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Abstract 
 
The purpose of external accounting is to provide an overview of the financial situation and 
result of an organisation. The external accounting is necessary to enhance the client’s trust in 
the company and when taking decisions according the company. During the last decades a 
new kind of company with its personnel as its most valuable asset has arised. These 
companies are difficult to value since the personnel cannot be classified as an asset in the 
traditional accounting.  
 
Today’s legislation for accounting human capital are sparse. Except the paragraphs in the 
ÅRL it is in each company own interest to account its human capital which results in great 
differences. This difference has lead to this study where we have examined how knowledge 
companies account their humancapital. Which keynotes and other information are the 
companies using and how are they working for the development of human resource 
accounting? The purpose is to enhance understanding for how a knowledge company can 
report an assuring and comparable result in their annual accounting. 
 
This study is limited to the four largest revision bureaus in Sweden. We have chosen these 
because we think they have great knowledge in accounting and are actors in a knowledge 
intense line. We have chosen an hermeneutic approach and a qualitative method. The 
empirical material was gathered through annual accounting reports and interviews.  
Our theoretical frame of reference is the basic principles in accounting and different author’s 
viewpoint of human capital.  It also includes aid models for business managers.  
 
Today accounting bureaus chose to report some information about their human capital above 
the legislation. This accounting differs between companies and over time but all companies 
emphasize the importance of the personnel for the company.  
 
Today none of the companies are working actively for developing the accounting of human 
capital because of the lack of interest. We think this is because today an asset must meet three 
criteria and the personnel cannot be considered an asset. Our conclusion is that in order for 
human capital to be accounted it must be either as a debt or in the form of a supplement to the 
annual accounting. Our viewpoint is that neither of these alternatives is satisfying. The 
personnel is an important asset and should not be accounted as a debt. A supplement is 
voluntary and can therefore be adjusted to the company’s advantage.              



  

Sammanfattning  
 
Syftet med externredovisning är att ge en sammanfattande bild av en organisations finansiella 
ställning och resultat. Den behövs för att öka tilliten hos ett företags intressenter samt som 
underlag vid beslut om företaget. Under de senaste årtiondena har en typ av företag vuxit fram 
vars viktigaste tillgång är personalen. Problem uppstår när dessa företag ska värderas då 
personalen inte kan tas upp som en tillgång i den traditionella redovisningen.  
 
Dagens lagstiftning för redovisning av humankapital är ytterst liten. Utöver de fyra paragrafer 
som nämns i Årsredovisningslagen är det upp till det enskilda företaget hur de vill redovisa 
sitt humankapital vilket leder till stora skillnader mellan företagens redovisningar samt 
åtskillnader över åren av rapporteringen. Detta har lett fram till problemet i denna studie där 
vi undersökt hur kunskapsföretag skulle kunna redovisa sitt humankapital. Vilka nyckeltal 
och övriga upplysningar använder de sig av och hur arbetar företagen för att vidareutveckla 
redovisningen av humankapital? Syftet är att öka förståelsen för hur kunskapsföretag kan 
redovisa ett tillförlitligt och jämförbart resultat i sina årsredovisningar.  
 
Vi har i studien begränsat oss till att studera de fyra största revisionsbyråerna i Sverige. 
Anledningen till att vi valt just dessa företag och branscher är att de besitter en enorm 
kompetens inom redovisning samt är aktörer i en kunskapsintensiv bransch.  
 
Syftet med studien strävar till att öka förståelsen varvid vi valt att utgå från det hermeneutiska 
synsättet. Vi utgår från en kvalitativ metod och har samlat in vårt empiriska material genom 
att ingående studera studieobjektens årsredovisningar och intervjua personer på företagen med 
insikt i vårt problem.  
 
Vår teoretiska referensram består av de principer som är grundläggande i redovisningen samt 
olika forskares syn på humankapitalet. Den teoretiska referensramen innehåller även olika 
modeller som kan vara till hjälp för företagsledare när de ska identifiera sitt humankapital och 
som förslag på hur de kan redovisa resursen i den externa rapporteringen.  
 
