverksamheten. Vid analys av hur 

mycket grupperna investerar i forskning och utveckling jämfört med mängden text de redovisar, 

indikerar att graden av transparens hos båda grupperna angående text om forsknings- och 

utvecklingsverksamheten är blygsam i relation till omfattningen av investeringen i forskning och 

utveckling (figur 8). Denna blygsamma omfattning och innehållsfattiga information är i linje 

med Wagenhofer (1990) som menar att företag har incitament att inte redovisa information på 

grund av risken för att försvaga deras konkurrenskraft, såsom information om forskning och 

utveckling, även om detta innebär att det är svårare att få tillgång till externt kapital. Detta kan 

även förstås av Johansson och Malmström (2013) som menar att företag står inför en trade-off 

mellan minskad informationsasymmetri och behålla konkurrensfördelar, vid redovisningen av 

frivilligt information angående forsking- och utvecklingsverksamheten. 
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Figur 8 Jämförelse mellan investeringsnivå för forskning och utveckling och andel skriven text 

De iakttagelser som gjorts är att majoriteten av företagen väljer att komplettera obligatoriska 

upplysningar om forskning och utveckling med narrativ text något som är linje med Marston och 

Shrives (1991) som argumenterar att förståelsen av finansiell information ökar hos investerare 

om informationen efterföljs av narrativ text. Dessutom väljer de flesta av studiens företag att 

kommunicera om forskning och utveckling i ett enskilt kapitel och de flesta företag beskriver hur 

stora årets forskning och utvecklingskostnader har varit samt hur dessa kostnader har varit under 

de senaste åren. Detta överensstämmer med observationer gjorda av Annell och Sveiby (1989) 

där dem menar att företag tjänar på att kommunicera angående intensiteten av investeringar inom 

forskning och utveckling under de senaste åren för att reducera informationsasymmetrin. Störst 

fokus vid kommunikation om forskning och utveckling är: utgifter, anställa inom forskning och 

utveckling samt utvecklingssamarbeten. Dock väljer företagen att inte göra någon informativ 

beskrivning av vad forskning och utvecklingsverksamheten handlar om.  Detta är i enlighet med 

Jones (2007) som fann att företag redovisar information om forskning och utvecklingsaktiviteter, 

men majoriteten av informationen är generell och innehållsfattig. 

5.4 Teoretiskt perspektiv på innovationskommunikation  

5.4.1 Hantering av informationsasymmetri 

Studiens resultat visar att börsnoterade innovativa företag förefaller redovisa 

innovationsinformation i dess årsredovisningar. Detta får stöd av Rogers och Grant (1997) där 

dem menar att företagets årsredovisning är en de viktigaste kommunikationskanalerna för att 

reducera informationsasymmetri mellan företaget och dess investerare. Resultatet kan även 

förstås genom att börsnoterade innovativa företag har incitament att redovisa och kommunicera 

via dess årsredovisning för att reducera kostnader för extern kapital genom att minska 

informationsasymmetrin via minskad osäkerhet hos investerare (Amir och Lev, 1996; Darrough, 

1995; Wagenhofer, 1990). Börsnoterade innovativa företag har mer intern information angående 

företagets nuvarande innovationsverksamhet gentemot investerare vilket skapar ett 

informationsgap (Jensen och Meckling, 1976; Myers och Mjluf, 1984). På grund av att 

investeringsutgifter för forskning och utveckling kan kostnadsföras direkt, ger företagets 

balansräkning inte säkert en rättvisande bild över innovationsverksamheten därför kan i sin tur 

investerare ställa krav att företag skall redovisa mer frivillig information om dess 

innovationsverksamhet för att minska osäkerhet om förväntad avkastning (Healey och Palepu, 

2001). Dock varierar omfattningen av börsnoterade innovativa företags kommunikation av 

innovation kraftigt. Agent- och principalteorin kan i störst utsträckning skapa förståelse för de 

13% 13.63% 

0.71% 0.70% 

Hög barriär Låg barriär

Chart Title 

Investeringsnivå Skriven text
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företag som kommunicerar angående innovation i stort omfång men inte de företag som 

kommunicerar i mindre utsträckning. Där Amir och Lev (1996) menar att företag tjänar på att 

kommunicera frivillig information i stor utsträckning för att reducera kostnader för externt 

kapital. Däremot de företag som redovisar i mindre utsträckning kan förstås med hjälp av 

Verrecchia (1983) som menar att en viktig faktor som påverkar börsnoterade innovativa företags 

incitament till kommunikation av frivilliga information är förekomsten av proprietärkostnader av 

konkurrenskänslig information, vilket exempelvis kan innebära innovationsinformation. För att 

börsnoterade innovativa företag ska kunna få tillgång till extern finansiering är transparens av 

information om innovation mellan företag och investerare av stor betydelse. Studiens resultat 

visar att denna innovationskommunikation sker genom signaler i form av 

innovationskategorierna processinnovation och produktinnovation i olika tidskaraktärer; dåtid-, 

nutid- och framtidskaraktär. Detta stöds av Spence (1973) som menar att signalering är ett 

hjälpmedel för att reducera informationsasymmetrin mellan företag och investerare. 

