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Sammanfattning

Företagens personal är idag en stor resurs, i många företag en av de största, men kan trots 
detta inte tas upp som en tillgång enligt dagens redovisningsstandards. Det finns idag många 
olika normgivande organ men det är FASB (Financial Accounting Standards Board) som har 
sammanställt de tre kriterier som en resurs måste uppfylla för att tillgodoräknas som en 
tillgång i företagens redovisningar. De tre kriterierna är: att resursen skall förväntas innebära 
ekonomiska fördelar för företaget i framtiden, den skall kontrolleras av företaget samt att den 
skall ha uppkommit som en följd av en inträffad händelse. Ett av problemen med 
humankapitalsredovisning idag ligger i att företagen inte anses kontrollera personalen på ett 
sådant sätt som FASB kräver. Detta kriterium brister i och med att personalen kan gå hem när 
arbetsdagen är slut eller säga upp sig när det så vill. 

Företagen kan idag synliggöra sitt humana kapital genom en tilläggsnot eller som ett 
supplement till de traditionella årsredovisningarna. Det har dock gjorts många försök att hitta 
lösningar på problemet med att tillgodoräkna humankapitalet som en tillgång, dock alla utan 
hållbara resultat. Det har emellertid tagits fram många modeller för att kunna värdera 
humankapitalet, bland annat SkandiaNavigatorn, IC-rating och The Intangible Assets 
Monitor. Dessa modeller användes flitigt under stora delar av nittiotalet men är idag inte alls 
lika omfattande. 

För externa intressenter kan utelämnandet av humankapitalsredovisningen innebära att de går 
miste om essentiell information, som bland annat påverkar deras beslutsfattande. Vårt arbete 
har dock påvisat att det råder stor brist på interesse bland de externa intressenterna, för de 
mjuka fakta som humankapitalet presenterar. Det bristande intresset ser vi som en stor 
anledning till att det har skett en depreciering av humankapitalsredovisningen över åren. Även 
bristen på tillförlitlighet och jämförbarhet, som är två viktiga termer i 
redovisningssammanhang påvisas vara en stark orsak till att värderingsmodellerna inte 
appliceras i så stor utsträckning av företagen. 



Summary

Companies employee are today a large resource, in some cases even one of the largest. 
Because of the accounting standards of today the companies are not allowed to show the 
human resources as an asset in their accounting reports. Even though there are a number of 
normative institutions, it is FASB that has summed up the three criteria that a resource has to 
fulfil to be allowed to count as an asset. The three criteria are; the resource are expected to 
involve economic profits to the company in the future, it is supposed to be controlled by the 
company and also it has to arise due to an happened event. One of the accounting problems of 
today is that the companies do not seem to control the employees in a way that FASB 
(Financial Accounting Standards Board) demands. The criteria lack due to the fact that the 
employees are allowed to go home at the end of the workday or resign when ever they please.  

The companies of today are able to make the human resources visible in their accounting thru 
an addendum or a supplement to the ordinary annual financial report. However, several 
attempts have been done to find a solution of the problem to allow the human resources as an 
asset, still with no lasting results. Nevertheless, a number of models have been created to 
estimate the value of the human resources, among others there are SkandiaNavigator, IC-
rating and The Intangible Assets Monitor. The models were frequently used under the 
majority of the nineties but today we are not using them in such a large-scale. 

For external partners could the leave out of the human capital accounting mean that they 
might loose essential information that might influence their decision-making. Our job has 
despite this, showed a large lack of interest from the external partners, for what the soft facts 
the human capital is an indicator of. The lack of interest could be a contributed fact to why it 
has been a depreciation of human capital accounting over the years. Even floss on reliability
and comparison, which is two important terms in accounting context, seems to be a strong 
reason why the valuation models do not apply in a large scale by the companies.
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1. Inledning

I inledningen kommer vi att ge en översiktlig presentation av ämnet och en kort beskrivning 
av svårigheterna med humankapitalsredovisning. Här presenterar vi även arbetets problem 
och syfte. 

1.1 Bakgrund

I takt med att allt fler företag uppmärksammar sin personal som en allt betydelsefullare 
tillgång, har ett nytt redovisningsproblem växt fram. Redovisningen har inte i samma takt 
anpassat sig efter denna utveckling. Personalen är en tillgång, men kan inte enligt dagens 
redovisningsstandards tas upp som en tillgång, då det inte kontrolleras av företaget. Alla 
resurser i ett företag kan inte betraktas som tillgångar och redovisas som sådana i företagets 
balansräkning, även om de finns till företagets förfogande. Typiska fall av detta är goda 
kundkontakter, lojal personal och företags kompetens. Många forskare har behandlat detta 
problem och FASB, Financial Accounting Standard Board, har sammanfattat 
forskningslitteraturen i följande tre kriterier; 

 Resursen skall förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden. 
 Resursen skall kontrolleras av företaget. 
 Resursen skall ha uppkommit som följd av en inträffad händelse.  

För att resursen i fråga skall få tas upp som en tillgång krävs det att samtliga dessa kriterier är 
uppfyllda. Om så inte är fallet får heller inte resursen tas upp i balansräkningen. 1 I frågan om 
personalen skall tillgodoräknas som en tillgång, anses inte kontrollkriteriet vara uppfyllt, då 
personalen har rätt att lämna företaget då arbetsdagens är slut.2

Då humankapitalet vanligtvis inte uppfyller de ovannämnda kriterierna för en tillgång är det 
många företag som idag redovisar sin personal som en tilläggsnot eller supplement till den 
traditionella redovisningen. Problemet med hur företagen skall synliggöra humankapitalet i 
redovisningen har existerat länge och flera försök har gjorts för att hitta lösningar på detta. 
Det finns idag en rad olika modeller för humankapitalsberäkningar, bland annat 
Skandianavigatorn, IC-rating och The Intangible Assets Monitor. Modellerna användes flitigt 
under stora delar av nittiotalet men användningen är idag inte lika omfattande. 

1.2 Problem

Lagstadgade bestämmelser gör att redovisningen av humankapital idag inte är möjlig i full 
utsträckning. Humankapitalet anses vara en osäker tillgång som företaget inte har kontroll och 
äganderätt över, vilket leder till att det ej kan synliggöras som en tillgång i balansräkningen. 
Det är emellertid möjligt för företagen att redovisa humankapitalet som en tilläggsnot eller 
som ett supplement till den traditionella redovisningen. Risken med utelämnandet av 
humankapitalet är att företagets externa intressenter går miste om essentiell information som 
behövs som grund för att fatta beslut. Men även problemet med att företags kreditvärdighet 
minskas i väsentlig utsträckning, framförallt för kunskapsföretagen, är ett essentiellt problem 

                                                
1 Smith, D. 2000. s. 101 f
2 Ibid. s. 106
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med att det humana kapitalet idag inte kan tillgodoräknas som en tillgång. Vår fråga är varför 
humankapitalsredovisningen har minskat i så kraftig grad det senaste decenniet, då det 
faktiskt finns möjligheter att synliggöra den i samband med årsredovisningarna? Det finns en 
hel del modeller med riktlinjer för hur humankapitalsberäkningen ska gå till, om dessa 
fungerar som de ska, varför har då inte fler företag och organisationer anammat dessa 
alternativ för att synliggöra sitt humana kapital i redovisningen. Är det så att redovisning av
humankapital ses lite som en ”modefluga” och varför är det i så fall så, om dessa värden är 
viktiga för företagen och dess intressenter?

1.3 Syfte 

Vårt huvudsakliga syfte med arbetet är att bena ut de frågor som vi ställt under 
problemformuleringen. Vi vill illustrera den problematik som finns gällande företags 
humankapitalsredovisning. Ett stort frågetecken som vi stött på under vårt arbete med 
humankapital har varit varför de befintliga modeller som redan arbetats fram inom området 
inte används av fler företag. Beror detta på brister i modellerna eller på brist av intresse från 
företagen att redovisa sitt humana kapital? För att uppnå vårt syfte ska vi titta närmare på 
årsredovisningar, för området, intressanta företag. För att klargöra företagens ståndpunkt till 
den information som vi samlat in, syftar vi även till att göra kortare intervjuer med 
representanter för samma företag. 

1.3.1 Syftesdiskussion

Vår första kontakt med humankapital var under studier av redovisningsteori. Vårt intresse 
fångades då vi uppmärksammade att personalen är en tillgång som sällan synliggörs i 
företaget. Då vi insåg att det faktiskt fanns sätt att redovisa det humana kapitalet och att det 
gjorts så under flera år, stod vi undrande till varför intresset idag svalnat. Vi vill genom detta 
arbete få och ge en djupare kunskap inom ämnet humankapital. Då ämnet har 
uppmärksammats under en längre tid och befintliga modeller redan tagits fram, vill vi både 
undersöka dessa närmare samt ifrågasätta varför de inte har haft större genomslagskraft än de 
har haft. Vår ambition är inte att lösa problemen som finns inom området utan snarare 
undersöka och framhäva företagens syn på de befintliga modellerna inom humankapital. 
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1.4 Disposition

Här presenterar vi en enklare modell över vår färdiga disposition av arbetet.

Modell 1; Dispositionsschema. (Källa: Egen disposition.)

2. Metod

3. Litteraturstudie

1. Inledning

4. Empiri/Analys

Titel, 
sammanfattning
och innehålls-

förteckning

Här presenteras 
teorier och begrepp 
inom ämnet 
humankapital.

Recept på vårat 
tillvägagångssätt av 
arbetet

Här presenteras 
fakta och 
intervjuer samt 
vår analys av 
dessa.

Kapitlet innehåller en 
beskrivning av ämnet, 
problemområdet och 
en syftesbeskrivning.

5. Slutsats
Slutsatser vi dragit av 
arbetet.
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2. Metod

I den här delen presenterar vi de metoder som vi använt oss av för att göra det teoretiska och 
praktiska arbetet möjligt. 

2.1 Ämnesval

Vår första kontakt med ämnet humankapital kom under studier i redovisningsteori. Vi 
uppmärksammade problemet med att företagets viktigaste resurs många gånger inte får en 
plats i deras redovisning, trots att det faktiskt finns möjligheter. Under vår forskning i 
redovisningsteorin observerade vi att företag idag inte fokuserar på humankapitalsredovisning 
på samma sätt som för tio år sedan. För att ta reda på varför utvecklingen stagnerat och gått 
tillbaka, så valde vi när det var dags för examensarbete att fördjupa oss ytterligare inom 
ämnet. 

2.2 Kvalitativ metod

Det är de frågeställningar som vi som författare ställer som är avgörande i valet av metoder. 
Det finns två olika metodiska aspekter; kvalitativa och kvantitativa metoder. Siffror och 
statistik är det som dominerar den kvantitativa metoden, vilken leder till en generalisering och 
inte möjliggör någon individuell anpassning. Om undersökningen istället innefattar ett fåtal 
objekt så används den kvalitativa metoden, som är en mer djupgående metod som även ger en 
mer fullständig information.3 Kvalitativa metoder innebär i korta drag kvalitet före kvantitet, 
det vill säga, innehållet är viktigare än själva existensen. Den kvalitativa metoden och den 
kvantitativa metoden ställs ofta i motpol till kvantitativa, därmed innebär inte valet av den 
kvalitativa att siffror och mätangivelser helt utesluts, som i sig är kvantitativa fakta. 4  
För att öka vår egen insikt i humankapitalsredovisning har vi läst in oss på tidigare publicerad 
litteratur och forskning inom ämnet och vidare studerat utvalda företags årsredovisningar. Vi 
har i vår uppsats valt att använda oss utav den kvalitativa metoden, då vi anser att det passar 
bäst till arbetets syfte; att undersöka varför företag idag inte praktiserar 
humankapitalsredovisning i samma utsträckning som tidigare. 
Arbetets mål är inte att hitta nya lösningar på de problem som idag finns runt 
humankapitalsredovisning. Syftet med vår kvalitativa studie är snarare att göra en jämförelse 
mellan utvalda företags redovisningar över tiden för att synliggöra det deprecierande intresset 
för redovisningen av humankapital. 

                                                
3 Holme, I., & Solvang, B. 1997. s. 53 
4 Repstad, P. 1999. s. 9
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2.3 Vår arbetsgång

När vi först började skriva på vårt examensarbete, behandlade vi ämnet personalekonomisk 
redovisning snarare än humankapitalsredovisning, vilket inte uppmärksammades förrän vid 
vårt första handledarmöte. Detta resulterade i att vi både bytte ämne och handledare och 
därför började vi om med vårt arbete på nytt. Med ny handledare och nya krafter började vi 
med att läsa in oss på vad humankapital egentligen var för att kunna skilja dessa åt. Redan 
tidigt under arbetets gång tog vi kontakt med representanter för de utvalda företagen. Vi 
uppfattade i ett tidigt skede att den respons vi fick på våra frågor var statiskt instuderade och 
kändes färgade utav företagens policy. Den inövade responsen till trots försökte vi fortsatt att 
få kontakt med ombud från företagen, vilket visade sig vara svårare än vad vi trott. Med detta 
i ryggen diskuterade vi tillsammans med vår handledare oss fram till att istället lägga vår 
tyngsta fokus på att analysera företagens faktiska siffror och årsredovisningar. 

2.3.1 Datainsamling

Primär och sekundärdata är de två typer av data som finns. Information som forskaren själv 
samlar in, till exempel från en intervju benämns primärdata. Sekundärdata består istället av 
den information som redan existerar, exempel på sekundärdata kan vara böcker och 
tidskrifter. Vi har i det här arbetet använt oss främst utav sekundärdata men i viss utsträckning 
har även primärdata nyttjats.  

Insamlingen av sekundärdata skaffade vi oss genom litteraturstudier, främst ur böcker från 
högskolans bibliotek men även från stadsbiblioteket. Internet har främst använts i den mån att 
vi har studerat de berörda företagens hemsidor och årsredovisningar men även för att finna 
vetenskapliga artiklar i bibliotekets databaser. Arbetets primärdata består av de 
telefonintervjuer som genomförts och presenterats i empiridelen. 

2.3.1.2 Källkritik

Vid bedömning av källor är det av stor vikt att vara kritisk. Den kritiska granskningen avser 
inte endast litteraturen utan även intervjuer, statistik och inte minst Internetkällor.5 Den största 
kritiken vi har gentemot vår publicerade litteratur är att den är i många fall är något föråldrad, 
vilket kan ge en minskad reliabilitet. Genom hela vår litteraturstudie har vi varit källkritiska 
och därmed endast valt de källor som vi anser har hög validitet och reliabilitet. Resultatet blev 
därmed att mindre pålitliga källor uteslutits. Vad gäller Internetkällor har vi i möjligaste mån 
försökt att begränsa oss till de utvalda företagens hemsidor, då dessa sidor har en betydligt
högre reliabilitet än exempelvis sökningar genom Google.se. 

                                                
5 Eriksson, L.T., & Wiedersheim-Paul,F., 2001. s. 150
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2.3.2 Val av respondenter

Redan i ett tidigt skede av arbetet kontaktade vi respondenter från de företag vi valt ut. Här 
stötte vi på arbetets första problem då det var svårt att få prata med någon som besatt kunskap 
inom ämnet. De få svar vi fick kändes ovidkommande och otillräckliga. Vid ett flertal 
tillfällen blev vi lovade respons på våra frågor via Internet eller återuppringning, vilket inte 
inträffade. När vårt empiriska arbete närmade sig sitt slut ringde vi upp berörda respondenter 
för att få feedback på den information som vi fått fram, vilket vi då fick.
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3. Litteraturstudie

I detta kapitel presenterar vi de fakta och den teori som vi tagit till oss under vår 
litteraturstudie. Med detta vill vi ge en djupare och ökad förståelse i ämnet för att göra det 
lättare för läsaren att förstå uppsatsens syfte. 