Idag väljer revisionsbyråerna att redovisa en del uppgifter om sitt humankapital utöver de som 
är lagstadgade. Denna redovisning skiljer sig åt mellan de olika företagen och över tiden men 
alla väljer att belysa hur viktig personalen är för deras företag. Genom att redovisa uppgifter 
som är hänförliga till humankapitalet försöker företagen lyfta fram personalen i sin externa 
rapportering. Den information de väljer att redovisa utöver den lagstadgade är frivillig 
information och företagen väljer själva vilka tal de ska redovisa.  
 
Inget av företagen arbetar idag för att vidareutveckla redovisningen av humankapital eftersom 
de inte ser att det finns något intresse för det. Detta menar vi kan bero på att en tillgång idag 
måste uppfylla tre kriterier för att kunna klassificeras som en tillgång. Personalen uppfyller 
inte detta vilket gör det omöjligt för ett kunskapsföretag att ta upp medarbetarna som en 
tillgång. En slutsats vi kommit fram till i studien är därför att om humankapital ska kunna 
redovisas idag måste det vara som en skuld alternativt som ett komplement till 
årsredovisningen. Vi anser inte att något av dessa är ett bra alternativ idag då personalen är en 
viktig tillgång för företagen och därav inte bör redovisas som en skuld. Att redovisa 
humankapital som ett supplement menar vi inte heller är ett bra alternativ då detta idag inte är 
en bestämmelse vilket medför att den information som redovisas av företagen är frivillig. 
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till det valda ämnet genom en sammanfattning av 
ämnets historia. Detta för att ge en klarare bild av hur valet av ämne har uppkommit. 
Bakgrunden till ämnet mynnar i kapitlet ut i ett problem som kommer att återkopplas genom 
hela arbetet och analyseras i senare kapitel.  
 

1.1 Historia 
I början av 1930 talet satte finansfurstens Kreugers ekonomiska krasch fart på 
externrapporteringskraven för företag1. Externa intressenter som banker, privatsparare och 
företag förlorade i samband med kraschen, i ett slag, enorma summor pengar genom affärer 
de inte hade någon kännedom om2. I samband med detta skärptes kraven på redovisning i 
Sverige3 och USA för att förhindra att något liknande skulle kunna ske i framtiden4. En 
revisionsplikt infördes i USA för samtliga börsnoterade företag och redovisningen blev 
samtidigt mer synkroniserad5. Kreuger kraschen var inte den första katastrofen i USA på kort 
tid. Några år tidigare hade en liknande krasch skett på Wall Street och även där var 
investerarna de stora förlorarna. I båda fallen kände sig folk lurade och i ett försök att snabbt 
återskapa förtroendet för den fria företagsverksamheten skärpte respektive land kraven på 
företagens externa redovisning.6   
 
”Med extern redovisning avses en sammanfattande bild av en organisations affärer med 
omvärlden 7.” 
 
Externredovisningen behövs för att öka tilliten, upprätthålla det marknadsekonomiska 
systemet och bedöma existensberättigandet. I Sverige ligger företagens externa rapportering 
även till grund för uträknandet av deras årliga skatt.8 De lagstadgade kraven som ligger på 
företag om rapportering har uppstått för att tillvarata företagens främsta intressenter, 
långivare, kreditgivare och aktieägare. Även övriga intressenter kan ha nytta av företagens 
externredovisningsdata.9 
 
Externredovisningen beskriver ett företags situation. I balansräkningen kan storleken på 
organisationernas tillgångar och skulder, värderade till en viss tidpunkt, utläsas. Skillnaden 
mellan tillgångarna och skulderna är den del som ägarna kan göra anspråk på, företagets egna 
kapital. I resultaträkningen tas alla inkomster och utgifter hänförliga till ett visst år upp i 
kronologisk och systematisk ordning. Det blir då årets intäkter och kostnader och det är 
genom dessa som årets resultat uppstår. 10  