5.4.2 Signaleringens betydelse för hantering av informationsasymmetri 

Studiens resultat visar att börsnoterade innovativa företag kommunicerar, via dess 

årsredovisning, genom båda innovationskategorierna; process- och produktinnovation. Där 

börsnoterade innovativa företag tenderar att i genomsnitt kommunicera innovationsinformation 

främst via signaler med betoning på kategorin processinnovation. Den huvudsakliga 

kommunikationen utav processinnovation kan förstås genom att studiens företag investerar i 

genomsnitt 13 procent av dess omsättning på forskning och utveckling, dessa investeringar 

bidrar i sin tur till stora osäkerhet om framtida värdeskapande, vilket påverkar investerares 

beslutsfattande och på grund av denna ökade osäkerhet hos investerare ökar även kostnader för 

börsnoterade innovativa företag för att tillhandahålla externt kapital (Myers och Majluf, 1984). 

För att hantera dessa osäkerheter väljer börsnoterade innovativa företag att kommunicera frivillig 

information angående dess innovationsverksamhet genom olika aktiviteter; beskrivning av 

företagets investeringsnivå inom forskning och utveckling, kunders medverkan vid 

utvecklingsprocessen och gemensamma forskning- och utvecklingsprojekt för att minska stora 

osäkerheter hos investerare. Detta tyder på att börsnoterade innovativa företag använder 

signalering för att påverka investerares uppfattning om företaget vilket kan påverka 

transparensen mellan företag och dess investerare, för att särskilja sig från konkurrenter på 

samma marknad för att förbättra möjligheter till extern finansiering (Spence, 1973; Rodgers, 

2007; Watson et al, 2002). Studiens resultat visar därutöver att gruppen med hög barriär tenderar 

till en mer frekvent signalering av patenbenägenhet jämfört med gruppen med låg barriär. Detta 

beteende hos börsnoterade innovativa företag kan förstås av Audretsch et al (2012) studie som 

menar att en kommunikation av denna typ av information är positiva signaler för att investerare 

skall få en förbättrad uppfattning av företaget och bidra till ökad möjlighet för extern 

finansiering.  

 

Vidare observerades att börsnoterade innovativa företag kommunicerar ut signaler via 

årsredovisningarna genom signaler av olika tidskaraktäristiska; dåtids-, nutids- och 

framtidskaraktäristiska. Där dåtidssignaler är den signalkaraktär som kommunicerades i störst 

utsträckning gällande i båda innovationskategorier. Begreppet properiärkostnader kan även skapa 

förståelse för den huvudsakliga kommunikationen av processinnovation samt utav dåtidskaraktär 

är. Detta kan förstås utav Beretta och Bozzolan (2008) och Martston och Shrives (1991) där dem 

menar att proprietärkostnader för frivillig information påverkas inte endast av den mängd som 
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information som kommuniceras utan även hur informationen kommuniceras. Processinnovation 

är information som syftar till att reducera informationsasymmetrin mellan börsnoterade 

innovativa företag och dess investerare men däremot utgör informationen en lägre 

proprietärkostnad för företaget jämfört med kategorin produktinnovation, vilket innebär en 

reducerad risk för att förlora konkurrensfördelar (Anton och Yao (2003). Innovationsinformation 

utgör i sig en hög proprietärkostnad för innovativa börsnoterade företag och därmed kan 

kopplingar göras till studiens observationer där företagen tenderar att främst kommunicera via 

den karaktäristiska som utgör den lägre proprietärkostnaden för företaget, vilket är utav 

dåtidskaraktär (Guo et al, 2004; Depoer, 2000). 

 

Genom att redovisa information om kostnader för forskning och utveckling, information om 

kundernas medverkan vid produktutveckling, forskningssamarbeten med institut och andra 

företag med mera, skapar företagen intryck av att vara innovativa och av att ha förmågan till 

framtida innovationer, vilket minskar osäkerheten hos investerare (Oliver, 1991). Därutöver 

utgör kommunikation utav processinnovation med dåtidskaraktär liten påverkan på företags 

konkurrensfördelar och därmed kan börsnoterade innovativa företag framhäva sig som 

innovativa men samtidigt inte förlora konkurrensfördelar utav denna typ av kommunikation 

(Allen och Saunders, 1992). Vidare kan även begreppet window-dressing skapa förståelse för 

kommunikation via signaler av kategorin processinnovation och signaler av dåtidskaraktär. Detta 

begrepp definieras som en strategiskt bestämd aktivitet vilket används i syfte för att påverka 

investerares uppfattning, genom att skapa en viss bild eller image om företaget. Det görs 

vanligtvis genom att sända strategiskt bestämda signaler om företaget (Weaver et.al.1999; Griffin 

& Weber, 2006). 
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6. Slutsatser och diskussion 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som bygger på de resultat och analyser som 

presenterats, även en återkoppling till den tidigare presenterade analysmodellen görs. 

Avslutningsvis presenteras studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning. 

 

En slutsats av studien är att börsnoterade innovativa företag redovisar frivillig information 

angående innovation via dess årsredovisning, i en varierande omfattning oberoende barriärnivå. 

Det kan kopplas till agent-principalteorin vilket förklarar att det finns incitament hos 

börsnoterade innovativa företag att bidra med mer frivillig information och därmed minska 

informationsasymmetrin. Dock överensstämmer det inte till fullo, då börsnoterade innovativa 

företag kan välja att inte avslöja all intern information om innovation dem har till investerare. 