3.1 Intellektuellt kapital

Den nya ekonomins företag, till exempel IT- och kunskapsföretag, kännetecknas av mycket 
stora andelar intellektuellt kapital i förhållande till sitt marknadsvärde.6 För att ge en djupare 
förklaring av begreppet så kan det intellektuella kapitalet i ett företag beskrivas som de 
osynliga värdena i en verksamhet, det vill säga, de som inte är medtagna i företagets 
balansräkning. Det intellektuella kapitalet kan också liknas vid företagets immateriella 
tillgångar.7 Poster inom de immateriella tillgångarna kan exempelvis vara patent och 
varumärke. Dessa poster kan vara svåra att värdera, men ändå vara betydelsefulla för 
företagets redovisning. Vad skulle exempelvis Coca-Cola eller MC Donalds vara utan sina 
varumärken?8

    

Modell 2; Flödes schema över det intellektuella kapitalet. (Källa: Stewart, T, Intellektuellt 
kapital s. 312)

                                                
6 Ekström, S. Värdering av företag i den nya ekonomin. 2000
7 Hanson, J. 1999. s. 126            
8 Ibid. s. 125

Intellektuellt
kapital

Humankapital Strukturkapital

Kundkapital Organisations 
kapital

Innovations 
kapital

Processkapital
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Det intellektuella kapitalet kan, som visas i figuren ovan, delas in i struktur- respektive 
humankapital. Strukturkapitalet är den delen av det intellektuella kapitalet som inte är 
personalrelaterat, såsom; varumärke, kundbas, affärsidé och IT-bas.9 Strukturkapitalet kan i 
sin tur delas in kundkapital och organisationskapital där kundkapitalet utgörs av företagets 
kundrelationer. Organisationskapitalet består av företagets investeringar i system, verktyg, 
och verksamhetsfilosofi som ökar kunskapsflödet i organisationen.
Organisationskapitalet kan delas in i ytterligare förgreningar; innovationskapital och 
processkapital. 10

Innovationskapitalet bygger på företagets förnyelseförmåga, kapitalet syftar bland annat på 
resultat i form av skyddade affärsmässiga rättigheter samt andra immateriella tillgångar. 
Processkapitalet utgör de arbetsprocesser, tekniker och personalprogram som ligger till grund 
för ökningen av produktionen och tjänsteleveransen.11

Gränserna mellan de olika kapitalen är inte fullt så tydliga i praktiken som de är i teorin. 
Modellen ovan som ska vara en förenklad avbildning av verkligheten visar på en tydlig 
avskiljning mellan de olika kapitalen, men i verkligheten överlappar de ofta varandra.12  

3.1.1 Humankapital

Humankapitalet som är en förgrening av det intellektuella kapitalet och kan definieras som 
”summan av all kompetens och kapacitet hos de anställda i verksamheten som bidrar till ett 
ökat värdeskapande inom företaget”. Det ökade värdet kan bestå utav både inre och yttre 
faktorer. De inre faktorerna kan bland annat vara attityder, kunskaper, insikter och relationer. 
De yttre faktorerna är branschkännedom, volymökning och ökade kundkontakter etc. 13

Humankapitalet är med andra ord de individer som jobbar för företaget och deras kompetens, 
kapacitet och färdigheter.14

En stor skillnad mellan human- och strukturkapital är att humankapitalet i form av företagets 
personal är ”kapital” som lämnar företaget för att gå hem när arbetsdagen är slut, medan 
strukturkapitalet i form av varumärket och affärsidén blir kvar i företaget även efter 
stängningsdags.15 Det tåls också att påpeka att varken varumärket eller affärsidén kan säga 
upp sig eller sluta på företaget, något som företagen dock måste vara beredd på att personalen 
kan göra. Slutsatsen av dessa iakttaganden är att företaget inte kan kontrollera sitt humana 
kapital på samma sätt som de kan kontrollera exempelvis sitt strukturkapital eller sina 
materiella tillgångar. När det kommer till redovisning av företagets resurser är det just den 
bristande kontrollen från företagets sida som hindrar dem från att redovisa sin personal i den 
traditionella balansräkningen, något vi kommer tillbaks till senare under arbetets gång.16

En av humankapitalets stora gåtor är att personalen är en stor tillgång i företaget, men 
människor kan inte ägas eller kontrolleras i den utsträcknings som åsyftas för att en resurs ska 
få tas upp som en tillgång i balansräkningen.17  
                                                
9 Müllern, T. 2000. s. 98            
10 Edvinsson, L. Malone, M. 1998. s. 56 f     
11 Ibid s. 57        
12 Hanson, J. 1999. s. 126
13 Ibid s. 129              
14 Edvinsson, L. Malone, M. 1998. s. 55
15 Ekström, S. Värdering av företag i den nya ekonomin. 2000.
16 Smith, D. 2000. s. 103 f
17 Stewart, T. 1999. s. 118
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Daron Acemoglu, professor i ekonomi, argumenterar för ökad aktiveringen av 
humankapitalsredovisning då han menar att detta i sin tur leder till teknologisk- och 
ekonomisktillväxt. Acemoglu åsyftar att en ökad redovisning av humankapital i sin tur leder 
till att produktiviteten och inkomst per capita ökar. Han påverkar emellertid att 
humankapitalet i sig inte är en särskilt stor inkomstkanon, utan att det snarare är först när 
företagen uppmärksammar dessa siffror de ger effekt. Det vill säga att när företagsledningen 
väljer att redovisa sitt humana kapital så ökar fokusen och arbetet för personalen. I sin tur 
leder detta till att personalen trivs bättre på sin arbetsplats och därmed arbetar hårdare. Det är 
där Acemoglu menar att företagen ökar sin produktivitet i samband med 
humankapitalsredovisningen.18

Att personalen som är en stor del av det humana kapitalet bidrar till teknologisk utveckling är 
egentligen ganska självklart. Acemoglu betonar att endast de länder och företag som har råd 
att anställa kunnig och kompetent personal kan tillräckligt snabbt anpassa och utveckla sig 
inom det teknologiska planet. En utveckling inom tekniken är en förutsättning för att den 
ekonomiska tillväxten skall gynnas.19

3.2 Redovisningstraditioner

För att förstå varför lagar och regler gällande redovisning skiljer sig åt mellan länder är det
viktigt att förstå de bakomliggande faktorerna. Två väsentligt olika redovisningstraditioner 
har influerat redovisningens utveckling i de industrialiserade länderna; den kontinentala och 
den anglosaxiska.20

Den kontinentala traditionen omfattar de västeuropeiska länderna med undantag för 
Storbritannien, Irland och Holland. Traditionen har sitt ursprung i romersk rätt och har anor 
redan från 500 talet. Den kontinentala traditionen är utpräglat legalistisk, det vill säga att den
utgår från civilrättsliga regler, vilka är baserade på nedskrivna lagar. De starka kopplingarna 
till redovisnings- och skattelagstiftningen har gett sig uttryck i att redovisningen blivit starkt 
influerade av skattereglerna. Inom det kontinentala anses redovisningen vara ”riktig” så länge 
den överrensstämmer med vad lagen föreskriver. Lagen ger dock ett betydligt större spelrum i 
värderingsfrågor. Den anglosaxiska traditionen går tillbaka till den normandiska erövringen 
av England 1066. De främsta tillämparna av den traditionen är USA och Storbritannien. 
Denna tradition har likväl sin startpunkt i civilrättsliga regler, men utgår till liten del ifrån 
nedskriven lagtext, utan är främst baserad på sedvanerätt som kompletteras med presedensfall 
från domstolar. Den anglosaxiska traditionen bedömer istället att redovisningen är riktig om 
den utgör en korrekt avbildning av verkligheten, redovisningen ska vara ”true and fair”. Det 
finns en benägenhet att avvika från lagar och praxis för att uppnå en rättvisande bild.21 En 
närmare beskrivning av begreppet ”rättvisande bild” kommer längre fram i arbetet.

Att redovisningen har utvecklats annorlunda i de olika länderna beror till stor del på 
fördelningen av ägarstrukturen. I de kontinentala länderna har staten, bankerna och 
familjeintressen ofta haft ett avgörande ägarinflytande. I de anglosaxiska länderna har 
företagen i större utsträckning varit börsnoterade och ägarspridningen varit större. 
                                                
18 Acemoglu, D. Human capital  and the nature of technological process
19 Ibid 
20 Smith, D. 2000. s. 73
21 Ibid s. 73 f



10

Ägarspridningen har lett till att aktieägarna inte har tillgång till den interna redovisningen utan 
är hänvisade till den externa redovisningen, som andra intressenter. En följd av detta är att 
redovisningsprofessionerna, i form av bland annat revisionsbyråer, växt sig betydligt större 
och starkare i de anglosaxiska länderna.
Under de senare decennierna har den kontinentala traditionen närmat sig den anglosaxiska allt 
mer, detta mycket tackvare att den internationella standarden till stor del bygger på den 
anglosaxiska traditionen.22

3.3 Normgivande organ

De finns flera normgivande organ som kompletterar lagens utformning. Alla de som nämns 
nedan har en stor roll i hur redovisningar ska utformas. Det vill säga att de har alla en 
ståndpunkt i hur det humana kapitalet ska eller borde redovisas.

IASB – International Accounting Standards Board

IASB är det normgivande organ som dominerar internationellt. Det bildades redan 1973 i 
Storbritannien, men verkade då under namnet International Accounting Standard Committee 
(IASC). IASC var en överenskommelse mellan redovisningsorgan i tio olika länder, vars
huvudsakliga syfte var att harmonisera, förbättra och samordna redovisningen i hela världen. 
År 2001 gjordes vissa omstruktureringar och namnet byttes till IASB. Organisationen som är 
både oberoende och privat, har sitt säte i London och styrelsemedlemmarna kommer från nio 
olika länder; de anglosaxiska länderna samt Tyskland, Frankrike och Japan. 
Styrelsemedlemmarna består idag av bland annat normgivare, revisorer, företag och 
användare. IASB är med andra ord inte bara en sammansatt expertgrupp, utan är en 
partsammansatt organisation.23

De rekommendationer som IASB ger ut benämns IFRS (International Financial Reporting 
Standards). IASB har ingen formell makt att tvinga företagen att rätta sig efter de 
bestämmelser som de fastställer utan fungerar som normsättare bland investerare, revisorer 
och andra aktörer på kapitalmarknaden.24 IASBs arbete samordnas med nationella 
standardsättare för att uppnå en globalt överrensstämmande redovisning. Den amerikanska 
normgivaren FASB anses ha stort inflytande på den internationella normgivningen då de har 
betydligt störres resurser än IASB. Den referensram som IASB föreskriver är i stor 
utsträckningen en avskrift av FASBs.25 Enligt den auktoriserade revisorn Stefan Engström, 
förespråkar vad som idag är IASB, i stort ett totalt förbud mot aktivering av alla internt 
genererade immateriella tillgångar26.

FASB – Financial Accounting Standards Board

FASB är den amerikanska normgivaren inom redovisningsområdet och tillika den 
amerikanska motsvarigheten till det svenska Redovisningsrådet.27 FASB startade samma år 

                                                
22 Artsberg, K. 2005 s. 88 f                     
23 Ibid. s. 136
24 http://www.iasb.org/about/history.asp
25 Artsberg, K. 2005 s. 137
26 Engström, S. Värdering av kunskapsföretag redovisning av upparbetad och förvärvad goodwill. 1999
27 Artsberg, K. 2005 s. 75
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som IASB, 1973 i Connecticut. Deras främsta syfte var att upprätta och förbättra 
redovisningsstandards i USA. Tillika IASB är de en oberoende och privat normgivare. 
Rekommendationerna som de ger ut heter SFAS (Statement of Financial Accounting 
Standards) men kallas i folkmun US GAAP, vilket motsvarar vad vi i Sverige kallar god 
redovisningssed. 28

För att uppfylla sina syften arbetar FASB för att: 

 Öka användbarheten inom redovisningen
 Uppdatera normer och standards allt efter att företagsmiljön förändras 
 Identifiera brister i rådande normer som kan förbättras med hjälp av nya riktlinjer
 Harmonisera den internationella redovisningen 
 Öka förståelsen för redovisningens syfte och grunder 29

FASB är den normgivare som idag som har tveklöst störst inflytande, inte bara i USA utan 
också i resten av världen. Därmed är FASB också viktig för svensk redovisning även om 
Redovisningsrådet främst följer IASBs normer och rekommendationer. FASB beskriver 
emellertid ett problem med att företag inte redovisar sitt humankapital förrän någon kräver det 
av dem. Både FASB och IASB vill stimulera företagen att redovisa sina intellektuella 
tillgångar utan att tvinga dem. För att lyckas med detta har FASB skissat på förslag för 
genomförande. I stora drag går projekt ut på att ”upptäcka, oupptäckta tillgångar”, det vill 
säga, göra företagen uppmärksamma på vilka humana tillgångar som finns tillgängliga.  30

FAR 

FAR är den äldsta normbildaren inom redovisning i Sverige. Redan 1923 bildade 15 
medlemmar Föreningen Auktoriserade Revisorer. Auktorisation var därmed ett krav för 
inträde i föreningen.31 I slutet av fyrtiotalet började de att ge ut sina vägledningar och råd i 
redovisningsfrågor. Idag innefattar föreningen även andra yrkesgrupper och praktiserar därför
sitt arbete under namnet FAR. Inte heller FARs rekommendationer är reglerade i lag, men är 
ändå ett viktigt normgivande organ.32

RR – Redovisningsrådet

Redovisningsrådet bildades 1989 och är den amerikanska normgivaren FASBs svenska 
motsvarighet.33 Rådet är en stiftelse med representanter från olika delar av näringslivet. De 
rekommendationer de ger ut riktar sig främst till publika (börsnoterade) bolag och innehåller 
redovisningsfrågor som rör dem. Redovisningsrådets rekommendationer har sin utgångspunkt 
i IASBs standards, även om det förekommer en del avvikelser. De har översatt IASBs 
referensram som utgångspunkt för sin normgivning.34 RR är idag en helt privat organisation 
och dess medlemmar är Stockholms Fondbörs, FAR, Svenska Bankföreningen, Svenska 

                                                
28 http://www.fasb.org/facts/
29 Ibid
30 Artsberg, K. 2005. s. 136
31 Ibid. s. 107
32 Thomasson, J. 2005. s. 104 f
33 Artsberg, K. 2005. s. 75
34 Thomasson, J. 2005. s. 106 
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Fondhandlarföreningen, Sveriges Försäkringsförbund, Sveriges Industriförbund, Sydsvenska 
Industri och Handelskammaren.35

God redovisningssed

De mest essentiella lagarna, även kallade ramlagar inom redovisningsområdet är 
Bokföringslagen (BFL) och Årsredovsingingslagen (ÅRL). God redovisningssed är en viktig 
föreskrift vid de tillfällen då varken BFL eller ÅRL innehåller detaljföreskrifter. God 
redovisningssed tillämpas händelser och företeelser som inte finns reglerade i någon av 
ramlagarna eller i förarbeten till dessa36. För att fylla ut lagen på de områden där det ansetts 
råda brist på detaljregler, och där praxis är oklar görs en hänvisning till god redovisningssed.37

God redovisningssed definieras i propositionen till 1976 års bokföringslag som: ”… en
faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga”. 38

Enligt FAR, som vi tidigare nämnt uppnår man en god redovisningssed genom att följa de 
lagar, rekommendationer och redovisningsprinciper som finns.