                                                 
1 Flesher, D.L. & Flesher, T.K., Ivan Kruegers contribution to U.S financial reporting, The accounting reweiw, 
Vol. LXI, No. 3, July 1986, sida 433  
2 Ibid., sida 426 
3 Gröjer J-E, Grundläggande redovisningsteori, Lund, Studentlitteratur, 2002, sida 22 
4 Flesher, D.L. & Flesher, T.K., Ivan Kruegers contribution to U.S financial reporting, The accounting reweiw,  
sida 433 
5 Ibid. 
6 Gröjer J-E, Grundläggande redovisningsteori, sida 22 
7 Ibid., sida 23 
8 Ibid., sida 21 
9 Ibid, sida 20 
10 Johansson, S.E., Den fullständiga balansräkningen, Uppsala, Industrilitteratur, 2003,  
sida 167 
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Årets resultat är ett mått på vad ett företag presterat under det gångna året efter att alla 
kostnader dragits av från intäkterna. Med andra ord mäter och beskriver redovisningen 
konsekvenserna som olika ekonomiska handlande innebär.11 
 
Dagens företagsklimat har genomgått en revolution de senaste årtionden. Globaliseringen har 
bidragit till att öppna nya marknader samtidigt som den aktiverat nya konkurrenter. Den har 
även medverkat till informationsteknologins framväxt och nedmontering av gamla stelbenta 
hierarkier, strukturer som var karakteristiska för industrisamhällets arbetsliv. De nya krafterna 
är grunden till vår nya samhällsekonomi vars främsta källa är kunskap och kommunikation 
snarare än naturtillgångar och fysiskt arbete.12  
 
Utvecklingen har bidragit till att en ny typ av företag vuxit fram, vars största tillgång är 
personalen. En erkänd definition på en tillgång är att den måste skapa ekonomiska fördelar för 
företaget i framtiden och kontrolleras av organisationen samt ha uppstått genom en tidigare 
transaktion13. Personalen som tillgång syns därför inte i den traditionella redovisningen vilket 
leder till vissa problem vid värdering av dessa företag. Personalen tillför organisationen 
mycket men i och med att rättigheterna måste kontrolleras av organisationen kan de ej tas upp 
som en tillgång i den traditionella redovisningen.14 Dessa nya företag med personalen som sin 
främsta tillgång kallas för kunskapsföretag.15  
 
I ett kunskapsföretag är personalens kompetens den viktigaste tillgången. Typiska 
kunskapsföretag är exempelvis revisionsföretag, reklambyråer, konsultbolag samt advokat 
byråer. Ett karakteristiskt drag för ett kunskapsföretag är att ha högt utbildad personal som 
säljer kunskap och löser komplexa problem helt individuellt till kunder som kallas klienter. 
Detta innebär att ett kunskapsföretag är i stort behov av en kunnig personal för att fortsätta sin 
verksamhet samt att investeringar i personalen är enormt viktigt då de säljer kunskap.16 
 
Den traditionella redovisning är inte formad för att kunna mäta de nya värden som uppstått 
vilket har lett till problem. Problemet återfinns att det är svårt för kunskapsföretagen att 
redovisa sin verksamhet för externa intressenter eftersom deras största resurs, personalen, är 
en osynlig tillgång och därför inte syns i balansräkningen. Skillnaden mellan ett 
industriföretags redovisning och ett kunskapsföretags är att den förstnämnda bygger sin 
rapportering på det finansiella kapitalet som är centralt i rörelsen samt att räntabiliteten på 
arbetande kapital eller eget kapital är centrala mått. Företagets och intressenternas 
informationsbehov sammanfaller.17  
 
Ett kunskapsföretags framgång på marknaden behöver inte vara synonymt med det finansiella 
kapitalet. Ett viktigt mått är istället kunskapskapitalets avkastning vilket innebär att 
redovisning av det finansiella kapitalet inte ger någon fingervisning över hur företaget 
egentligen går.18   
 