Detta återspeglas även i resultatet där båda barriärgruppers nivå av transparens forskning- och 

utvecklingsrelaterad text är blygsam i relation till de aktuella investeringarna. Den huvudsakliga 

orsaken till den varierande omfattningen kan vara att redovisningen av innovation är ett relativt 

nytt fenomen där det finns en avsaknad av normer för redovisning av frivillig information om 

innovation (Healy och Palepu, 2001). Studien visar att gruppen med hög barriär som skydd mot 

imitation tenderar att redovisa mer information om innovation jämfört gruppen med låg barriär. 

Dock kan dessa tendenser till en ökad kommunikation hos gruppen med hög barriär inte 

statistiskt säkerställas. Det pekar på att det inte är helt enkelt att dra slutsatsen att företag med 

hög barriär redovisar mer än företag med låg barriär. Dock kan studiens slutsats till viss grad 

bekräftas av tidigare studier, som visat på att det finns ett positivt samband mellan 

kommunikation av innovation och mängden patent eller patentansökningar (Guo et al, 2004). 

Ytterligare en förklaring till den varierande graden av transparens kan förstås av att börsnoterade 

innovativa företag har incitament att inte redovisa information som kan försvaga dess 

konkurrenskraft. Detta kan förstås av begreppet proprietärkostnader, där konkurrenskänsliga 

information har en proprietärkostnad, i form av minskad konkurrenskraft hos företaget, vilket 

påverkar incitament för kommunikation av frivillig information (Verrecchia, 1983). Investerarna 

och konkurrenterna är två motsatta användare av informationen i årsredovisningarna (Newman 

och Stoughton, 1993). Där Newman och Stoughton (1993) menar att tillgodoseende av 

investerares efterfrågan på information för att reducera kostnaderna för externt kapital leder till 

minskad konkurrenskraft hos företaget och vice versa. 

 

Vår studie visar även att börsnoterade innovativa företag tenderar att fokusera på kategorin 

processinnovation, till exempel kostnader för forskning och utveckling, kunders medverkan vid 

produktutvecklingen, forskningssamarbeten och antalet anställda ingenjörer. Detta kan förstås 

med hjälp av signalteorin, enligt vilken det är i företagets intresse minska 

informationsasymmetrin med hjälp av signaler. Dessa signaler är främst av dåtidskaraktär då 

företaget vill skicka starka signaler, men utan att avslöja sin nutida- och framtida 

innovationsverksamhet åt konkurrenterna, vilket överensstämmer med Healy och Palepu (2001) 

vilka menar att transparensen av information om innovation som redovisas hos företag är känslig 

för konkurrensen på marknaden. Speciellt om företagen är utsatta för hård konkurrens 

(Ceccagnoli, 2009). Vad som ytterligare kan skapa förståelse för den likartade kommunikationen 

(figur 4 och figur 6 samt bilagor 3,4,5,6) via signaler av processinnovation av dåtidskaraktär hos 

börsnoterade innovativa företagen är begreppet flockbeteende. Där Lou & Lin (2013) menar att 

ett flockbeteende visar sig genom att företag tenderar att följa varandra och agera som andra 

jämförbara företag i syfte att öka transparens och minska informationsasymmetri. Dessutom kan 
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även osäkerheter på grund av avsaknandet av normer för redovisning av innovationer, tänkas 

påverka tendenser till ett flockbeteende hos börsnoterade innovativa företag där dem tar 

inspiration utav andra innovativa företags hantering utav informationsasymmetri. En sådan 

homogenitet av hantering av informationsasymmetri kan enligt Olsen (1996) bidra till 

investerares oförmåga för identifiering av företags förmåga till värdeskapande, vilket i sin tur 

kan innebära högre kostnader vid anskaffning av externt kapital för börsnoterade innovativa 

företag. 

 

En kommunikation utav processinnovation och produktinnovation kan påverka investerares 

intryck om börsnoterade innovativa företag. Men val av kommunikation av processinnovation 

respektive produktinnovation ger olika konsekvens gällande påverkan av företagens 

konkurrensfördelar. Det som har observerats i denna studie är att börsnoterade innovativa 

företags innovationskommunikation sker främst via processinnovation av dåtidskaraktär, detta 

kan förstås genom fenomenet som inom redovisningsområdet kallas för window-dressing 

(Weaver et.al.1999). Genom att exempelvis redovisa information om kostnader för forskning och 

utveckling, information om kundernas medverkan vid produktutveckling, forskningssamarbeten 

med institut och andra företag, kan börsnoterade innovativa företag skapa ett intryck hos 

investerare för att framstå som innovativa och inneha en förmåga till framtida innovation, vilket 

minskar finansiella osäkerheter hos investerare (Oliver, 1991). Vidare har det även identifierats 

att börsnoterade innovativa företags innovationskommunikation förefaller att i störst utsträckning 

bestå utav lyckade projekt och investeringar, detta visar på att börsnoterade innovativa företag 

vill framstå som innovativa genom att kommunicera vad dåtida investeringar har resulterat i. 