Rättvisande bild

Begreppet ”rättvisande bild” introducerades i den svenska redovisningslagstiftningen tack 
vare den nya Årsredovisningslagen (ÅRL) och Sveriges medlemskap i EU39.  Principen ingår 
i EU:s direktiv och innebär ”… att redovisningens helhet skall ge en rättvisande, korrekt bild 
av företagets ställning och resultat”. Enligt ÅRL 2 kap 3 § ska ett företags balans-, 
resultaträkning och noter ge en rättvisande bild av dess ställning och resultat.40

Begreppet rättvisande bild kan uppfattas som något diffus då det skapar tolkningssvårigheter 
och inte heller har samma betydelser i alla länder. I Tyskland exempelvis anses att den som 
följer lagens bestämmelser uppnår en rättvisande bild. Medan vi i Sverige hellre framtonar en 
försiktig värdering och redovisning av ett företags tillgångar snarare än en rättvis.41

Rättvisande bild är en översättning av det anglosaxiska begreppet ”true and fair view”. True 
and fair view har sitt ursprung i den brittiska redovisningen och används framförallt för att 
tolka och fylla ut lag och redovisningsrekommendationer. I specifika fall kan begreppet även 
användas för att åsidosätta lag eller rekommendationer. 42  Sverige har som de flesta andra 
länder, översatt begreppet true and fair till sitt hemspråk. Sveriges översättning/tolkning blev 
rättvisande. Det har förekommit delade meningar om det är lämpligt att översätta begreppet.43

Problematiken ligger emellertid inte på det språkliga planet utan vad varje land lägger för 
innebörd i begreppet.44

Som vi tidigare berättat så påverkar och influerar de olika redovisningstraditionerna länders 
sätt att se på och praktisera sin redovisning. Begreppet rättvisande bild behandlas annorlunda 
beroende på om den anglosaxiska eller den kontinentala traditionen praktiseras. Ett ämne som 
delar traditionerna är om en affärshändelse ska redovisas efter form eller innebörd. Om en 

                                                
35 Artsberg, K. 2005 s. 132
36 Thomasson, J. 2005. s.103f 
37 Artsberg, K. 2005 s 128 
38 Prop 1975:104, s 148
39 Thomasson, J. 2005. s. 103  
40 Årsredovisningslagen 2 kap 3 §
41 Thomasson, J. 2005. s. 109
42 Ibid. 2005. s. 103 
43 Nobes, Christopher. 2004. s. 35
44 Ibid. s. 39
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transaktion ska redovisas efter dess innebörd, innebär det att den ska redovisas oberoende 
form, så att den ger en rättvisande bild. Om transaktionen istället ska redovisas enligt 
formsynsättet betyder det att händelsen ska redovisas oavsett om det ger en rättvisande bild 
eller inte. Den anglosaxiska traditionen förespråkar att redovisa efter innebördssynsättet, 
vilket medför att rättvisande bild har en mer central roll i den teorin.  Den kontinentala 
traditionen talar även den för att redovisningen ska vara true and fair/rättvisande, men i och 
med formsynsättet ges inte samma utrymme för dessa begrepp, det står i vart fall inte över 
lagstiftning och rekommendationer. 45,46

I Sverige har vi valt att inte implementera den så kallade overridingregeln. Regeln innebär en 
möjlighet att i specifika situationer avvika från vad lagen eller direktiven förmanar för att 
redovisningen ska ge en mer rättvisande bild. En implementering av regeln hade inneburit en 
större skillnad mellan god redovisningssed och rättvisande bild, då den förstnämnda aldrig 
tillåter avvikelser från lagen. Den svenska regeringen har gjort bedömningen att införandet av 
en regel som innebär att man får avvika från lagar och regler skulle innebär ytterligare 
försvårande av tillämningen av begreppet rättvisande bild. Ytterligare grund till att motverka 
införandet var att det kunde medföra risker I rättsäkerhetssynpunkt. Det vill säga att en 
årsredovisning som är upprättad enligt redovisningslagens alla regler inte ska bli ifrågasatt. 
Har man följt de lagar och anvisningar som finns ska man kunna vara säker på att man inte 
utsatt sig för bokföringsbrott. Lagstiftarna ansåg slutligen att nackdelarna övervägde nyttan 
och valde därför bort denna regel i Sverige.47

3.4 Värdering av en tillgång

I kunskapsföretags balansräkning finns inget värde bokfört som representerar den viktigaste 
resursen - kunskapen48. Metoden att värdera tillgångar kan relateras till valet av 
redovisningsprinciper. En av dessa principer är fortlevnadsprincipen; redovisningen skall ske 
utifrån antagandet att företaget ska fortgå med sin verksamhet för all framtid. Ett annat 
antagande är försiktighetsprincipen, som menar att all värdering ska ske med viss försiktighet, 
tillgångar ska värderas lågt och skulder högt.49 Att personalen är en av företagens viktigaste 
tillgångar är många överens om, men ändå så redovisas de inte i företagsi deras 
balansräkning. Vi undrar då hur detta kommer sig? Företag får inte tillgodoräkna alla de 
resurser som de har till sitt förfogande som tillgångar, och får därför inte heller ta upp dem i 
redovisningen som tillgångsposter. FASB har med hjälp av en rad redovisningsforskare 
utarbetat regler för vad som ska gälla för att ett företag ska få tillgodoräkna sig en resurs som 
en tillgång. IASB har sedan sammanfattat forskningsresultatet till tre kriterier som måste 
uppfyllas. Dessa tre kriterier har blivit översatta till svenska av Redovisningsrådet och låter 
som följer50;

                                                
45 Artsberg, Kristina. 2005. s 78f
46 Gröjer, Jan-Erik. 2002. s 85
47 Thomasson, J. 2005. s. 103 f
48 Engström, S. Värdering av kunskapsföretag redovisning av upparbetad och förvärvad goodwill. 1999
49 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. 2005. s 14 f
50 RR nr 15. 2005. s. 556 f



14

1. Resursen skall förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden
Detta första kriterium innebär att resursen ska vara en nytta för företaget i framtiden 
genom att den antingen skall användas i företaget eller säljas vidare. Resursen ska 
förväntas ge upphov till positiva kassaflöden i framtiden. Resursen kan tillgodoräknas 
som en tillgång även om de tilltänkta kassaflödena är mycket osäkra, bara de har ett 
positivt värde. Exempelvis kan sägas att en fastighet inte kan räknas som en tillgång 
om den inte förväntas att inbringa ett positivt framtida kassaflöde.

2. Resursen skall kontrolleras av företaget
Företaget ska äga och kontrollera resursen. Om ett företag äger en resurs har de 
vanligen kontroll över den, och det andra kriteriet är därmed uppfyllt. Det är ofta detta 
kriterium som hindrar företag från att redovisa personalen som en tillgång i 
balansräkningen, då företag varken äger eller kontrollerar sin personal i den meningen.  
När personalen går hem efter arbetsdagens slut, har företaget ingen som helst kontroll 
över sin anställda. Det finns heller inget som hindrar den anställda från att säga upp 
sig från företaget och därmed försvinner även den tilltänkta tillgången från företagets 
balansräkning.

3. Resursen skall ha uppkommit som en följd av inträffade händelser
Även om de två första kriterierna är uppfyllda, räcker inte det för att en resurs ska få 
tillgodoräknas som en tillgång. Tillgången måste också ha uppkommit tillföljd av en 
transaktion eller händelse. Om begreppet ”händelse” ges för vid innebörd kommer 
dock alla resurser som uppfyllt de tidigare två kriterierna även att uppfylla det tredje. 
För att begränsa detta anses inte en tillgång ha uppkommit innan antingen ett inflöde 
eller utflöde av resurser ägt rum.

Alla dessa tre kriterier måste vara uppfyllda för att en resurs ska kunna tillgodoräknas som en 
tillgång i ett företags redovisning. Det är dock inte tillräckligt att resursen uppfyller dessa 
kriterier, utan det ställs också två andra krav på tillgången;

1. Det ska vara sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som kan hänföras 
till tillgången kommer att tillfalla företaget.

2. Tillgångens anskaffningsvärde ska kunna beräknas på ett tillfredställande sätt.51

Leif Edvinsson, grundare av Skandia Navigatorn påpekar att en starkt bidragande orsak till att 
den svenska återhållsamma värderingarna beror på att vi är låsta i ett alltför traditionellt 
industriellt tänkande52

                                                
51 IAS 38. 2005. s. 558
52 Edvinsson, L, Aktiespararna nr 10/ 1997, 1997.  
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3.5 Redovisningens syfte

Redovisningens fundamentala syfte är att förmedla information om företagets ekonomiska 
ställning till användare, både i och utanför företaget. Ett företag har emellertid ofta flera olika 
intressenter, och bland dessa skiljer sig behovet och intresset för information från företaget.53

Exempel på möjliga intressenter som ett företag kan ha kan göras lång, men vi har här valt att 
visa några med hjälp av en figur. 

Modell 3; Intressentmodell. Källa: Egen disposition

På vilket sätt bör redovisningen vara utformad för att på bästa sätt tillfredställa användarnas 
informationsbehov? Informationsbehovet varierar mellan de olika intressenterna i modellen 
ovan. Ägarna exempelvis har ett intresse i att bedöma ledningens skötsel av företaget och 
besluta om att köpa, behålla eller sälja aktier i företaget. Långivarnas intresse däremot ligger i 
om företaget kan betala tillbaks de lån de tagit. Leverantörer och kunder är liksom långivarna 
intresserade av att företaget kan infria sina betalningsförpliktelser i form av att slutföra 
projektet ifråga. Konkurrenterna vill med hjälp av informationen i redovisningen utvärdera 
företagets styrkor och svagheter. De anställda är angelägna av företagets lönsamhet och 
framtida ekonomi, då deras anställningstrygghet är beroende av det. Sist men inte minst så 
analyserar staten och kommunen redovisningen i syftet att få underlag för skatter och 
avgifter.54

Det finns dock vissa intressenter som har större intresse av redovisningen än andra. I denna 
kategori räknar vi främst in ägare samt kredit och långivare. Intressenter som exempelvis de 
anställda ställer inte lika höga krav på redovisningen av humankapital, då de är mest 
intresserade av personalvård. För att belysa problemet med redovisningens syfte, vill vi ge ett 
exempel. Om ett kunskapsföretag vänder sig till en kreditgivare, i form utav en bank, så har 
denna svårt att uppvisa tillräcklig kreditvärdighet, då mycket av deras kapital är osynligt i 
företagets redovisning. I det fall humankapitalet hade kunnat tillgodoräknas som materiella 
tillgångar så hade företaget haft en betydligt högre kreditvärdighet att visa upp. 

                                                
53 IAS 1. 2005 s. 138
54 Smith, D. 2000. s 17 f
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Då redovisningen i många hänseenden riktar sig främst till företags externa intressenter är det 
nödvändigt att redovisningen ger en mer korrekt bild av företaget55. Vad som sen menas med 
en korrekt bild skiljer sig lite åt, beroende på redovisningstradition, som vi berättat om 
tidigare i arbetet. 

Med utgångspunkt i användarnas informationsbehov har en del kvalitetskrav växt fram 
gällande redovisningens utformning. Enligt dessa kvalitativa kriterier skall informationen vara 
relevant, tillförlitlig och jämförbar. Den mest grundläggande egenskapen är att informationen 
ska vara relevant, vad som med det menas är att den ska vara användbar vid beslut. 
Relevansen kan likväl kopplas samman med de andra två kriterierna, genom att om 
informationen inte är tillförlitlig eller jämförbar så är den inte heller relevant för företagets 
intressenter.56

Relevans
Informationen i redovisningen ska kunna användas som underlag vid exempelvis 
investeringsbeslut. Om inte relevanskravet ställs på redovisningen blir det mest en rituell 
funktion. För att informationen ska vara relevant är det minsta kravet att den ska vara 
begriplig, om användaren förstår sig på informationen har dock ändå att göra med 
förkunskaperna hos denne. Redovisningen skall också vara aktuell, exempelvis inte ges ut allt 
för långt efter redovisningsperiodens slut.

Tillförlitlighet 57

Redovisningens tillförlitlighet är kopplad till dess förmåga att avbilda företagets ekonomiska 
verklighet. Förmågan att fånga upp vad vi kallar den ekonomiska verkligheten kan 
sammanfattas i begreppen validitet och verifierbarhet. Med validiteten menas att 
redovisningen återger de aspekter av verkligheten som den ämnar återge. Enligt IASBs 
regelverk ska redovisningen således återge de transaktioner som givit upphov till de 
tillgångar, skulder och eget kapital som på balansdagen uppfyller de kriterier som ges för att 
en resurs skall få tas med i balansräkningen. Det vill säga att vad gäller humant kapital, så 
skall de transaktioner som givit upphov till det, tas med i redovisningen, förutsatt att 
humankapitalet också uppfyller kriterierna för att få tillgodoräknas som en tillgång.  Med 
verifierbarhet avses att det skall finnas något typ av bevis för att transaktionerna har ägt rum, 
det vill säga att det skall kunna stödjas med hjälp av kvitto, fakturor eller verifikationer. Vid 
uppskattningar av exempelvis ekonomisk livslängd finns det emellertid ett visst utrymme för 
subjektiva bedömningar. För att värja sig något från allt för grandiosa uppskattningar, skall 
redovisningen utformas försiktigt i enlighet med försiktighetsprincipen. Det vill säga 
tillgångar och intäkter skall inte övervärderas och kostnader och skulder skall inte 
undervärderas.

Jämförbarhet 58

Redovisningen skall vara utformad på ett sådant sätt att den är jämförbar både med sig självt 
över tiden och med andra företag. Återigen kan detta kopplas till informationens relevans, det 
vill säga, är det inte möjligt att jämföra informationen med information från tidigare år, säger 

                                                
55 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. 2005. s. 15
56 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. 2005. s. 14 f
57 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. 2005. s. 14 f
58 Ibid. s. 14 f



17

redovisningen inte mycket. Om informationen inte heller kan jämföras med andra företag blir 
redovisningen inte relevant.

Nyttan och kostnaden för att utforma en redovisning måste ställas mot varandra. Med nyttan 
avses det förbättrade beslut kan fattas utifrån informationen, medan utgifterna för 
produktionen och användandet hamnar på kostnadssidan. En avvägning måste ibland göras så 
att inte kostnaderna för att producera en redovisning blir större än själva nyttan.

För att koppla de tre kvalitets kriterierna till humankapitalsredovisning, så förmodar vi att det 
kan vara en stor anledning till varför företag idag inte fokuserar på att informera sina 
intressenter om personalen som en tillgång. Är det relevant för externa parter att veta något 
om det humana kapitalet, kan de på något vis använda den informationen som underlag vid 
beslut? För det första så menar vi att den informationen inte har särskilt stor tillförlitlighet, då 
företag har en tendens att överdriva sina goda sidor en aning. Humankapitalsredovisning blir 
inte heller jämförbar med andra företag, om den inte utförs på samma sätt och med hjälp av 
samma modell. 

Peter Nyllinge, auktoriserad finansanalytiker och revisor, konstaterar att den traditionella 
analysen och omvärldsanalyser i många fall inte utgör ett tillräckligt underlag för till exempel 
investerings och kreditbeslut. Hans bestämda åsikt är att de traditionella analyserna måste 
kompletteras med en analys av företags intellektuella kapital, då det är företagets framtida 
intjäningsförmåga och risk som skall bedömas. Han framhäver även att det är extra viktigt vid 
analysering av kunskapsföretag.59 Detta menar vi ger ytterligare tyngd till det exempel vi 
tidigare presenterade angående kunskapsföretag och dess kreditvärdighet. 