Detta kan förstås genom de förväntningar hos investerare att börsnoterade innovativa företag ska 

prestera och därmed är det ett överhängande tryck att företagets finansiella rapporter skall se bra 

ut då det råder en koppling mellan företagets innovationsförmåga och dess aktiepris vilket i sin 

tur påverkar möjligheten till extern finansiering (Owens och Wu, 2011). Vad som ytterligare kan 

skapa förståelse till den huvudsakliga kommunikationen via processinnovation kan vara att 

börsnoterade innovativa företag innehar en låg mängd av produktinnovation att redovisa, detta 

stödjs av O’Brien (2003) som menar att stora utgifter för forskning och utveckling inte garanterar 

att ett företag kommer att vara en effektiv innovatör, men vill framstå som innovativa genom att 

kommunicera via kategorin processinnovation.  

 
Utifrån ett effektivt kapitalmarknadsperspektiv spelar redovisning av frivillig information en 

viktig roll för kapitalmarknaderna (Healy och Palepu, 2001; Ledoux och Cormier 2013; 

Grossman 1981). Detta innebär att det är önskvärt att alla parter på marknaden får information 

samtidigt, har tillgång till samma information och att informationen som företag presenterar är 

aktuell, relevant och pålitlig för investerare, detta för att tillgängligt externt kapital och behovet 

utav externt kapital ska matcha. Resultatet av denna studie tyder på att börsnoterade innovativa 

företag tenderar att huvudsakligen kommunicera via kategorin processinnovation och signaler 

har ett fokus på dåtidskaraktär. Den information som kommuniceras anses inte vara aktuell, då 

den främst utgörs utav dåtidskaraktär och behandlar i huvudsak dåtida investeringar och projekt. 

Informationen anses inte heller vara relevant då den tenderar att utgöras utav kategorin 

processinnovation och förefaller vara av generell karaktär samt av ringa innehållsrikedom. 

Informationen anses inte heller vara pålitlig eftersom informationen inte ger hela bilden då det 

inte finns riktlinjer eller normbildning hur innovationsinformation ska redovisas i 

årsredovisningen. Differensen mellan investeringsnivå inom forskning och utveckling och den 
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mängd forsknings- och utvecklingsrelaterad text, hos börsnoterade innovativa företag, kan även 

indikera att kommunikationen inte är till fullo pålitlig. Information om processinnovation av 

dåtidskaraktär minskar till viss del den informationsasymmetrin som råder mellan börsnoterade 

innovativa företag och dess investerare. Däremot utifrån ett investerarperspektiv blir 

konsekvensen av företags innovationskommunikation via processinnovation och signaler med 

dåtidskaraktär, att informationens låga grad av relevans samt användbarheten riskerar att påverka 

investerares bedömnings av företags framtida värdeskapande negativt. Konsekvenserna av 

signaleringens betoning och karaktäristik kan leda till ett finansiellt gap mellan börsnoterade 

innovativa företag och dess investerare, vilket i sin tur leder till en ineffektiv kapitalmarknad. 

Finansiellt gap ur ett effektivt kapitalmarknadsperspektiv innebär att investerares beslutsfattande 

baseras på innovationsinformation med låg grad av transparens som kan leda till negativa 

återverkningar. Detta kan exempelvis innebära att extern finansiering allokeras till börsnoterade 

innovativa företag som har en låg innovationsförmåga men har en hög grad av transparens av 

innovationsinformation i dess årsredovisning, istället för att allokeras till företag med en hög 

nivå av innovationsförmåga. Därmed kan externt finansiellt kapital allokeras på ett ineffektivt 

sätt (Johansson och Malmström, 2013). Konsekvenserna utav att börsnoterade innovativa 

företags innovationskommunikation är ineffektiv utifrån ett effektivt kapitalmarknadsperspektiv 

kan innebära att kostnaderna för extern finansiering ökar samt reducerad möjlighet att få tillgång 

till extern finansiering. Detta kan exempelvis innebära att tillväxt hos börsnoterade innovativa 

företag hämmas på grund av det finansiella gap som uppstår. 

6.1 Börsnoterade innovativa företags kommunikation av innovation 

Mellan börsnoterade innovativa företag och investerare uppstår det ett informationsgap vilket 

kan minskas genom att företagen kommunicerar ut innovationsverksamhet externt via 

årsredovisning till investerare. Detta stödjs av Rogers och Grant (1997) som menar att en av de 

viktigaste kanalerna är företags offentliga årsredovisningar vilket främsta syftet är att bidra med 

en större insikt om företagets ekonomiska ställning till dess investerare. En central slutsats är att 

börsnoterade innovativa företagens kommunikationsbeteende skiljer sig från den analysmodell 

som redovisas i figur 1. Efter analys av empirin, har vår analysmodell reviderats utifrån studiens 

resultat där signaleringens betoning och karaktäristiska identifierats. Studiens resultat visar att 

gruppen med hög barriär tenderar att redovisa i genomsnitt mer innovationsinformation jämfört 

gruppen med låg barriär, detta resultat kan dock inte statistiskt säkerställas och därmed illustreras 

ingen förändring i den reviderade analysmodellen. Vidare observerades i analysen att 

börsnoterade innovativa företag tenderar att hantera informationsasymmetrin mellan företaget 

och dess investerare genom att främst kommunicera via kategorin processinnovation där 

signalernas karaktär bestod i största omfattning av dåtidskaraktär. Vad som kan skapa förståelse 

till fenomenet där dåtidssignaler är den dominerande signalkaraktären, är att klassisk redovisning 

sedan länge fokuserat på historisk information. Samtidigt utifrån ett integrerat 

redovisningsperspektiv är det rimligt att koppla narrativ text som förklaring till dåtida 

investeringar inom innovation och patentinnehav (IIRC, klausul 4.20). Denna betoning och 

karaktäristiska som identifierats har lagts till med fet markering i den reviderade analysmodellen 

(figur 9).  
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Figur 9 Reviderad Modell: Börsnoterade IT-företags kommunikation av innovation 

6.2 Studiens bidrag  

Denna studie har utförts för att öka förståelsen för hur börsnoterade innovativa It-företag 

hanterar informationsasymmetri och barriär mot imitation, genom att redovisa information om 

innovation i årsredovisningarna. Resultatet i denna studie har visat att börsnoterade innovativa 

företag förefaller främst kommunicera kategorin processinnovation. Denna studie har även visat 

att signalerna till största del förefaller vara av dåtidskaraktär. Det teoretiska bidrag som denna 

studie tillför området är att öka förståelsen för börsnoterade innovativa företags kommunikation 

av innovation genom tre propositioner: 

 

Proposition 1: Informationsasymmetri hanteras i huvudsak av börsnoterade innovativa företag  

  genom kommunicering av processinnovation med signaler av dåtidskaraktär. 

Proposition 2: Patent som barriär mot imitation tenderar att påverka börsnoterade innovativa  

  företags kommunikation av innovationsinformation positivt. 

Proposition 3: Patent som barriär mot imitation har ingen påverkan av den mängd information  

  om forskning och utveckling som redovisas av börsnoterade innovativa företag. 

 

Resultaten av denna studie ger även praktiska bidrag till börsnoterade innovativa företag och 

andra innovativa företag, som vill kommunicera angående sina innovationsverksamheter till 

kapitalmarknaden och som vill få en insikt om vad som utgör normen inom branschen. 

Innovativa företag kan ta del av den information som studien tillhandahåller samt att använda 

denna studie som hjälpmedel vid upprättandet av innovationsinformation i årsredovisningar. 

Även investerare kan dra nytta av studiens resultat genom ökad kunskap om hur börsnoterade 

innovativa företag kommunicerar angående innovationsverksamheten. 

6.3 Fortsatt forskning 

Innovation är en viktig del av företagens strategi för att skaffa konkurrensfördelar gentemot 

konkurrenterna och få tillgång till extern finansiering. Resultatet visar att kommunikationen av 

innovationsinformation är av varierande omfattning, vilket visar att det är ett komplext ämne. 

Det är även en problematisk balansgång för företagen att tillgodose investerares behov av 

information men samtidigt får företaget inte mista konkurrensfördelar genom denna 
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kommunikation (Johansson och Malmström, 2013). Hantering av kommunikation av innovation 

kräver mer forskning och den reviderade modellen i studien behöver prövas vidare. Under 

arbetet med denna studie har det uppkommit reflektioner och tankar avseende förslag till vidare 

forskning inom ämnet. Det finns många sätt att minska informationsgapet som uppstår mellan 

innovativa företag och investerare. Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att 

undersöka redovisningen av innovation via andra kommunikationskanaler, exempelvis 

pressmeddelanden, webbplatser och andra företagsrapporter. I denna studie har patent använts 

som en approximation för att klassificera företag i kategorierna hög- alternativ lågbarriär 

gällande skydd mot imitation. Vi föreslår att använda en annan indikator som påverkar 

företagens konkurrensfördelar och konkurrenssituation. Det skulle till exempel vara intressant att 

undersöka affärsutvecklingsfasen och ägandestruktur i detta sammanhang. Ett förslag till 

fortsatta studier kan vara en kvantitativ metod för att statistiskt påvisa att innovativa 

börsnoterade företags barriärnivå påverkar mängden av redovisad innovationsinformation 

positivt. Det skulle även vara intressant att undersöka hur företagsledningar resonerar och 

engagerar sig i att hantera transparens av kommunikation av innovation och en förklarning till de 

bakomliggande orsakerna till studiens resultat. Slutligen kan det vara intressant att genomföra en 

jämförelse av innovationsinformation som kommuniceras av företag verksamma i andra 

innovativa branscher, exempelvis läkemedelsbranschen, för att identifiera eventuella 

normskillnader jämfört med IT-branschen.  
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Bilaga 7 Citat 

                                                           
i “During the year we also launched the TomTom Hands Free Car Kit for smart phones[...]” 
ii “ARM specialises in designing innovative technology and developing an...” 
iii “In the 2013 fiscal year we will continue to work on introducing integrated switches for controlling the power supply” 
iv “new technologies, new system and product concepts, new engineering tools and methods for critical information systems.” (s. 