Även Staffan Ekström, auktoriserad finansanalytiker och civilekonom, träder fram och säger 
att värdering av ett företag i den ”nya” ekonomin förutsätter en affärsanalys som besvarar 
följande frågor; Hur kommer företagets lönsamhet utvecklas i framtiden och med vilken 
affärsrisk är detta förenat? Vilka optioner har företaget? Samt, vilka företag är jämförbara och 
vilka nyckeltal är relevanta att jämföra med?60  

Två professorer, James Guthrie och Richard Petty har genomfört ett flertal empiriska 
undersökningar runt om i världen och det är utifrån dessa de baserar sina slutsatser. 
Iaktagelsen de gjort är att företag vill ha något tillbaka för att rapportera sitt humana kapital. 
De menar på att då andra företag inte i någon särskilt stor utsträckning redovisar dessa 
uppgifter, får enskilda företag inget större värde i att redovisa sitt humankapital, då det trots 
allt är en både tidskrävande och kostsam process. Forskares generella åsikt enligt, Guthrie och 
Petty verkar vara att det råder en viss ”om inte de gör det, varför ska då vi mentalitet” i 
humankapitalsfrågor. Lösningen på detta anser professorerna vara att skapa en stramare 
lagstadgning och standardisera den här typen av redovisning. Resultatet av detta skulle vara 
att det underlättas för de externa intressenterna att fatta mer rationella beslut om framtiden.61

Guthrie har även på egen hand gjort omfattande analyser av företags årsredovisningar och 
hans sammanfattade åsikt är att företag som besitter kunskapen att mäta och följa upp sitt 
intellektuella respektive humana kapital, även redovisar detta. Han menar på att kunskapen 
om humankapitalet är mycket liten i de flesta företagsledningarna och att de därför inte vet 

                                                
59 Nyllinge, P. Analys av kunskapsföretag. 1999 
60 Ekström, S. Värdering av företag i den nya ekonomin. 2000.
61 Guthrie, J, Petty, R. Journal of Intellectual Capital. 2000
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hur de ska omvandla det humana kapitalet till siffror på ett papper. Utgångspunkten i Guthries 
arbete är the Intagible Asset Monitor.62

1999 presenterade James Guthrie resultaten av sin undersökning. Han hade under flera år 
studerat australiensiska företag och hur de tillämpat redovisningen av immateriella tillgångar. 
Objekten för undersökningen var Australiens, enligt börsvärdet nitton största företag. Syftet 
med utredningen var främst att se om det råder någon generell praxis i att redovisa det 
intellektuella kapitalet. Samt att undersöka hur och i vilken utsträckning det intellektuella 
kapitalet redovisas. En slutsats var att det fanns mycket floskler och tomma ord i företagens 
redovisningar, vilket Guthrie snarare anser höra till marknadsföringsinformation. I vårt arbete 
kallar vi detta fenomen för ”klubben för inbördes beundran”. Vidare pekar Guthrie på att den 
informations som gick att finna i företagens redovisningar var textbaserade och att det inte 
syntes några ansträngningar för att visa eller skapa värden av monetär form. Informationen i 
sifferform hade skapat en större möjlighet att jämföra värdena, både med sig självt över tiden 
och med andra företag.63

Professor Niamh Brennan har i sina undersökningar av Irländska företag utgått ifrån Guthries 
ramverk. Hon håller med sin föregångsman i mångt och mycket, bland annat i att företagen 
besitter mängder av information om det humana kapitalet, men inte riktigt vet hur de ska 
använda sig av den. Hon menar även att de företag som fokuserar på humankapital gör detta 
främst i ett marknadsföringssyfte.64

Huvudsyftet med Brennans utredning var att fastställa om det råder någon skillnad mellan 
börsvärdet och balansvärdet i Irländska företag och vidare analysera hur företagen hanterar 
dessa avvikelser. I Brennans undersökning visade det sig att endast en liten del av de 
Irländska företagen redovisar sina humankapitala resultat. Brennan går i sin analys på stort 
sätt samma spår som Guthrie, hon anser att det finns många uttalanden i företagens 
redovisningar som saknar belägg och att mycket kan ses mest som marknadsföringsmässig 
information. De Irländska företagen visade ett mycket svagt intresse och behov av att hitta 
effektivare sätt att mäta eller redovisa det humana kapitalet.65

Även Anne Wyatt har Guthrie som förebild I sina försök att framföra vikten av att redovisa 
sitt humankapital. Wyatt menar att det är högst relevant att redovisa denna del av företagets 
kapital och öppnar famnen för en standardisering av redovisningsprinciperna. Investerarna får 
på så vis större inblick i företagets verksamhet och framtidsutsikt.66

En slutledning som Wyatt kommit fram till som vi vill ta till fasta på är att företagen känner 
viss tveksamhet inför att publicera sitt humankapital i redovisningen och göra det tillgängligt 
för andra företag att ta del av och göra jämförelser. Konkurrenter kan i så fall ta reda på och 
utnyttja företagens nackdelar och samtidigt göra dem till sina fördelar. Vi tror då, att endast 
företag med goda humankapitalssiffror har viljan att visa upp dessa i sina redovisningar och 
att det återigen mera kommer att handla om marknadsföringsinformation. Vi vill emellertid 
betona att det absolut inte är någon nackdel om humankapitalsredovisningen ökar företagens
medvetande, även om det endast är för att visa upp en god utsida. En standardisering skulle 

                                                
62 Guthrie, J, Petty, R. Journal of Intellectual Capital. 2000
63 Ibid
64 Brennan, Niamh. Reporting Intellectual Capital In Annual Reports. 2001
65 Ibid
66 Wyatt, Anne. Towards a financial reporting frameworks for intangibles. 2002
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medföra att företagen blev mer jämställda vad gäller informationsutlämningen till externa 
intressenter67. 

Det finns även de som motsätter sig till en standardisering av humankapitalsredovisningen, 
varför ska man tvinga folk att göra något de inte vill, menar professorerna Robin Roslender 
och Robin Fincham. De menar att det intellektuella kapitalet snarare är en management fråga 
än en fråga om att ge externa intressenter en rättvisande bild. Redovisningen av dessa 
immateriella tillgångar kommer aldrig att bli relevant, jämförbar eller framförallt tillförlitlig 
menar de båda professorerna. Värderingen är särskilt svår då företagen kommer att ha mycket 
svårt att vara självkritiska och kommer att jämföra sig med andra företag. De värden som då 
uppstår kommer inte att vara användbara för någon.68 Vi tycker återigen att detta visar på 
”klubben för inbördes beundran” och därmed bristen på tillförlitlighet, relevans och 
jämförbarhet.

                                                
67 Wyatt, Anne. Towards a financial reporting frameworks for intangibles. 2002
68 Robin Roslender, Robin Fincham. Thinking critically about intellectual capital accounting. 2001. Accounting 
auditing & accountability Journal. Vol 14 No 4
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3.6 Modeller för beräkning av humankapital

3.6.1 Skandia Navigatorn

Leif Edvinsson, en stor pionjär inom ämnet intellektuellt kapital, har utvecklat en 
värderingsmodell för Skandia, Skandia Navigatorn69. Modellen är uppbyggd kring de fem 
olika områdena; finans, kund, process, human, förnyelse och utveckling70. Edvinsson menar 
på att om företaget skall få ett värde på sitt intellektuella kapital skall de koncentrera sig på 
dessa fem områden. Skandia Navigatorn har blivit internationellt känd i och med sitt arbete 
med det intellektuella kapitalet.71

Modell 4; Skandia Navigatorn. (Källa: Skandia)

För att lättare förstå sammansättningen av Skandia Navigatorn kan modellen beskrivas som 
ett hus. Taket består av finansfokus medan kund- och processfokus, utgör väggarna. Samtidigt 
som golvet består av förnyelse- och utvecklingsfokus. Humanfokus är husets hjärta och 
arbetar för att alla de andra delarna i ”huset” skall fungera.72

Finansfokus visar det som redan har hänt i ett företag, det förflutna. Här visas företagets 
historiska ställning på marknaden genom balans och resultaträkningar. Det finns trots detta, 
möjlighet att addera nya mått och förhållanden som visar på prestation, snabbhet och 
kvalitet.73 För att mäta det intellektuella kapitalet i företaget använder sig företag av olika 
nyckeltal för respektive område i Navigatorn. I finansfokus ligger koncentrationen på
fondförmögenhet och resultat/förväntat kapital74. 

Kundfokus och processfokus beskriver vad som händer i nuet. Kundfokus mäter en distinkt 
typ av det intellektuella kapitalet medan processfokus mäter en del av strukturkapitalet.75 De 

                                                
69 Stenshamn, A C, Veckans affärer, nr 4, 1999.
70 http://www.skandia.com/se/about/processes.shtml
71 Edvinsson, L & Malone, M. 1998, s. 91f
72 Ibid. s. 91f
73 Ibid. s. 91f
74 Sveiby K-E. 1995. s. 221 
75 Edvinsson, L & Malone, M. 1998. s. 92f
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nyckeltal som ligger i fokus i den här kategorin är antalet kunder, marknadsandelar och andel 
förlorade kunder. Även administrativa kostnader/förvaltat kapital och kostnad för 
handläggningsfel är nyckeltal som används76.

Basen i Navigatorn utgörs av förnyelse- och utvecklingsfokus som siktar på framtiden. Målet 
är att försäkra sig om organisationens långsiktiga förnyelse och utveckling77. De nyckeltal 
som används mäter hur väl företaget anammat förnyelse samt hur bra de planerar inför 
framtiden. Exempel på framtidsplanering kan vara personalutbildning och 
produktutveckling.78 Nöjd-personal-index, kostnad för kompetensutveckling per anställd och 
marknadsförningskostnad per kund är nyckeltal som analyseras79. 

I husets mitt finner vi företagets hjärta, själ och intelligens, humankapitalet. Det är även den 
del som vårt arbete behandlar djupare. Humankapitalet består av personalen och dess förmåga 
och kompetens, samt företagets engagemang att förvalta dessa färdigheter. Humankapitalet 
ingår även i alla de andra delarna av Navigatorn. Personalernas förmågor skall alltid hållas 
aktuella och harmonierande, gärna med hjälp av externa experter. Hur avancerad teknik 
företagen än innehar så fungerar inte de andra delarna i Navigatorn utan humankapitalet.80

3.6.2 The Intangible Assets Monitor

Grunden till The Intangible Assets Monitor kan sägas sträcka sig så långt tillbaka som till 
1989, då Konradgruppens (en grupp bestående av medlemmar från svenska kunskapsföretag 
som arbetar för att synliggöra det osynliga kapitalet) arbete slutfördes. Men modellen 
färdigställdes först 1997 och har sedan dess utvecklats. Upphovsmannen Karl Erik Sveiby 
hade emellertid långt tidigare börjat intresserat sig för det faktum att medarbetarna var de 
moderna företagens största resurs, inte de materiella tillgångarna. Nyckeltal som kan 
användas för redovisning, styrning samt värdering av kunskapsföretag är resultatet av 
Konradgruppens arbete.81

Modellen ger ledningen hjälp att styra företaget samtidigt som den påvisar det monetära
värdet av företagets immateriella tillgångar. Modellens tre byggstenar är extern och intern 
struktur, samt personalens kompetens. The Intangible Assets Monitorn bygger vidare på tre 
indikatorer som indicerar ändring och flöden av kunskap, dessa är; tillväxt och förnyelse, 
effektivitet och riskstabilitet. Modellen utgår från att personalen utgör grunden för att 
företaget skall fortleva, vilket medför att personalen är de enda som kan ge upphov till vinst 
för företaget.82

Sveiby använder sig av ordet Intangible Assets, det vill säga immateriella tillgångar, istället 
för termen intellektuellt kapital. Men resonemanget runt ämnet berör ändå samma fenomen 
som till exempel Skandia Navigatorn. Vidare har Sveiby konstaterat värdegapet mellan 
företagets bokförda värde och värdet på börsen, han menar att vissa företag har ett större gap 
än andra. Sveiby använder sig av två stål producerande företag för att illustrera att 

                                                
76 Sveiby K-E. 1995. s. 221 
77 http://www.skandia.com/se/about/processes.shtml
78 Edvinsson, L & Malone, M. 1998. s. 92f
79 Sveiby K-E. 1995. s. 221 
80 Edvinsson, L & Malone, M. 1998. s. 91ff
81 Annell, E. 1990. s. 93 
82 http://www.12manage.com/methods_iam_sv.html
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markandsvärdet påverkas mer av immateriella tillgångar än av de materiella tillgångarna. De 
två företagen redovisar i det närmaste samma värde på sina sammanlagda tillgångar, 
skillnaden mellan de två är att det ena företaget utvecklat en ny teknologi som revolutionerat 
stålindustrin. Företaget har även ett nytt ledningssynsätt där betoningen ligger på
kompetensutveckling, vilket i sin tur lett till större intäkter och att företagets marknadsvärde 
är över dubbelt så stort som det sedvanliga stålföretagets. Med detta vill Sveiby alltså peka på 
att skillnaden i marknadsvärdet beror på intangible assets.83 Vi ställer oss undrande till 
tillförlitligheten av detta exempel, då vi tror att Sveiby överdriver värdet av humankapitalet. 
Vi förmodar att det istället är främst teknologin som givit företaget ökade intäkter. 

Extern struktur Intern struktur Kompetens
Tillväxt/Utveckling Tillväxt/Utveckling Tillväxt/Utveckling

Lönsamhet per kund IT-investeringar Antal år i yrket
Organisk tillväxt Strukturbefrämjande Utbildningsnivå
Imagehöjande kunder kunder Betygsättning

Kompetensomsättning
Kompetenshöjande
Kunder

Effektivitet Effektivitet Effektivitet
Nöjd-kund-index Andel stödpersonal Andel experter
Försäljning per kund Värde/attitydindex Hävstångseffekten
Kundkapitalets potential (personalens attityder) Förädlingsvärde per

Anställd
Förädlingsvärde per
Expert

Stabilitet Stabilitet Stabilitet
Andel stora kunder Organisationens ålder Personalomsättning per
Återköpsandel Personalomsättning per Expert
Kundernas ålders- stödpersonalen Genomsnittsålder
struktur Senioritet och nyanställda Relativt löneläge

Modell 5; The Intangible Assets Monitor. (Källa: Egen tolkad.) 

Extern struktur

Relationer med leverantörer och kunder, varumärke och image är några exempel på externa 
strukturer. Vissa av dessa strukturer kan ägas civilrättsligt, men är ändå inte alltid lätt att styra 
eller kontrollera. Då företags rykte påverkas av en mängd olika faktorer är detta inte lätt att 
råda över.84 Företags kunder delas in i tre olika grupper för värdering av den externa 
strukturen

1. Kunder som påverkar företagets image och medför att nya kunder efterfrågar 
företagets tjänster.

2. Kunder med utmanande och bildande uppdrag/projekt. Olika konsulter arbetar 
tillsammans och lär sig att hantera problem som de inte ställts inför tidigare. 

3. Kunder som förbättrar individuell kompetens. Till dem räknas mindre kunder som 
engagerar endast en anställd vid företaget. 

                                                
83 Sveiby, K.E. 1997. s. 138 
84 Ibid. s. 39f
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Kunderna kan med denna värdering få tre olika betyg; ”till stor del”, ”genomsnittlig” och 
”inte mycket”.85

Tillväxt och förnyelse 86

Här ligger bland annat lönsamhet per kund som innebär förmågan att etablera och bygga 
stabila relationer till sina kunder. För de flesta företag är detta ett nyckeltal för lönsamhet då 
kunderna är kunskapsföretagens livsnerv. Genom att jämföra de intäkter och kostnader som 
finns för kunden kan företag bestämma om kunden är lönsam eller inte. Även imagehöjande 
kunder ingår i denna kategori. Med imagehöjande menar Sveiby de kunder som anses ha 
förmågan att förvärva nya konsumenter genom att påverka företagets rykte. Företaget 
investerar i sin framtida image genom att samarbete med de kunder som anses ha de bästa 
förutsättningarna att dra nyttan av kunskapstjänsterna. Marknadens uppfattning av företagets 
affärsidé kallas för den organiska tillväxten. Tillväxten uppstår då kunder efterfrågar 
företagets kunskap som ett resultat av att affärsidén är stark och kunskapen i företaget stor. 

Effektivitet 87

Måttet på kundernas krav på kvalitet och deras attityder kommer att skapa nöjd-kund-indexet. 
Dessa mätningar bör göras med jämna mellanrum för att se skillnader i attityder vid olika 
tillfällen. För att se hur kundernas inställning påverkar vinsten ställs dessa mätningar även 
mot företagets vinst. Under samma kategori finns även försäljning per kund som visar hur 
effektiv företagets kundrelation är då det oftast är lönsammare att sälja till samma kunder 
samtidigt som det är lättare att sälja till befintliga istället för att hitta nya kunder. En annan 
viktig riktlinje för att se hur stor kundkapitalets potential är i företaget, är att se hur företaget 
har valt att fördela sina marknadsinvesteringar mellan att hitta nya kunder och att bibehålla de 
gamla. 

Stabilitet 88

Under stabilitet ingår andel stora kunder, för att få fram detta nyckeltal delar företagen 
faktureringen till deras fem största kunderna med Total andel fakturering och antal kunder 
som står för hälften av den totala faktureringen. En annan viktig fråga som företaget bör ställa 
sig är hur många kunder som är nöjda med företaget? För att få fram ett mått på detta räknar 
företagen ut: fakturering till gamla kunder/den totala faktureringen, måttet kallas för 
återköpsandel. Ett annat intressant nyckeltal, enligt The Intangible Assets Monitor, är 
kundernas åldersstruktur. Det vill säga, hur länge har företaget haft sina kunder? Desto längre 
företaget har haft sina kunder desto bättre förväntas resultatet bli. 