135). 
v “These laboratories enable experiments to be carried out and new concepts to be developed, and they allow Thales’s clients to 

be involved in these developments.” (s.143). 
vi “To develop the technologies it needs, Thales relies heavily on cooperation between its research teams and the academic 

world.” (s.136). 
vii “Thales seeks to build partnerships within industrial and scientific ecosystems in order to optimize the synergies generated 

by...innovation-driven companies, and training and research institutions.” (s.136). 
viii “[...]last year the Group launched TEOPAD, its innovative security solution that is compatible with Android smartphones and 

tablets in the business environment.” (s.146). 
ix “As a leading player in Europe in ground radar, Thales is successfully developing and integrating its Ground Master 200 and 

Ground Smarter 100.” (s.143). 
x
 “next-generation radar incorporates innovative principles to reduce energy consumption: using gallium nitride (GaN) and low-

consumption multilayer processes” (s.251). 
xi “In order to retain our leading market positions, we spent a total of €455 million on R&D in the course of the 2012 fiscal year, 

thereby exceeding the €439 million spent in this field during the 2011 fiscal year.” (s.79) 
xii “Infineon is engaged in numerous research projects with partners from industry, science and universities. ... Although several 

projects were concluded during the 2012 fiscal year, most of them continue to run for the next two to four years.” (s.80). 
xiii “The main focus of our endeavors in research and development will be to continue working on the 300-millimeter thin wafer 

technology till we achieve volume production capability.” (s.168) 
xiv “The introduction of 300-millimeter thin wafer manufacturing technology for power semi- conductors also impacts back-end 

manufacturing.”(s.84) 
xv

 “Integrity Guard is the latest generation of digital security technology and unique worldwide.” (s.74) 
xvi “Infineon will continue to invest in 300-millimeter thin wafer technology for power semi- conductors as the only sure way of 

retaining its technological preeminence well into the future.” (s.86) 
xvii “A fundamental pillar of our differentiation is the key innovations coming from Bell Labs, our research arm.” (s.29) 
xviii “In 2012, our R & D community expanded on our historic record of innovation with achievements that keep us at the 

technological forefront.” (s.30) 
xix “Our research and development efforts have two primary thrust: research conducted by Bell Labs to lay the foundation for 

new and disruptive market opportunities; and product- focused development.” (s.38) 
xx “In addition, we are managing the transition of investments away from mature technologies...toward certain next-generation 

technologies.” (s.51) 
xxi “In 2012, we also announced lightRadio Wi-Fi, a product that enables service providers to extend high-speed mobile 

broadband services across both mobile and Wi-Fi networks.” (s.33) 
xxii “We continue to develop advanced features for our IP edge routers to further enhance current applications” (s.31) 
xxiii “Our next generation network product portfolio supports our High Leverage Network™ (HLN) strategy...to simultaneously 

deliver innovative, revenue- generating services.” (s.30) 
xxiv“The total amount of R & D expenses in the past three fiscal years was $2,413 million, $2,352 million and $2,350 million in 

2012, 2011 and 2010, respectively.” (s.30) 
xxv”In addition, we have advanced R & D centers strategically located around the world.” (s.31) 
xxvi“We intend to continue to seek patents on our innovations in our circuit designs, manufacturing processes, packaging 

technology and system applications.” (s.34) 
xxvii“In Power-Supply Chips for Advanced Smartphone Displays, we extended our leadership with the new chip, STOD13AS. This 

chip is produced using our innovative Silicon On Insulator (SOI) process technology…” (s.28) 
xxviii “The most significant of our 2013 capital expenditure projects are: in our 300mm fab in Crolles, technology evolution to 

consolidate the capability for 20-nm processes[...]” (s.78) 
xxix“Gemalto grundades genom banbrytande innovationer och våra kunder inser att det här är fortfarande en av våra främsta 

styrkor för att skapa mervärde.” (s.33) 
xxx

“Investments were essentially focused on developing online banking and Protiva™ cloud security access offers and providing 

additional resources to deliver on the strong growth in demand in Government Programs” (s.22) 
xxxi

“Most of our R & D is driven by what our clients tell us about their aspirations..” (s.4) 
xxxii

 “Gemalto continues to provide innovative solutions in this dynamic sector.” (s.24) 
xxxiii

“2012 -First commercial launch of NFC mobile payments powered by Gemalto TSM” (s.8) 
xxxiv

“Investment in innovation continues to be a top priority… ...and Thomson Reuters recognized us as a “top 100 Global 

Innovator.” (s.4) 
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xxxv

 “We are engaged in both internal and external research and development in an effort to introduce new products..” (s.30) 
xxxvi “$688 million invested in R&D and engineering in fiscal year 2012” (s.3) 
xxxvii“Our 2,000 engineers, located close to every major manufacturer in the world, are delivering more innovative products than 

ever…” (s.5). 
xxxviii“We intend to continue to focus our research, development, and engineering investment on next generation technologies and 

highly engineered products and platforms, and leverage innovation across our segments.” (s.25) 
xxxix “Our investments led to a robust product pipeline and breakthroughs including aluminum connectivity products for the 

automotive industry and technologies that deliver 25 gigabit per second speeds in the data center.”  (s.4)  
xl “We own a large portfolio of patents that principally relate to electrical, optical, and electronic products.” (s.10) 
xli“During our 2012 fiscal year, our research and development expenses related to over 71 separate projects.” (s.39) 
xlii“We enter into joint development projects with our key customers and suppliers in order to research and introduce new 

technologies and products.” (s.22) 
xliii“18 of these projects are focused on developing new technologies or applications, and the remainder are focused on improving 

existing technologies or applications.” (s.33) 
xliv“ClusterStor is a new architectural approach in HPC data storage…ClusterStor 6000 was released in 2012.” (s.26) 
xlv“Our new 3.5 inch Optimus offering within the Optimus product family now provides the next generation fully automated 

solution, complementing our existing Optimus 2.5 inch product.” (s.27) 
xlvi“...we are developing a new product to more effectively test 3.5 inch HDDs and new products which address the requirements 

of head and media substrate manufacturing.” (s.33) 
xlvii“We invested around 4 % of our total research and development expenditures in research activities that develop fundamental 

new technologies or product categories.” (s.12) 
xlviii“We annually perform a fundamental review of our business portfolio and our related new product and technology 

development opportunities in order to decide on changes in the allocation of our research and development resources.” (s.13) 
xlix“Our portfolio of approximately 10,000 patents and patent applications, as well as our royalty-free licenses to patents held by 