Intern struktur

De interna strukturerna utgörs av exempelvis patent, koncept, modeller och administrativa 
system som i allmänhet ägs av företaget, vilket resulterar till att de även är bundna till 
företaget. Det är därför också möjligt att kontrollera dessa strukturer och det är relativt säkert 
att göra investeringar och utveckling av dess struktur.89

                                                
85 Sveiby, K.E. 1995. s. 152
86 Ibid. s. 153 
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88 Ibid. s. 154
89 Ibid. s  39
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Tillväxt och förnyelse 90

Under tillväxt och förnyelse ingår IT-investeringar. Det innebär att den interna strukturen 
påverkas av investeringar i informationsteknologi. I många företag anses satsningen på 
datorer vara ett mått på utvecklingstakten i affärsidén. Personer som jobbar med IT i 
jämförelse till total personalkvot, hur mycket företaget har investerat i data i förhållande till 
vinst och intäkter samt antal datorer per anställd är de mått som används för att hitta 
utvecklingstakten. Även de strukturbefrämjande kunderna får en plats under tillväxt och 
förnyelse. Strukturbefrämjande kunder innebär kunder som förbättrar den interna strukturen. 
Det är med andra ord kunderna som ger den avgörande tjänste- och kunskapsutvecklingen i 
kunskapsföretagen.

Effektivitet 91

Exempelvis på stödpersonal är de som arbetar som receptionister, med företagets redovisning 
samt administrationen för företagen. Deras uppgifter är att stötta chefer och de professionella 
handläggarna, de har ingen egen kompetensbas som kan värderas i företaget. Personalens 
attityder handlar om den attityd de anställda har till sin arbetssituation, kunder och chefer. För 
att skaffa sig en uppfattning om hur dessa attityder är görs attitydmätningar. Negativ 
inställning från personalen smittar av sig på kunderna därför är strävan en så positiv 
inställning som möjligt från personalens sida. Dessa attitydundersökningar underlättar för 
företagen att nå sin positiva anda genom att försöka förbättra det som personalen anser vara 
mindre bra. 

Stabilitet 92

En organisation som har erfarenhet och många år i ryggen anses ofta vara en mer stabil 
organisation än en ny startad organisation. Därmed anses en organisationens ålder ha stor 
betydelse, eftersom de företag som har varit med längre på marknaden anses ha större 
trovärdighet än sina yngre konkurrenter. Stabilitet behandlar även personalomsättning per 
stöd personal. Det är ett mått på hur stor omsättningen av personal på företaget är och visar 
hur många som har slutat på företaget inom ett visst tidsintervall, exempelvis ett år. Detta 
visas som ett procenttal av den totala summan anställda i början av året. Om måttet ligger för 
lågt är det en indikation på att företaget kan behöva nyanställa och om måttet ligger för högt 
kan det betyda att personalen inte trivs på sin arbetsplats och till en följd av detta slutar 
mycket personal. Personalomsättningen kan delas in på intern och externomsättning, där den 
internaomsättningen talar om hur många som byter arbetsplats inom företaget och den externa 
talar om hur mycket personal som företaget anställer utifrån. 

Personalens kompetens

Personalen hamnar i de delar av företaget där deras kompetens passar bäst, i kunskapsföretag 
är det människorna som är ”maskinerna”. Det är även personalen som löser kundernas 
problem med hjälp av deras kompetens och aktivitet, vilket i sin tur leder till att löpande 
intäkter skapas.93

                                                
90 Sveiby, K.E. 1995. s. 39
91 Ibid. s. 39f 
92 Ibid. s. 40f
93 Ibid. s. 42
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Tillväxt och förnyelse 94

Ett av nyckeltalen som används för att utläsa företagets tillväxt samt förnyelse av deras 
personal kompetens är antal år i yrket. Där tittar företagen på hur många år personalen har i 
sitt yrke, desto mer yrkeserfarenhet anses ge företaget förhöjd kompetens. För att få ut 
nyckeltalet individkapital per expert tas antal år i yrket för alla experter i företaget och delas 
på antal experter. Vidare uppmärksammas utbildningsnivån i företaget, där experternas 
utbildningsnivå anses vara särskilt viktig då den påverkar kvaliteten hos företagets 
individkapital. Utbildningsnivåerna delas upp på olika grupper; grundskola, gymnasium, 
högskola/universitet och genomsnittligt antal utbildningsår.  Detta nyckeltal kan vara 
intressant att följa för att se utvecklingen av utbildningen samtidigt som det är bra för att få en 
jämförelse mellan olika år i företaget och andra företag inom samma bransch. I samband med 
utbildningsnivån kommer även utbildningskostnaderna. Ett kunskapsföretags största 
investeringspost är utbildningskostnaderna, vilka inte syns i årsredovisningen. Sveiby anser 
att det skulle kunna ge intressenterna ett värde om dessa kostnader redovisades i 
årsredovisningen. Ännu ett sätt att få ett grepp om företagets kompetens är betygsättning. Ofta 
är det chefer som betygsätts och följs upp för att se hur kompetensutvecklingen inom olika 
områden och över tiden förändras, experterna är inte lika intressanta att betygsätta. För att få 
fram ett statistiskt resultat används en tre- eller femgradig skala. Kompetensomsättning räknar 
ut omsättningen av expert och räknas ut genom att företagen ställer antal expert som slutat 
mot antal experter som har börjat i företaget. Det delas även upp under tre grupper; andel 
experter som har vunnits av ren tillväxt (alltså inte genom ersättning), andel experter som har 
slutat och deras kompetens som försvunnit samt andel experter som har förlorats/vunnits 
genom ersättning. För att bidra till utvecklingen av den interna strukturen arbetar företag ofta 
med ett projekt som består av kunder, vilka på olika sätt skall medföra så att personalen i 
företagen utvecklas och blir mer erfarna, detta projekt kallas för kompetenshöjande kunder. 

Effektivitet 95

Under effektiviteten har vi nyckeltalet andel experter i företaget, som visar samtliga experter i 
förhållande till antal anställda (antal experter/antal anställda). Detta ger en indikation om hur 
företaget ligger till med antal experter i jämförelse med andra företag inom samma bransch, 
förutsatt att de andra företagen värderar sina experter på samma vis. Hävstångseffekten kan 
utröna hur mycket av företagets vinst som faktiskt genereras av experterna då det här 
nyckeltalet räknar med alla anställda i företaget, oavsett anställningsform. Samtidigt finns 
under effektiviteten även nyckeltalet förädlingsvärde per anställd. Det är ett nyckeltal som 
visar hur mycket en anställd bidrar med för att förädla den verksamhet som företaget arbetar 
med. Ett sätt att definiera förädlingsvärdet skulle kunna vinsten före avskrivningar och lägga 
till löner och sociala avgifter. Dock skulle detta kunna bli ett missvisande mått för jämförelser 
mellan olika företag då ägarna kan ta ut olika stora löner och därmed reglera vinsten. Det som 
bäst beskriver företagets produktionsförmåga är förädlingsvärdet per expert. Här visas 
experternas betydelse för företaget. Det är experterna som arbetar mot kunderna och ser till att 
företaget får intäkter. Dessa intäkter skall täcka omkostnader för experternas resor och deras 
administrativa personal. Om företag vill jämföra detta nyckeltal med andra företag kan 
skillnader framkomma i förädlingsvärde per expert och per anställd eftersom andel experter 
per antal anställda ofta kan variera från företag till företag. 

                                                
94 Sveiby, K.E. 1995. s. 42
95 Ibid. s. 42f
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Stabilitet 96

Personalomsättning per expert går ut på samma sak som vi presenterade tidigare under 
personalomsättning per stödpersonal. Skillnaden är att här byts stödpersonalen ut mot 
experterna. Detta nyckeltal är en viktig indikator på stabiliteten hos företaget och även här är 
det risk med för låga eller för höga värden. Ett för lågt värde kan innebära att det behöver 
nyanställas experter med nya färska idéer samtidigt som ett för högt värde kan vara en 
indikation på att personalen inte trivs på företaget. Ett annat tecken på ett företags stabilitet är 
genomsnittsåldern på personalen. Risken för företaget att inte vara så stabilt minskar i takt 
med att medelåldern stiger, då äldre människor inte byter arbete lika ofta som den yngre 
generationen. Dock är det inte bra med allt för hög genomsnittsålder för dynamiken i 
företaget, nyanställning kan hjälpa till att jämna ut genomsnittsåldern. Den ursprungliga 
affärsidén hotas av korttidsanställningar och därmed hotas även företagets stabilitet, därför är 
anses det vara bättre med långvariga anställningar. För att få behålla sina experter så måste 
företaget hålla en så jämn lönekurva som möjligt, med andra företag inom samma bransch, 
om inte högre. För att se till så att företaget inte ligger under de andra företagens generella 
lönenivå så använder sig företagen av ett index som kallas för ”det relativa löneläget”. Om så 
företagets index ligger på 96 % innebär detta att företaget ligger 4 % under den generella 
lönenivån inom deras bransch och ett index på 104 % innebär att de ligger 4 % över den 
generella lönen.

3.6.3 IC-Rating 

Grunden till IC-rating modellen är Skandias värdeschema som även är grunden till Skandia 
Navigatorn. Även The Intangible Assets Monitor har påverkat modellen som Hoffman –Bang 
och Westerlund började arbeta fram 1997 och som sedan lanserades 1998 av företaget 
Intellectuell Capital Sweden AB. Företagets marknadsvärde delas upp i finansiellt och 
intellektuellt kapital i IC-Rating modellen. Varpå det intellektuella kapitalet vidare delas upp 
över de grenar som arbetet redan presenterat; humankapital, strukturkapital, kundkapital, 
organisationskapital, innovationskapital och processkapital. Det som sticker ut från Skandia 
Navigatorn är de två nya kapitalen; organisations- och processkapital.97

IC-Rating ger ledningen en stark grund för optimering av konkurrensen av organisationen 
genom att fungera som98; 

 ett modernt styrsystem med distinkta och mätbara mål.
 ett lätt begripligt förändringsunderlag anpassat för ledningen.
 en strukturering av de värdeskapande resurser som ingår i ett företags intellektuella 

kapital som vidare kan användas externt i årsredovisningen eller endast för interna 
behov.

                                                
96 Sveiby, K.E. 1995. s. 43
97 http://www.12manage.com/methods_icrating_sv.html
98  Ibid
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Modell 6; IC-rating. (Källa: http://www.premanus.se/ic-rating3.htm)

Nedan följer en kort beskrivning av modellens olika delar99: 

 Affärsrecept: Företagets affärsidé och strategi skall skilja sig så mycket som möjligt 
från konkurrenternas affärsidé och strategi som är inom samma bransch för att vara ett 
starkt och lyckat affärsrecept. 

 Strukturer: Som ett resultat av medarbetarnas förmåga att överföra sin kunskap till 
företaget urskiljs det interna strukturkapitalet. Då detta är oberoende av individer har 
det även förmågan att arbeta dygnet runt. 

Immateriella rättigheter: Exempel på immateriella rättigheter kan vara patent, licenser och 
egen utvecklade programvaror som skapar konkurrensfördelar eller till och med temporära 
monopol. Immateriella rättigheter är med andra ord den kunskap som företaget besitter och 
som utgör ett konkurrensövertag. 

Processer: Genom att kunna fokusera på sin kärnkompetens i och med att öka 
förutsättningarna för humankapitalet kan processkapitalet möjliggöra så att medarbetarna får 
en större ekonomisk utväxling för sina kunskaper. Exempel på detta kan vara IT-stöd, 
återanvändbar kompetens samt välutvecklade arbetsprocesser och metoder. 

                                                
99 Alla beskrivningar bygger på  http://www.premanus.se/ic-rating3.htm
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 Människor: Genom kontrakt med personalen har företaget en möjlighet att kontrollera 
dem. Som vi tidigare nämnt är det medarbetarna i ett företag som kallas för 
humankapital. 

Ledningen: Det är ledningen som bär ansvaret för utvecklingen av det intellektuella kapitalet, 
de skall även se till så att det bäst utnyttjas ifrån aktieägarnas perspektiv på finansiell 
återbäring.

Medarbetare: Medarbetarna använder inte bara sin kunskap till att skapa återanvändbara 
strukturer eller processer som hela företaget kan ha nytta av, de har även till uppgift att 
tillfredsställa kundernas behov med den kunskap de förestår. 

 Relationer: De intressenter som är värdeskapande och som återfinns i företagets 
omvärld är de externa relationsbaserade strukturkapitalet. Detta består av kontakter 
och samarbeten, anseende och kännedom, kundpotential och kundrelationer.

Nätverk: Alla typer av fysiska nätverk som för företagets framtida intjäningsförmåga har 
betydelse, ingår också i nätverket, med undantag för befintliga kunder. Exempel på fysiska 
nätverk kan vara försäljningsnätverk och kompetensutvecklingsnätverk. För att kunna 
bestämma nätverkets verkningsgrad uppmärksammas relationer till bland annat företagets 
leverantörer och samarbetspartners. 

Varumärke: Ett starkt varumärke ger otroliga konkurrensfördelar. Genom att skaffa sig en god 
kännedom om företagets målgrupp och ett gott rykte bland den samma, skapar företaget sig 
ett välbekant och positivt varumärke. Även differentieringen från sina konkurrenter hjälper till 
att stärka varumärket.

Kunder: Stor tonvikt läggs på att bibehålla och attrahera redan befintliga kunder till företaget. 
Dessa fungerar dessutom som referensobjekt, det vill säga, de ökar företagets förmåga att 
attrahera nya medarbetare och kunder. 

 Strategiska tillgångar: Som tidigare nämnt formar affärsreceptet förutsättningarna för 
de övriga delarna av de strategiska tillgångarna. Strategi och affärsidé värderas i sig, 
värderingen tar samtidigt hänsyn till human- och strukturkapitalets förutsättningar för 
det karakteristiska affärsreceptet. Kombinationen av styrkan i affärsreceptet och 
verkningsgraden i human- och strukturkapitalet blir därmed utgångspunkterna för 
värdet av företagets strategiska tillgångar.

Företagen utför inte värderingen utifrån IC-Rating själva utan det gör företaget Intellectual 
Capital Sweden AB åt dem. Revisionsberättelsen och den finansiella redovisningen anses 
därmed lika godkänd som om den skulle ha gjorts av en revisor, eftersom värderingen anses 
bli oberoende då den inte görs av det värderade företaget självt100. 

Värderingen genomförs genom både interna o externa intervjuer. För svaren skall leda till en 
värdering av det intellektuella kapitalet betygssätt dem med hjälp av en algoritm. För att nå 
denna värdering utförs djupgående intervjuer med både interna och externa intressenter. 
Exempel på interna respondenter är personer i ledningen och nyckel personer bland de 

                                                
100 http://www.12manage.com/methods_icrating_sv.html
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anställda samtidigt som de externa respondenterna ofta består av kunder, samarbetspartners 
och leverantörer. Det ställs både kvantitativa och kvalitativa frågor under intervjuerna och för 
att få så utförliga svar som möjligt är det viktigt att respondenterna är väl insatta i företaget101. 

Tre betyg sätts sedan som resultat på ratingen på varje område i modellen. Betygets tregradiga 
skala utgörs av bokstäver, där AAA är det bästa betyget och D är det lägsta. En bedömning på 
bland annat värdet av intellektuellt kapital i nuläget görs vid betygsättningen. Slutligen görs 
även en riskbedömning huruvida nulägesvärdet kan komma att sjunka, som kan ske bland 
annat om personal väljer att sluta på företaget102. 

                                                
101 http://www.12manage.com/methods_icrating_sv.html
102 Ibid



30

4. Empiri/Analys

Under empirin skall vi sammanställa den fakta som vi har fått ut genom att analysera de
utvalda företagens årsredovisningar samt intervjuerna med representanter för de berörda 
företagen. Samt analyserar våra empiriska resultat med den teori vi besitter inom området.

Vi har valt att inrikta oss på tre företag i vår empiriska studie, dessa företag är Skandia, WM-
data och Poolia. Anledningen till att vi valde just dessa företag är att vi ville se om det fanns 
en uppenbar skillnad i humankapitals redovisning i ett kunskapsföretag som Poolia jämfört 
med ett företag som VM-data som innehar ett stort materiellt kapital. Skandia valde vi främst 
för att de alltid har varit framstående och banbrytande inom ämnet humankapital. Vi vill börja 
med att ge en kort beskrivning av företagen och vad de verkar med.

Skandia har under de senaste åren genomgått en omfattande utveckling, från att i huvudsak 
varit ett skadeförsäkringsbolag, till att idag vara ett aktivt sparandeföretag. Skandia är 
verksam i tjugo länder och är en ledande leverantör av lösningar för långsiktigt sparande. 
Under många år har Skandia arbetat aktivt för att koncernen ska bli mer förenad och enhetligt 
styrd.

WM-data grundades 1969 och med sina drygt 9 000 medarbetare är WM-data ett av Nordens 
ledande IT-företag. Deras omsättning ligger idag på drygt 10 000 miljoner kronor. Med totalt 
ett hundratal regionala kontor finns företaget representerade i de nordiska länderna, samt i 
Estland och Polen. För att skapa en ökad effektivitet och konkret nytta för sina kunder har 
WM-data ett brett utbud av design- och IT relaterade tjänster. Deras affärsidé lyder; ”Effektiv 
integration av IT och affärer.”103

“Behöver du hjälp? – Ring Poolia.” Det är Poolias reklam som har etsat sig fast hos var och 
varannan människa i Sverige och den beskriver precis vad de arbetar med; uthyrning av 
konsulter till företag som är i behov utav dem. Deras affärsidé är ”att förse företag och 
organisationer med kompetens som, tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov av 
kvalificerade tjänstemän”.104 Som vi har konstaterat tidigare så delas det intellektuella 
kapitalet upp i undergrupper, i det sturktura kapitalet ingår varumärket. Poolia har som sagt 
etsat sig fast i de flesta Svenskars huvuden varpå vi kan konstatera ett stort intellektuellt 
kapital i deras varumärke. Företaget finns idag i sex länder; Sverige, Finland, Norge, 
Danmark, Storbritannien och Tyskland och deras vision är att bli ett av de ledande 
bemanningsbolagen inom tjänstemannasektorn, i Europa. Företaget har idag cirka 1 800 
anställda som är utspridda på ett tjugotal orter i de sex representerade länderna.105 Även 
Poolia har genomgått stora förändringar under åren. Företaget startade 1989, då under namnet 
Ekonompoolen och syftet var att hyra ut och rekrytera kvalificerade ekonomer. 1992 trädde 
en ny lagstiftning gällande personaluthyrning i kraft vilket innebar stora avregleringar för just 
personaluthyrningen, vilket i sin tur ledde till en kraftig ökning för bemanningsföretag och 
därmed Poolia. Det var med stor tillväxt och framgång som företaget 1997 bytte namn till 
Poolia. I samband med namnbytet blev företaget en fullsortimentsleverantör, vilket innebar att 
företaget erbjöd tjänster inom såväl management som lager och industri. År 2002 återgick 
dock företaget till att fokusera på sin kärnkompetens; kvalificerade bemanning.  Poolias 

                                                
103 http://www.wmdata.se/wmwebb/content.asp?
104 http://www.poolia.se/cms/about 
105 http://www.poolia.se/cms/about/index
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företagskultur och grundläggande värderingar är enligt grundaren Björn Örås följande; 
”Viljan att ta ansvar, med hjärta och lust, alla är unika och betydelsefulla”.106

4.1 Hanteringen av humankapital

Våran tanke gällande de tre företag vi valt ut, var att Skandia skulle stå med flaggan i topp 
vad gäller humankapitalsredovisning, och att inte långt därefter skulle vi finna Poolia. VM-
data som är ett dator företag anade vi skulle ligga förhållandesvis långt efter de båda andra 
företagen. Det visade sig att till stor del stämde våra föraningar, men att de senaste åren hade 
även Skandia och Poolia halkat efter på det här planet.  

Då humankapitalet består av de individer som jobbar för företaget och deras kompetens, 
kapacitet och färdigheter  har vi koncentrerat oss på företagens beskrivning av detta i deras 
årsredovisningar. Skandia är ett företag som alltid gett sken utåt av att arbeta mycket hårt med 
sitt intellektuella kapital. De har alltid varit mycket stolta över detta arbete och som vi tidigare 
nämnt till och med framtagit en egen modell för humankapitals beräkning; 
SkandiaNavigatorn. Poolia som är ett framstående bemannings och kunskapsföretag förklarar 
på sin hemsida och i sin redovisning att ”Vi är ett företag i bemanningsbranschen vars 
viktigaste tillgång är våra medarbetare”. Vidare gör de oss införstådda med att 91.6 % 
(1999) av koncernens omsättning utgörs av personaluthyrningen. Väldigt liten del av 
företagets resultat är uppbundna i materiellt kapital; det är helt enkelt personalen som är 
företaget. För att företaget ska lyckas med sina visioner förklarar de att de ska fortsätta att 
satsa mycket tid och pengar på att stimulera och vidare utveckla sin personal. Men jämfört 
med Skandia så är det inte fullt lika synligt i deras redovisning. Vår tanke är att 
introduktionen av Navigatorn har lett till att Skandias arbete med humankapital gör det lättare 
för dem att pränta ner kapitalet till redovisningsvänliga siffror. Vi dock att bara för att deras 
kapital är mer synligt än Poolias så innebär det inte att det är bättre. Vad gäller VM-datas
arbete med humankapital hittar vi inte särskilt mycket. Från deras hemsida går dock att finna 
tre ledord som de baserar sitt arbete på, mer om dessa nedan. 

Skandia har i och med eller tack vare sitt aktiva arbete med Skandia Navigatorn vunnit priser 
och fått mängder av utnämningar i kategorin. Många kommer direkt att tänka på Skandia när 
ämnet humankapital nämns, och därmed är ett av deras mål uppfyllda. Även Poolia har 
uppmärksammats och fått utnämnelser inom området, medan VM-data får stå tillbaka lite på 
den punkten. Efter vad företagen anger om sitt humankapitalsarbete på hemsidorna är vi lite 
tveksamt inställda. Vi menar det att, det är lätt att bara skriva något, men att prestera är lite 
mer av en utmaning. Skandia har i och för sig lyckats med att få ner kapitalet till nyckeltal, 
vilket känns något mer övertygande. Men när vi analyserar djupare så tvivlar vi ändå något, 
då företaget själva är grundare av modellen.

Visionen för Skandia är att vara förstahandsvalet som arbetsgivare på de områden och i de 
länder där de är verksamma. De menar att arbetet med personalen som en tillgång leder till 
synergieffekter inom verksamheten, då engagerad personal skapar värde och bidrar till en 
lönsam tillväxt och utveckling. Skandias Human Resource arbete har haft lite olika fokus 
under åren, men deras tre centrala utgångspunkter har ändå alltid varit de samma; att investera 
i medarbetarnas förmåga, utveckla företagskulturen och att sedan använda den sammanlagda 
styrkan i Skandiakoncernen. Dessa kan ställas mot VM-datas tre ledord/värdeord; närhet, 
pålitlighet och resultat. Med dessa begrepp vill VM-data säga att det är personalen som är 
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med och skapar prestationerna i företaget. Vad grunden i Poolias humankapitalsarbete är inte 
fullt så tydligt som i de andra företagen. De framtonar emellertid att en människa som trivs 
hos företaget är deras starkaste kapital, då det ger nöjda kunder. Vi tror att ha några ledord att 
bygga sitt arbete kring kan vara bra. Men å andra sidan får dessa ledorden inte endast vara 
ord, utan måste även ha en viss tyngdpunkt. Poolias ”slogan” kändes enligt oss mycket ärlig 
och kan säkert på så sätt ersätta ledorden. Satsningen på de anställda är enligt Skandia ett sätt 
för företaget att säkerställa koncernens behov av den kompetens och kunskap som personalen 
besitter, för att fortsätta driva en framgångsrik verksamhet. Fortsatt går Skandia in något 
djupare på ämnen som är högst aktuella, nämligen utanförskap. Skandia säger sig vilja nyttja 
och ta till vara på samtliga medarbetares talanger oberoende ålder, kön, funktionshinder, 
sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religiös tro. De menar att varje medarbetare är unik, 
och att det är viktigt att alla anställda kompletterar varandra, vilket ger Skandia mångfald 
gällande kunskap. Det var redan 1991 som Skandia utvecklade sin Navigators modell som 
visar på hur företag enligt deras tycke, på bästa sätt skall redovisa personalen i sin externa 
redovisning. Modellen har som vi tidigare nämnt satt sin prägel på Skandias redovisning 
under ett antal år. Idag finns dock inte mycket av detta att spåra i deras räkenskaper. 

Då alla de företag vi tittat närmare på visat att de tycker att humankapitalsredovisning är 
viktig och borde uppmärksammas, står vi undrande till varför intresset minskat så kraftigt 
under åren. För att ta reda på vad som hände med vad de så många gånger kallat deras 
viktigaste kapital, har vi tagit oss en närmare titt på företagens redovisningar år för år. 

Analys av företagens årsredovisningar

Vår analys av Skandias tar sin början i 1994 års redovisning, på den tiden satsar företaget stort 
på presentationen av sitt humankapital. I samband med sin årsredovisning ger de ut en folder 
där de beskriver sitt arbete med Human Resources mer ingående. Det intellektuella kapitalet
beskrivs som medarbetarnas kompetens och kapacitet, medan strukturkapitalet kungörs som 
det som blir kvar när medarbetarna går hem, till exempel; databaser, kundregister, manualer 
och varumärken. Skandia trycker hårt på att humankapital är basen för företagets 
framtidsvärde och förmågan att skapa finansiella resultat. Med utgångspunkt i att dessa 
kapital är så pass essentiella anser Skandia att det därför krävs en mer systematiserad 
rapportering och styrning av det dolda värdet. Skandia är fram till slutet av nittiotalet mycket 
tydliga med att påpeka att de anser att humankapitalet är något man ska ta väl till vara på, och 
därmed även ha med i redovisningen. Skandia menar vidare att det görs betydande 
investeringar för att redovisa det humana kapitalet, men att idag blir effekterna synliga först 
långt senare. Med en mer systematisk redovisning kommer de att erhålla en indikation av 
värdena betydligt tidigare.107 Vår analys av WM-data och Poolia tar sin start 1999. VM-data 
var en av pionjärerna i Norden att lyfta fram sina immateriella tillgångar. Trots att de är ett 
företag som består av stort materiellt kapital menar de att det är endast duktiga medarbetare
som kan skapa värde, och att de på så sätt skapar kundnytta. Men för att detta skall ske är hög 
kompetens, bra verktyg, vassa idéer och goda relationer nödvändiga. VM-data påpekar vidare; 
för att medarbetarna skall kunna tillgodoses med dessa kriterier är finansiella medel ett 
måste.108 De framhäver sina anställda och deras professionalism som avgörande för företaget. 
1999 var även andra året i rad som Poolia var topplacerade över Sveriges snabbast växande 
företag, något de bland annat tackar sin personal och satsningen på dem för. För att Poolia 
skall lyckas med sina visioner även i framtiden tror de själva att receptet är att företaget 
                                                
107 Det intellektuella kapitalet – redovisning av Skandias bas för framtiden. 1994. s. 6
108 WM-datas årsredovisning 2000. s. 38 
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fortsätter lägga ner betydande resurser på att rekrytera rätt personal, att utbilda samt bibehålla 
dem. Poolia gör oss uppmärksamma på hur viktigt det humana kapitalet är för dem, då de 
illustrerar att personalen utgör 91.6 % av hela koncernens omsättning. Deras slogan säger 
även den en hel del om hur Poolia ser på sin personal; ”Vi är ett företag i 
bemanningsbranschen vars viktigaste tillgång är våra medarbetare”.

Som vi tidigare berättat har SkandiaNavigatorn en mycket central roll i Skandias 
humankapitals redovisning. Den syftar enligt dem själva till att ge en mer balanserad bild av 
företagets finansiella status, likväl deras humana kapital. Modellen är inte endast framtagen 
för att ange ett specifikt värde för varje del av det intellektuella kapitalet, utan också för att ge 
externa intressenter underlag att bedöma hur Skandia bör värderas. Trots alla ”underverk” 
Navigatorn bidrar till, minskar modellens plats i årsredovisningarna i samma takt som 
humankapitalsredovisningen. Det samma gäller både Poolia och VM-data. 

Vi ser en kraftig depreciering av samtliga företags humankapitalsredovisning, deprecieringen 
sker dock från och med lite olika år för de olika företagen och det är enbart Poolia som 
återigen börjar återuppta arbetet med humankapitalet. WM-data och Skandia fortsatta magra 
humankapitalsredovisning ser vi som ett tecken på att humankapitalet är på väg ut ur 
företagens redovisningar. Vi misstänker att miljöredovisningen kan ses som den nya 
”modeflugan” och att humankapitalsredovisning inte längre känns lika aktuell och 
banbrytande. Navigatorn var inte den enda modellen som Skandia tagit fram under åren, 
Tobin`s Q och Calculated Intangible Value (CIV,) är två andra hjälpmedel. Skandia menade 
tidigt att humankapitalsrapporteringen hörde hemma i den traditionella redovisningen, och 
försökte därför att ”uppfinna” nya vägar att komma dit. Varken Poolia eller VM-data har 
själva varit inblandade i arbetet att framställa en ny värderingsmodell och har inte heller vad 
vi kan finna använt sig utav någon av dem. Deras arbete verkar mer gå ut på att framhäva sin 
personal och att satsa på dem. Trots det minskade intresset för humankapitalet i Skandias 
redovisningar, utvecklade företaget 1999 ett nytt IT-verktyg, Dolphin, vars syfte var att 
underlätta användandet av Navigatorn som affärsplaneringsmodell. Skandia som förut gav ut 
långa supplement om deras humankapital till deras redovisningar, ägnar nu endast en sida åt 
medarbetarna - det viktigaste kapitalet109. Även om företagens intresse för att redovisa deras 
humankapital svalnat kraftigt så beskriver fortfarande både Skandia och WM-data deras 
centrala utgångspunkter. För Skandia innebär det de tre grundstenarna; att investera i 
medarbetarnas förmåga, utveckla företagskulturen och att använda den sammanlagda styrkan i 
Skandiakoncernen. Samtidigt betonar WM-data särskilt ett av företagets fem ledord; 
kompetens i deras årsredovisningar och vidare beskriver de att det är medarbetarnas 
kompetens som är grunden för all framgång. Deras humankapitalsredovisning klargör även att 
det endast är människan som kan ge service, ta ansvar, förmedla kunskap samt skapa resultat. 
Det handlar hela tiden om att det är människan som kan göra förändingar och tjäna pengar till 
företaget, de påvisar i sina redovisningar att även om världen är strakt präglad av teknik så är 
tekniken ingenting utan människan. Det är människans serviceanda och professionella 
kompetens som är den avgörande faktorn för framgång, det gäller såväl i enskilda projekt som 
i den totala verksamheten. Även citatet ”Det är vi medarbetare som skapar kundens 
förväntan och det är vårt ansvar att leverera den kvalitet som svarar mot förväntan” 
återkommer flera gånger i företagets årsredovisningar. 110 För Poolia syns i princip ingen som 
helst redovisning av det humanakapitalet från millenniumskiftet och fram till och med 2003 
årsredovisning, då de återigen propagerar för att människor som trivs att arbeta för företaget 

                                                
109 Skandias årsredovisning 1999 s. 35f
110 WM-datas årsredovisning 1999 s. 12 jämfr. årsredovisningen 2000 s.10 



34

är deras starkaste kapital.111 Detta är dock det enda som riktigt tränger igenom och vi 
förväntade oss inte det uppsving som företaget gjorde gällande humankapitalsredovisningen 
från och med 2004 årsredovisning. Förklaringen vi fick från Poolias informationschef, Helena 
Nilsson, i intervjun vi gjorde med henne, var att i slutet av 90-talet så insåg de flesta företagen 
vikten av att redovisa sitt humankapital. I början av 2000-talet så drabbade lågkonjunkturen 
Sverige och även uthyrningsbranschen, vilket ledde till att den externa redovisningen 
fokuserade sig mer på hårda fakta. Nu har det vänt igen och företaget som i princip enbart 
består av humankapital ser det som en självklarhet att även redovisa denna stora tillgång. 
För WM-data skedde deprecieringen dock inte förrän år 2002 och vi ser att bara två år innan 
så menar företaget att konsultföretag baserar sin långsiktiga intjäningsförmåga nästan 
uteslutande på företagets immateriella resurser. Specifikt för WM-data uppgick det 
sammantagna långsiktiga värdet på de immateriella tillgångarna (vid utgången av 1999) till 
inte mindre än 94 procent av det totala börsvärdet, vilket klart påvisar hur viktiga de 
immateriella tillgångarnas då var.112 1999 var även året då företaget stod upp och sade att en 
större del av deras årsredovisning viks för att få en genomlysning av de immateriella 
tillgångarna, deras roll och resultat i värdeskapande samt hur de förändras som balansposter 
under året.113 Här ser vi hur snabbt företagens prioriteringar kan omvärderas. I fortsättningen 
har inte mycket mer än en sida i varje årsredovisning tillägnats det förut så viktiga 
tillgångarna, humankapitalet. 