Philips, give us the benefit of one of the largest patent portfolio positions in the High Performance Mixed Signal and Standard 

Products markets.” (s.13) 
l “Our research and development (“R & D”) expenses were EUR 4 782 million in 2012, compared to EUR 5 584 million in 

2011.” (s.107) 
li “HERE is developing location-based offerings in support of our strategic goals in mobile devices…” (s.62) 
lii “We will need to continue making investments in this fast paced and innovative location-based content and services industry, 

for instance through research and development...” (s.92) 
liii

“In late 2012, we introduced our first smartphones based on Windows Phone 8, which, for the first time, is based 

on many of the same core technologies as its sister software Windows 8” (s.52) 
liv“To further enhance our maps, we are building 3D maps” (s.60) 
lv“we plan to introduce and bring to markets new and more affordable Nokia products with Windows Phone in 2013, such as the 

Nokia Lumia 510…” (s.87) 
lvi“We need to think ahead, to anticipate our customers’ needs and be creative in how we develop our software and services, 

continually innovating to improve the customer experience we deliver” (s.42) 
lvii “Hybrid cloud is the focus of our investment for small to medium sized businesses (“SMB”).” (s. 16) 
lviii “We encourage our people to innovate constantly and challenge themselves to fulfil Sage’s true potential, for the mutual 

benefit of all.” (s.10) 
lix “We have also centralised R & D in North America, which is an important example of how we are changing processes to 

accelerate our ability to align resources to our priorities” (s.14) 
lx “Our approach to technology is guided by the current and future needs of our customers and the unrivalled position Sage 

enjoys to lead small and medium sized companies to apply technology to best effect” (s.21). 
lxi “we will leverage our considerable R & D resources more effectively as we innovate and transition to the next generation of 

products and technologies.” (s.21) 
lxii “In October 2012, we launched four of the first business apps for Windows 8, ...” (s.16). 
lxiii “We are delivering cloud solutions to our three core market segments through Sage One, hybrid cloud and Sage ERP X3.” 

(s.25). 
lxiv “The focus of development started in Europe with Sage 200 “hybrid” in the UK and Sage Murano in Spain which will both be 

released to market in 2013” (s.16). 
lxv We believe that our future success depends to a large extent upon our ability to develop new products and add improved 

features to existing products. (s. 81). 
lxvi “In 2010, we formed a globally Platform Engineering group that addresses the needs for common platforms for the various 

products in our Front-end Segment. Selected resources in Belgium, Almere and Helsinki have been grouped under Corporate R & 

D, addressing the common needs for advanced materials research and process integration work for the 15nm to 7nm nodes.” 

(s.81). 
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lxvii“Expanding the scope and depth of our research and development capabilities through strategic alliances with independent 

research institutes, universities, customers and suppliers.” (s.69) 
lxviii “We expect to continue investing significant resources in research and development in order to enhance our product 

offerings.” (s.81). 
lxix “During the year, we launched two new platforms that feature leading edge process performance with high productivity...This 

represents a significant step in the further standardization of our product platforms” (s.9). 
lxx “ We are still developing a variety of Atomic Layer Deposition (ALD) and epitaxy processes.” (s.73) 
lxxi “Future Innovations ALD technology enables us to achieve scaling using new materials and 3D chips.“ (s.68) 
lxxii “Sustainable development of new product is a real and relevant mission dedicated to improving society, technology, and the 

world. This mission motivates each of us to act as a catalyst for innovation and success” (s.3) 
lxxiii “include in particular systems engineering, industry-specific offerings, cloud-based applications, search-based technologies 

and bio-intelligence” (s.14) 
lxxiv “In March 2011, the Company acquired Enginuity, a U.S.-based company with 25 employees, to help accelerate product 

innovation and product launches” (s.9) 
lxxv “It maintains an active dialogue with customers and users in product development and an open development platform to 

broaden product offerings for customers” (s.14) 
lxxvi “Complementing its internal R & D, the Company seeks to maintain an active monitoring of third-party technologies that it 

might acquire to improve its technology offerings where appropriate.” (s.29) 
lxxvii“We launched 12 Industry Solution Experiences designed to build the most accurate business value for our customers.” (s.6) 
lxxviii“In conjunction with the launch of its Social Industry Experiences strategy, the Company has begun to introduce industry 

solution experiences, which target key business processes within a specific industry.” (s.16) 
lxxix “We will introduce additional Industry Solution Experiences at an even quicker pace in 2013.” (s.6) 
lxxx “activities related to the development of software solutions (new products, updates, and enhancements) including resource 

and hardware costs for the development systems.” (s.170) 
lxxxi“SAP’s 2012 acquisitions of SuccessFactors and Ariba have allowed us to combine powerful assets from all three companies 

– including innovative solutions, content and analytics, process expertise, access to a robust business network, and enterprise 

mobility – to build a comprehensive cloud computing portfolio.” (s. 61) 
lxxxii “We continue to improve our research and development effec- tiveness, applying lean methodology to accelerate innovation 

cycles and engage more closely with our customers.” (s.119) 
lxxxiii “The Company focused its investments on innovation, notably in the development of its SAP HANA in-memory technology, 

which ultimately enabled SAP to launch the SAP Business Suite powered by SAP HANA in January 2013.” (s.21) 
lxxxiv “During fiscal years 2012, 2011, and 2010, we had product development expenses of approximately $1,006 million, $875 

million, and $877 million, respectively, which represented 7 %, 8 %, and 8 % of our consolidated revenue, respectively.” (s.14) 
lxxxv “Part of our product development strategy is to leverage a design platform within product families to serve different market 

needs. This platform strategy allows for more efficient resource utilization, leverages best design practices...” (s.14) 
lxxxvi “During the course of the year, Radiall also entered into an promising partnership with ARaymond, which will enable us to 

achieve new ambitions in the automotive sector.” (s.4) 
lxxxvii “The R & D strategy is geared towards satisfying requirements for new technologies... and customers' demands or 

wishes ..., or to improving Radiall's expertise, either independently or in collaboration with partners, in terms of the materials 

used in industrial processes.” (s.15) 
lxxxviii“the development of further energy-effcient, high-performance processors such as ARM cores based on symmetric multicore 

and superscalar technology.” (s.74) 
lxxxix“ARM also invests in the infrastructure our engineers need to develop and test complex technology. In 2012 we opened our 

new data centre, which hosts our development tools and test software.” (s.19) 
xc“We use internal TV streams, video conferencing and social media to ensure ideas can flow across the company. Face-to-face 

meetings remain one of the most effective means of sparking new innovations” (s.22)  
xci“In 2013, we are further investing in the ARM Connected Community, facilitating new ways for our Partners to connect, 

collaborate and create.” (s.22) 
xcii “ARM introduced its latest 64-bit processor technology, which opens up new markets such as computing, enterprise 

networking and servers.” (s.4) 
xciii“We expect to see the first 32-bit ARM powered servers go into full production. We expect the first prototype 64-bit ARM 

processor-based chips and hardware platforms to be available” (s.33) 
xciv “We invested EUR 589,1 million in R & D in 2012, compared with EUR 590,3 million in 2011 and EUR 523,4 million in 

2010.”(s.18)   
xcv “On July 9, 2012, we announced our Customer Co-investment program to accelerate our development of EUV technology 

beyond the current generation and our development of future 450mm silicon water technology.” (s.18) 
xcvi “In particular, we are investing considerable finacial and other resources to develop and introduce new products and product 

enhancement.” (s.5) 
xcvii “The participating customers agreed to fund EUR 1.38 billion of our research and development projects from 2013 through 

2017.” (s.18) 
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xcviii “We have developed different immersion systems for different customer needs. We have optimized our TWINSCAN XT 

immersion systems ..., and have developed a new dual wafer stage system called ...with improved positioning and imaging.” 

(s.17) 
xcix “The TWINSCAN platform is the basis for our current and next-generation Step-and Scan systems.” (s.13) 
c “Our map, traffic and navigation product units form the heart of our new R & D structure. We have directed much of our 

investment to these technologies over the past couple of years. The advancements we are making with innovation in these areas 

will be fundamental to the long term success of the company.” (s. 2) 
ci “At the beginning of the year we introduced a new R & D structure consisting ... allowing innovations and products to be 

brought to the market faster” (s.2). 
cii “We are continuously adding new geographies to our map database to be able to meet the needs of existing customers, bring 

out new products and expand into new markets.” (s.14) 
ciii ”We will take further steps this year to develop our componentised technologies and bring out new products and expand into 

new markets” ( s.3). 
civ “During the year we also launched the TomTom Hands Free Car Kit for smart phones that enables our customers to make 

optimal use of smart phones in their cars. This product is available for iPhones and micro USB compatible smart phones” (s. 6) 
cv “We will continue to focus on producing high quality navigation solutions” (s.14) 
cvi “As part of the U.S. initiative introduced in 2012, we have greatly expanded our presence in Silicon Valley and com- bined 

forces in the R&D department. This helps us identify technology trends even earlier and put them into action promptly.” (s.97) 
cvii“The R&D department benefits from the inspiration and varied impressions of customer segments in other countries.” (s.97) 
cviii “The new partnership focuses on the theme of IT security and is meant to serve in the long term as a transferable example of 

cooperation between industry and research organizations.” (s.108) 
cix“Our new product zIIP Enabler for Natural helps optimize IT operating costs and was successfully implemented in business-

critical customer environments in 2012.” (s.106) 
cx“Software AG is developing a secure range of products for cloud computing, in which various webMethods products are 

bundled with solutions from American producer Layer 7 Technologies“ (s.98) 
cxi “In addition, NaturalONE will be expanded to meet key customer requirements, for example in the areas of security, code 

profiling and Web-browser interactivity.” (s.107) 