Det är från och med 2004 som vi ser en klar skillnad i företagens olika redovisningar, det är 
nu Poolia återupptar sin redovisning av humankapitalet igen. De betonar framförallt hur 
viktigt det är att alla deras konsulter har rätt utbildning för sina arbetsuppgifter och även att 
densamma skall trivas i sin roll. Vidare beskrivs att personalsatsningen är stor och 
utbildningar är inget som företaget spara in på, varje konsult erbjuds vidare utbildning inom 
sitt kompetensområde. Vidare beskriver de sina medarbetarundersökningar och den täta 
kontakt som finns mellan konsulter och chefer på företaget. Detta skall tillsammans öka 
personaltrivseln och därmed ge företaget en utökad kompetent personalstryka, vilket i sin tur 
leder till en starkare plats på marknaden. Här påvisar de alltså än en gång personalens 
oerhörda värde för företaget.114 Skandia har inte lämnat någon plats för humankapitalet i sina 
årsredovisningar från 2004-2005. Det bifogas emellertid fortfarande långa supplement i 
samband med Skandias årsredovisningar, det är bara innehållet som förändrats. Nu för tiden 
är det miljöredovisning som är den stora ”modeflugan” och ”klubben för inbördes beundran”. 
Skandia som under många år har varit ett av de ledande företagen inom både 
humankapitalsredovisning och redovisning av intellektuellt kapital har, enligt våra 
efterforskningar, idag inte samma fokus på detta fenomen. WM-data skriver inte mycket mer i 
sin årsredovisning för 2005, än att det hela tiden sker utveckling och dimensionering av 
företagets resurser, för att företaget skall kunna leverera de tjänster som kunderna kräver115. 
Det står ingenting om att företaget har medarbetarna som en av sina stora tillgångar. Detta 
visar en mer än mager beskrivning av företagets humankapital. Samtidigt fortsätter Poolia att 
utveckla sin humankapitalsredovisning ytterligare och de arbetar på för att ge både externa 
och interna intressenter en klar bild av företaget och deras satsningar på framförallt deras 
humana kapital. Detta anser företaget skall generera hög effektivitet.116 De fortsätter att tala 
om ett lönesystem som skall motivera och främja medarbetarnas engagemang i företagets 

                                                
111 Poolias årsredovisning 2000-2003. 
112 WM-datas årsredovisning 1999. s. 20
113 Ibid
114 Poolias årsredovisning 2004. s. 12
115 WM-datas årsredovisning 2005. s. 14
116 Ibid. s. 8
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utveckling och att Poolia skall vara branschens bästa arbetsgivare. Detta skall tillsammans 
leda till en mer motiverad och professionell personal.117  Vidare stoltserar Poolia med sitt 
attraktiva utbildningsprogram för sina medarbetare, det finns alltid möjlighet till 
kompetensutveckling för Poolias personal. 118  Detta förmodar vi ger en hög kompetens på 
företagets medarbetare och höjer därmed också resursen värde.

Nyckeltal

Informationen om nyckeltal är mycket varierande mellan Skandia och de två andra företagen. 
Skandia påvisar sina nyckeltal om humankapital i mycket större utsträckning än vad både 
WM-data och Poolia gör. Här kommer en översikt över de nyckeltal som vi har studerat. 

WM-data har en femårsöversikt som ger information om följande nyckeltal; medeltal 
medarbetare, medarbetaromsättning, snittålder och omsättning per intäktsperson. Alla 
nyckeltal har minskat, förutom snittålder som har ökat, när vi jämför 2000-2004.119 De enda 
nyckeltal vi hittar i Poolias årsredovisningar, som på något vis går att hänföra till 
humankapital, är ”antalet årsanställda i genomsnitt” som talar om att genomsnittet 
årsanställda har minskat från 2001 till 2005120 men antalet årsanställda per den 31/12-2005 
tyder emellertid på en ökning igen121. Nästa nyckeltal är ”omsättning per anställd i tusentals 
kronor”, som från 2002 till 2005 ökat med drygt 100 000 kronor.122

Skandia har i årsredovisningarna från 1994-1997, gjort ett försök att klä sitt humana kapital i 
siffror, i form av nyckeltal. Beräkningarna är främst sett ur aktieägarnas perspektiv. 
Humankapitalsvärdet i sifferform är baserat på basvärde, relationsvärde och potentialvärde. 
Basvärdet är nuvärdet av arbetskraftskostnaderna, med en 20 procentig diskonteringsränta. 
För Skandia gav detta ett värde på ungefär 9 miljarder kronor, 1995, 9.6 miljarder kronor, 
1996 och 11.7 miljarder kronor, 1997. Beräkningarna grundar sig på de faktiska kostnader 
som företag har för sina medarbetare, men säger ingenting om arbetets produktivitet eller 
kvalitet.

Relationsvärdet kan förklaras som det värde humankapitalet utgör tillsammans med 
strukturkapitalet. Förädlingsvärdet var år 1995 närmare 5 miljarder kronor, år 1996 cirka 7 
miljarder kronor och 1997 ungefär10 miljarder kronor. Detta innebär ett förädlingsvärde per 
anställd på cirka 480 000 kronor år 1995, 740 000 kronor år 1996 och 1 025 000 år 1997, det 
vill säga en betydande ökning.123

1995 1996 1997
Humankapitalets basvärde 9 000 000 9 600 000 11 700 000
Humankapitalets 
relationsvärde per anställd 483 000 743 000 1 025 000

Tabell 1; Humankapitalsnyckeltal. (Källa: Humankapitalet i omvandling, Skandiafolder 
1998. s. 19)

                                                
117 Ibid. s. 9
118 WM-datas årsredovisning 2005. s. 24
119 WM-datas årsredovisning 2004. s. 78
120 Ibid. s. 28
121 Ibid. s. 30
122 Ibid. s. 28
123 Humankapitalet i omvandling, Skandiafolder. 1998. s. 19
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Nyckeltal med hjälp av Skandia Navigatorn 124

Som vi flertalet gånger tidigare nämnt, har Skandia konstruerat och utvecklat en egen modell 
för redovisning av intellektuellt kapital. Med hjälp av denna modell lyckades de med att klä 
sitt intellektuella kapital i ytterligare nyckeltal. Under åren 1994- 1997 stod dessa tal för en 
betydande del av Skandia årsredovisningar.

För att påvisa hur Navigatorn används kommer här en resumé över Skandia Links 
intellektuella kapital i nyckeltalsform.

Tabell 2, humankapitalsnyckeltal. Nr. 2 (Källa: Humankapitalet i omvandling, Skandiafolder 
1998. s.19)

                                                
124 Humankapitalet i omvandling, Skandiafolder. 1998. s. 21

1997 1996 1995 1994

FINANSFOKUS
Premieinkomst brutto (M 
SEK) 4 052 2 413 2 087 1 874
Rörelseresultat (M SEK) 293 179 176 132
Tillgångar under 
förvaltning 
( M SEK) 14 163 9 202 5 699 3 670
KUNDFOKUS
Antal avtal 219 380 182 900 153 100 115 000
Annullationsfrekvens ( %) 2.8 1.7 1.5 1.0
HUMANFOKUS
Antal anställda 63 45 48 51
Humankapitalindex (max 
1000) 426 493 534
Andel medarbetare med 
gymnasieutbildning eller 
högre (%) 92 73 73 74
Anställningstid 3 år eller 
fler (%) 84 92 88 62
PROCESSFOKUS
Administrativa 
kostnader/premieinkomst 
brutto (%) 3.3 4.1 5.0 4.5
IT kostnad/administrativa 
kostnader (%) 36.0 26.3 27.1 28.0
FÖRNYELSE- OCH 
UTVECKLINGSFOKUS
Antal avtal/anställd 3 482 4 064 3 180 2 253
Fondbyten, andel Telelink 
(%) 42 50 40 22
Fondbyten, andel Internet, 
december (%) 23
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Enligt de beräkningar som Skandia visar upp i sina årsredovisningar i form utav nyckeltal, ser 
vi ett ökande värdet på de mjuka tillgångarna år för år. Vi förmodar att det kan ha att göra 
med den ökade uppmärksamheten av mänskliga resurser som tillgång i företaget. Vi menar på 
att om företaget blir mer medvetna om att det humana kapitalet fångas upp i redovisningen i 
sifferform, arbetar de mer intensivt för att visa upp de bästa resultaten. Skandia var själva 
övertygade om att arbetet med Navigatorn skulle innebära en nästan gränslöspotential och att 
arbetet skulle fortgå en lång tid framöver. Vi förmodar att utvecklandet av Skandiamodellen 
låg väldigt i tiden, men att responsen från intressenter och allmänheten svalnade snabbt och 
ersattes av intresse till mer moderna företeelser.
De få nyckeltal som var presenterade angående humankapitalet för WM-data, hade minskat i 
värde. Detta kopplar vi samman med att företaget inte är lika konsultinriktat idag som det var 
för ett par år sedan. Vår förklaring till att det är så få nyckeltal presenterade kring just 
humankapitalet är att företaget ännu inte har funnit någon värderingsmodell som de finner 
fullständigt trovärdig och därmed blir det även svårt att få ut ett tillförlitligt ekonomisk värde 
på olika nyckeltal för humankapitalet. Vi skulle önska att se lite mer nyckeltal i 
redovisningarna för WM-data då vi inte anser att brist på en tillförlitlig värderingsmodell 
behöver utesluta nyckeltal. 
Nyckeltalen som Poolia har redovisat i samband med sitt humankapital har till synes ökat, 
vilket vi anser bero på att företaget och hela branschen, har fått sig en sving uppåt efter den 
lågkonjunktur som drabbad Sverige för några år sedan. Detta ser vi som ett gott tecken och vi 
presumerar att denna positiva utveckling kommer att hålla i sig. Även här ger vi förklaringen 
av att de tunna nyckeltalspresentationer som återfunnits i redovisningarna bottnar i att 
företaget inte har använt sig utav någon värderingsmodell. Deras förklaring var även här att de 
inte har funnit någon modell som de har känt fullständig tillförlitlighet till. 

Vi tycker att det är synd att ingen modell ännu har fungerat fläckfritt då det är ett stort kapital 
som för vissa företag är mycket avgörande och som skulle ge dessa företag en mer rättvisande 
verksamhetsbeskrivning. Till exempel så skulle företag som består av mycket humankapital 
ha möjligheten att få en större kreditvärdighet som skulle kunna vara avgörande för företagets 
utveckling eller rent utav deras fortlevnad. Eftersom banker och kreditbolag går på vad 
företaget har för tillgångar så sägs det av sig självt att ett företag som består av mest 
humankapital kan få en betydligt högre kreditvärdighet om detta skulle kunna tillgodoräknas i 
företagets redovisning.  

Då redovisningens fundamentala syfte är att förmedla information om företagets ekonomiska 
ställning till användare, både i och utanför företaget, anser vi att det skulle vara på sin plats 
med ett aktivt arbete för att få fram en modell som fungerar för alla företag. Detta skulle även 
öka företagens relevans, tillförlitlighet och informationskvaliteten vilket i sin tur gynnar 
redovisningensyfte som alltså är att förmedla företagens ekonomiska ställning.  
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Intervjuer

För att få en större inblick i företagen och för att försöka förstå glappet mellan de större och 
mindre presentationerna av humankapital i årsredovisningarna, tog vi kontakt med de berörda 
företagen och ställde gjorde intervjuer. De tre intervjuade var; Ann-Charlotte Bredahl, 
Strategic Process Coordinator på Skandia, Camilla Öberg som är ansvarig för Investor 
Relations på WM-data, samt Helena Nilsson som är informationschef på Poolia.

Vi inleder med att fråga vilka företag som använder sig utav någon värderingsmodell;

Både Camilla och Helena talar om att företagen inte använder sig utav någon 
värderingsmodell för att få ett ekonomiskt värde på företagets humankapital. 

Det självklara svaret som vi förväntar oss från Skandia, att de använder sig utav 
SkandiaNavigatorn, kommer direkt från Ann-Charlott. Hon känner även till de andra 
modellerna men menar att Navigatorn fångar upp det viktigaste i alla verktygen. Ann-
Charlotte kan dock inte påvisa mer exakta faktorer som är bristfälligt i de andra 
värderingsmodellerna. 

Camilla kan inte på rak arm namnge något värderingsverktyg som hon känner igen. Dock när 
vi nämner SkandiaNavigatorn och IC- rating, svarar hon genast igenkännande, men kan inte 
säga något specifikt om modellerna. 

Helena känner till och kan namnge många av de värderingsmodeller som finns på marknaden 
idag, bland andra nämnde hon SkandiaNavigatorn. 

När vi frågor vad anledningen till skiftningarna i årsredovisningarna kan vara så svarar de; 

Camilla: 
Säger att skillnaden i utrymme som har getts till humankapitlet i de olika redovisningarna hör 
ihop med att IT-branschen har förändrats de senaste 4-5 åren och att framförallt WM-data har 
förändrats och påverkats. Hon säger att från att ha varit ett rent konsultföretag, där de sålde 
”huvuden och fingrar”, har de gått till ett tjänsteföretag där de säljer IT-tjänster där 
strukturkapitalet är viktigare än humankapitlet, då de säljer paketerade tjänster. Hon 
poängterar dock att medarbetarnas kompetens fortfarande är viktig. 

Helena:

Helena talar om för oss att hon inte har arbetat på företaget så länge så att hon vet varför det 
är en sådan skillnad mellan 1999 och 2003 årsredovisningar och att det nu har börjat 
återkomma igen. Hon säger dock att den spontana kommentaren är att i slutet av 90-talet så 
trädde vikten av humankapitalet fram och de flesta företag ansåg det mycket viktigt att 
redovisa det. Hon fortsätter att tala om att ”vi är ju inget annat än humankapital” och därför 
var det säkert mycket naturligt att även förmedla detta externt. Men så i början av 2000-talet 
så dök bland annat uthyrningsbranschen med den lågkonjunktur som drabbade Sverige, och 
då blev det helt enkelt mer naturligt i den externa redovisningen att fokusera på de hårda fakta 
som fanns. Nu har det vänt igen och desto större konkurrens som finns desto viktigare är det 
att framhålla värdet av företagets humankapital då det är deras största konkurrensfördel.
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Ann-Charlott:
Det humana kapitalet i form av personalen är minst lika viktigt idag som för tio år sedan 
menar Ann-Charlotte, men hon påpekar att arbetet är mer internt idag än externt. Det har visat 
sig att intressenter inte har samma intresse av denna redovisning idag som förut.

Varför redovisar ni humankapitalet:

Helena har inget rakt svar på varför företaget redovisade sitt humankapital då det inte finns 
någon som arbetade med dessa redovisningar kvar i företaget men hon säger att den generella 
kommentaren är att det är deras främsta konkurrensfördel. Vidare gör hon en jämförelse med 
Electrolux, hon säger att om de kommer med en ny maskin så kan de räkna med att inom ett 
år ungefär så har någon konkurrent till dem gjort en liknande produkt, men om Poolia 
kommer med en ny tjänst/produkt så kan andra företag i samma bransch göra samma sak 
dagen efter. Detta gör att företaget måste konkurrera med sina mjuka värden, som tillexempel
deras humankapital.

Camilla:
Anledningen till att WM-data redovisade sitt humankapital kunde Camilla inte ge något svar 
på då det var länge sedan de koncentrerade sig på de fyra olika kapitalen säger hon. Dock 
säger hon att hon traditionellt sätt kan säga att WM-data har kunskap/medarbetarkompetens 
(humankapitalet) som sitt viktigaste kapital än idag, även om det är mindre fokus på den 
enskilda individen. 

Hur skall humankapitalet redovisas:

Camilla säger helt spontant att ”det inte skall redovisas i balansräkningen i alla fall”, då hon 
anser att det inte går att värdera humankapitalet. Vidare säger hon att det är så viktigt för 
många företag idag att kunna visa upp sitt humankapital, men hon tycker att det är svårt att 
mäta. ”Hur ska man mäta det?” Frågar hon sig själv för att sedan säga avslutande ”- Jag 
anser att nöjda kunder är vårt svar på ett bra humankapital!”

Helena svara att hon tycker att det är svårt att avgöra hur humankapitalet skall redovisas, 
speciellt då hon inte har funnit någon modell ännu som hon har tyckt varit klockren. Hon 
menar att ingen av de modeller hon känner till är tillräckligt tillförlitliga att applicera. 
Däremot så anser hon att det är av stort värde och att humankapitlet bör redovisas på något 
vis.

Ann-Charlott säger att det är viktigare att det humana kapitalet redovisas än hur det 
redovisas. Något vi ställer oss frågande till, efter att ha skaffa oss den kunskap vi besitter idag.
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4.2 Sammanfattande empiri/analys

Skandias omfattande supplementen till årsredovisningarna ger mycket information om 
företagets inställning till humankapital och intellektuellt kapital i övrigt, men uppfattas i våra 
ögon lite som ”klubben för inbördes beundran”. Deras strävan mot att bli det mest 
eftertraktade företaget inom sin genre och i de länder där de är verksamma blir i deras 
superlativa beskrivningar nästan bara en floskel mer än relevant information. Då WM-data är 
ett IT-företag, antog vi oss hitta mycket information om deras humankapital, även om 
informationen var ganska utförlig från början så fick vi se att informationen skulle svikta 
rejält mellan åren för att nästintill försvinna helt ur redovisningarna. Poolia är ett företag som 
i princip består av humankapital, vilket förklarar den rikliga beskrivningen av kapitlet i deras 
årsredovisningar. Trots att det idag görs en utförlig beskrivning av företagets humankapital så 
har vi sett att det inte alltid varit så. 

De tre första åren ger oss en klar och genomsyrande bild av hur viktigt humankapitalet är för 
WM-data, det står om det nästan på var och varannan sida i årsredovisningen och ingen kan 
missa att medarbetarna är en av företagets största tillgångar. Efter dessa år sker en klar 
försämring av beskrivningen och vi tycker oss känna av en tendens till att humankapitalets 
relevans för företaget börjar vackla. I sista årsredovisningen som vi har tittat på får vi känslan 
av att humankapitalet faktisk inte alls är så viktigt för företaget, de har andra prioriteringar nu. 
Vi får känslan av att presentationen av företagets humankapital är väldigt osäker i framtidens 
årsredovisningar, känslan är att företaget prioriterar att visa upp andra kapital som idag känns 
mer relevanta för både företaget och dess intressenter. 
Däremot gjorde vi en intressant iakttagelse när vi studerade Poolias årsredovisningar, då vi i 
början hittade en mycket utförlig humankapitalsframställning i årsredovisningarna men som 
sedan sviktade rejält och känslan blev att den nästan var på väg att försvinna helt ur 
redovisningarna, då arbetet med humankapitalet tog den en rejäl sväng upp igen och det så 
sakteligen började återkomma igen efter ett par år i redovisningarna. Vi fick förklaring av 
företagets Informationschef, Helena Nilsson, att den bidragande orsaken till detta var att den 
lågkonjunktur som härjade i Sverige i början av 2000-talet, även påverkade Poolia starkt 
negativt. Enligt henne var det här en stark bidragande orsak till att fokusen på de mjuka fakta 
som företaget tidigare presenterat så grundligt, minskade. Det var helt enkelt mer väsentligt 
att presentera de hårda fakta vid den här tidpunkten, då det var mer relevant för både de 
externa och interna intressenterna. Även vi betraktar lågkonjunkturen som den stort 
dominerande anledningen till dessa skillnader, då vi är övertygad om att Poolia inte bara 
slutar visa upp sitt största kapital utan mer anledning än att det inte går att få in det i 
balansräkningen på ett korrekt sätt. Vi tycker även att det är förståeligt att humankapitalet 
återkommer i Poolias redovisningar då detta är företagets främsta och bästa konkurrensfördel 
gentemot sina konkurrenter. Det märks att företaget har börjat finna en balans i sina 
redovisningar där både humankapitalet och andra relevanta fakta kan betonas för de 
intressenter som företaget har. Genom våra empirier och analyser har vi kommit fram till att 
företaget antagligen aldrig kommer att släppa sina rikliga presentationer av humankapital, de 
består ju trots allt i princip av inget annat än humankapital, som Informationschefen sa under 
vår intervju!
Respondenten som svarade på våra frågor angående WM-data, Camilla Öberg ansvarig för 
Investor Relations, talade om för oss att företaget redan för några år sedan började inrikta sig 
mer på att vara ett tjänsteföretagg. Detta innebär att de istället för att vara det renodlade 
konsultföretag de en gång statade som, nu säljer mer färdiga paketlösningar. I och med att 
företaget idag säljer mer färdiga lösningar än vad de arbetar med konsulttjänster blir också 
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företagets strukturkapital viktigare än humankapitalet. Detta förutsätter vi är en stor anledning 
till att WM-datas humankapitalsredovisning har minskat. 

Samtliga företags humankapitalsredovisning, som vi har studerat, ställt mot de kvalitativa 
kriterierna; relevans, begriplighet och tillförlitlighet skapar en hel del frågetecken hos oss. Det 
är vidare där vi misstänker att en stor del av sanningen ligger, till varför Skandia och WM-
data inte längre lägger samma vikt vid den här typen av redovisningar. Om inte användarna av 
den externa, likvisst den interna redovisningen anser att informationen är av värde, förstår sig 
på den eller finner den tvivelaktig, är det ingen poäng för företagen att tillämpa 
humankapitalsredovisningen i årsrapporterna. 

Om den svenska regeringen istället för att välja bort overridingregln, valt att tillämpa denna, 
tror vi att det skulle varit enklare att få igenom det humankapitalet som en tillgång för 
företagen. Det är trots allt så att det skall ge en rättvisande bild och overridingregeln verkar 
för att man skall kunna ge en så rättvisande bild som möjligt, även om det innebär att 
företagen ibland måste avvika från lagar och regler. Det humanakapitalet är stort om inte 
enormt i många företag idag och det innebär en stor tillgång som inte kan redovisas, vilket i 
våra ögon ger en missvisande bild för dessa företag. Dessa företag skulle möjligtvis ha 
enklare att få samarbetspartners, som exempelvis leverantörer och kunder, om de skulle kunna 
visa upp en balansräkning som skulle se betydligt ljusare ut med det humankapitalet inräknat.
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5. Slutsats

 I vår slutsats ställs och reflekteras våra tankar som vi fått under arbetets gång mot teori, 
empirin och analys för att ge svar på det syfte som vi presenterade i början av arbetet.   

När vårt arbete sattes igång var vår tro att de flesta företag hade ett intresse av att utöka sin 
humankapitalsredovisning. Desto längre in i arbetet vi kom blev vi införstådda med att 
möjligheterna fanns för någon typ av rapportering av det ”osynliga kapitalet”. Vi kom även 
till insikt om att det snarare var ett bristande intresse hos intressenterna som lett till att 
humankapitalsredovisningen hade dalat.

En intressant iakttagelse vi gjort är att de företag vi valt att fokusera på i arbetet, faktiskt inte 
har någon särskild kunskap om just humankapital. Skandia som under många år profilerat sig 
som en av de främsta i redovisning av humankapital hade mycket svårt att svara på de frågor 
som vi ställde angående detta. Högst förvånande var när vi en gång ringde och fick till svar att 
”Skandia har väl aldrig direkt jobbat med humankapitalsredovisning”. Åtskilliga samtals har 
därefter gjorts till Skandia och deras bristande kunskap har blivit mer och mer påtagligt. Vi 
förmodar att om samma undersökning hade utförts för ett antal år sedan hade vi mötts av en 
betydligt mer kunnig personal på området. Vår slutsats av detta är att företaget inte längre 
betraktar humankapitalet som en av deras viktigaste tillgångar. Vi blev också förvånade över 
att kunskapen inom ämnet verkade vara mer omfattande på både VM-data och Poolia och att 
det var betydligt enklare att få ut någon information ut av dem.

Vad gäller användning av värderingsmodeller så svarar Skandia givetvis att de använder sig 
utav Skandia Navigatorn. Effekterna av praktiseringen med Navigatorn syns också tydligt i 
Skandias redovisning under åren 1994- 1998. Därefter skönjas det inga resultat som tagits 
fram med Navigatorns hjälp. Vår slutsats angående just det här värderingsverktyget, är inte att 
modellen i sig är oduglig, utan snarare att intresset för den information som den ger har 
svalnat. Då få andra företag än Skandia applicerar Navigatorn på sin redovisning blir 
informationen inte jämförbar med andra företag, vilket är ett av kriterierna på informations-
kvalitet. Intressenternas avtagande intresse förmodar vi också kan bero på att 
reliabiliteten/tillförlitligheten som är ett annat av kvalitetskraven inte är hundra procentig i 
betraktarens öga. Tillförlitligheten skulle troligtvis öka hos allmänheten om mätredskapet 
praktiserades av fler företag.

Poolia och VM-data använder inte och har inte heller använt sig utav någon av de modeller 
som vi tar upp i vårt arbete. Varför de inte har gör det påstår de vara för att de inte har hittat 
någon modell som motsvarar deras förväntningar. På frågan vad som är bristfälligt i 
modellernas utformning får vi dock inget svar. Inte heller när vi frågar VM-data vilka 
modeller de känner till får vi något svar. Vi drar återigen slutsatsen att deras mindre 
uttömmande svar beror på deras bristfälliga kunskap. Vi menar vidare att det är inte bara i 
modellerna som det brister utan även i användarnas kunskap och intresse.

Vad som också förbryllar oss är att FASB beskriver faktiskt beskriver ett problem med att 
företag inte redovisar sitt humankapital förrän någon kräver det av dem. Vidare jobbar både 
FASB och IASB för att stimulera företagen att redovisa sina intellektuella tillgångar. Vi anser 
då att när dessa två stora och betydande organ skall kunna hitta en lösning på problemet med 
att man idag inte kan ta upp det humanakapitalet som en tillgång i företagens balansräkningar. 
Det är i grund och botten FASB som har gjort det omöjligt att redovisa det humankapitalet då 
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de har satt upp sina krav på en tillgång, var på en av dessa tre innebär att tillgången skall vara 
kontrollerbar. 

Vi förmodar att det är just de tre kvalitetskriterierna; relevans, tillförlitlighet och 
informationskvaliteten som spelar en avgörande roll när det gäller företag som inte anammar 
värderingsmodellerna. Efter vårt empiriska- och analysarbete har vi kommit fram till att det är 
dessa tre kriterier i samspel med bristen på intresse från företagens intressenter som har lett 
till det blygsamma nyttjandet av de olika värderingsmodellerna som idag finns. Vi antar även 
att det är intressenternas brist på intresse för presentationen av företagens mjuka fakta som har 
orsakat den dalande tendensen som idag syns bland majoriteten av företagens 
humankapitalsredovisningar. Självklart så redovisas inte det humanakapitalet även därför att 
det inte är en tillgång som är ”godkänd” då den inte går att kontrollera, vilket är ett av kraven 
för att få tillgodoräkna kapitalet som en tillgång.  

Daron Acemoglu hävdar att redovisningen av det humankapitlaet i slutändan skall leda till 
ökade inkomster för företagen. Argumentet som vi tog upp under litteraturdelen visar på att 
när siffrorna för det humankapitalet uppmärksammas ökar personelens intresse för att göra ett 
bra jobb, vilket i sin tur leder till ökade inkomster. Detta är ett bra argument som återigen för 
oss mot en positiv syn på att redovisa det humankapitalet. 

Vi har konstaterat att Skandia har en bredare och även djupare humankapitalsredovisning än 
både Poolia och VM- data och även många andra företag. Vi ställer oss frågande till om en 
ökad kvantitet verkligen innebär en större kvalitet. Vi baserar bland annat detta på faktumet 
att Poolia och VM-data verkade mer kunniga inom området.

Det bristande kontrollbehovet förmodar vi vara den största anledningen till företags 
utelämnande av det humana kapitalet. Även om redovisningen av denna är möjlig i from av 
noter eller supplement till den traditionella redovisningen tolkar vi det som att det inte är 
tillräckligt för vissa intressenters behov. Vi menar till exempel på att om kapitalet inte kan 
synliggöras i balansräkningen kan företaget inte tillgodogöra sig detta vid en eventuell 
kreditprövning.

Vår inställning till humankapitalsredovisning har ändrats något under resans gång, och kan 
säkert spåras i arbetet. När vi väl valde ämne var vi helt inne på att humankapitalet skulle 
redovisas i största möjligaste mån, men ju längre vi kommit och desto mer vi lärt oss ser vi 
mer problemen med den här typen av redovisning och vår en gång så starka ståndpunkt är 
idag mer sviktande. 
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Bilagor

INTERVJUFRÅGOR 

Frågor till Skandia:

1. Har ni använt er av någon värderingsmodell för att fastställa humankapitalet? 
Vilken/vilka?

2. Vilka olika värderingsmodeller känner ni till?  
3. Varför redovisade ni humankapitalet i era årsredovisningar i större utsträckning 

förr och inte i lika stor idag?
4. Vad var/är anledningen till att ni redovisade/ar erat humankapital? (T ex externt, 

internt, konkurrenter gör det, övrigt? )
5. Hur anser ni att humankapitalet skall redovisas? (t ex supplement till 

årsredovisningen, eller skall det ingå i det egna kapitalet eller som en tillgång i 
balansräkningen och i sådant fall,, hur? 

6. Vad är det då som är bristfälligt i modellernas utformning?

Intervjurespondent: Ann-Charlotte Bredahl 
Företag: Skandia
Befattning: Strategic Process Coordinator
Datum: 2006-05-17

Frågor till WM-data:

7. Har ni använt er av någon värderingsmodell för att fastställa humankapitalet? 
Vilken/vilka?

8. Vilka olika värderingsmodeller känner ni till?  
9. Varför redovisade ni humankapitalet i era årsredovisningar i större utsträckning 

förr och inte i lika stor idag?
10. Vad var/är anledningen till att ni redovisade/ar erat humankapital? (T ex externt, 

internt, konkurrenter gör det, övrigt? )
11. Hur anser ni att humankapitalet skall redovisas? (t ex supplement till 

årsredovisningen, eller skall det ingå i det egna kapitalet eller som en tillgång i 
balansräkningen och i sådant fall,, hur? 

12. Vad är det då som är bristfälligt i modellernas utformning?

Intervjurespondent: Camilla Öberg
Företag: WM-data
Befattning: Ansvarig för Investor Relations
Datum: 2006-05-12 
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Frågor till Poolia:

1. Har ni använt er av någon värderingsmodell för att fastställa humankapitalet? 
Vilken/vilka?

2. Vilka olika värderingsmodeller känner ni till?  
3. Varför redovisade ni humankapitalet i era årsredovisningar i större utsträckning 

förr och sedan avtagande (2000-2003) och nu känns det som att det börjar 
återkomma igen?

4. Vad var/är anledningen till att ni redovisade/ar erat humankapital? (T ex externt, 
internt, konkurrenter gör det, övrigt? )

5. Hur anser ni att humankapitalet skall redovisas? (t ex supplement till 
årsredovisningen, eller skall det ingå i det egna kapitalet eller som en tillgång i 
balansräkningen och i sådant fall,, hur? 

6. Vad är det då som är bristfälligt i modellernas utformning?

Intervjurespondent: Helena Nilsson 
Företag: Poolia
Befattning: Informationschef 
Datum: 2006-05-15