                                                 
11 Johansson, S.E., Den fullständiga balansräkningen, sida 167 
12 Stewart T.A., Intellektuellt kapital, Stockholm, Thomson Fakta AB, 1999, sida 31 
13 Rhode, J.G., Lawler III, E.E., Sundem, G.L., Human resource accounting: A critical assessment, industrial 
Relations, Feb76, Vol. 15 Issue 1, p13-25, 13p 
14 Hendrikssen E.S, Accounting Theory Homewood III, 1970, sida 253-254 
15 Blomé, A, Kunskapsföretaget, Malmö, Liber, 2000, sida 11 
16 Ibid., sida 11 
17 Annell, E, Axelsson, S, Emilsson, P-M, Kalrsson, H, Sveiby, K.E., Wangerud, C.J. & Viktsröm, S, Den 
osynliga balansräkningen, Stockholm, Affärsvärlden, 1990, sida 11-14 
18 Annell, E, et al., Den osynliga balansräkningen, sida. 11-14 
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I resultaträkningen tvingas kunskapsföretag att följa gammal praxis något som inte 
överensstämmer med den interna styrningen. Detta leder till att den information som 
presenteras i resultatrapporten inte har något direkt värde för intressenterna. Utan det är 
snarare det frivilliga supplementet, innehållande bland annat personalredovisning, som 
tillsammans med den traditionella delen av årsredovisning som ger en korrekt bild av 
företaget.19  
 
Redovisning av personalen är inte nått nytt inom ekonomi utan har bedrivits från början av 
1960 talet och bedrivs fortfarande för att försöka hitta en modell som gör det möjligt att 
redovisa det egna kapitalet20. Trots forskning finns idag inte någon modell över hur företag 
ska redovisa personalen i den traditionella balansräkningen21. Detta orsakar stora problem för 
kunskapsföretagen då deras viktigaste tillgångar är osynliga och inte mäts22. Ett företags 
marknadsvärde styrs till stor del av hur ledningen lyckas synliggöra vinster av osynliga 
tillgångar, vilket de svenska företagen är bra på. De värderas generellt rätt högt på börsen, 2,3 
gånger av det synliga kapitalet.23 Skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde brukar 
kallas intellektuellt kapital och kan delas in på olika sätt. Sveiby väljer att dela upp det som 
internt och externt kapital samt personalens kompetens.24 Edvinsson och Malone väljer att 
dela upp den som humankapital och strukturkapital25.  
 
Oavsett vilken uppdelning som väljs finns idag inte någon forskning som hitintills lyckats 
resultera i en metod eller ett verktyg som företag kan använda när de behandlar det 
intellektuella kapitalet i den externa redovisningen26. Däremot har från flera olika håll 
värdefulla bidrag lämnats som berör problemet. Ett av de viktigaste bidragen har tagits fram 
av Konradsgruppen och presenterades 1988 i konsultrapporten ”Den nya årsredovisningen”.27 
Den tar upp ett antal nyckeltal som framtagna för mätning av humankapital och syftet med 
detta är att skapa begrepp och metoder för att analysera, beskriva och bedöma ett kunskaps 
företag på ett mer rättvisande sätt28. Ett annat viktigt bidrag är Lars Edvinssons modell 
Skandianavigatorn som han utvecklade när han var direktör för Skandias utveckling av 
intellektuellt kapital i början på 1990 talet. Arbetet presenterades i Skandias årsrapport 1994 
som ett supplement till denna.29  
 

                                                 
19 Annell, E, et al., Den osynliga balansräkningen, sida. 11-14 
20 Barcons-Vilardell, C, Moya-Guiterrez, S, Somoza-López, A, Vallverdú-Calafell, J & Griful-Miquela, C, 
Human resource accounting, International Advances in Economic Research, Aug99, Vol. 5 Issue 3, p386, 9p 
21 Flamholtz, E.G., Human Resource Accounting, Advances in concepts, methods and applications, Boston, 
 Kluwer Academic Publishers, 1999, sida 29-30 
22 Sveiby, K.E., Kunskapsflödet, Organisationens immateriella tillgång, Stockholm, Svenska Dagbladet i 
samarbete med affärsvärlden, 1995, sida 39 
23 Ibid., sida 44-45 
24 ibid., sida 39-40 
25 Edvinsson, L, Malone, M.S., Det intellektuella kapitalet, Malmö, Liber ekonimi, 1998, sida 67 
26 Johansson, S.E., Den fullständiga balansräkningen, sida 18 
27 Annell, E, et al., Den osynliga balansräkningen, sida 7 
28 Ibid., sida 86 
29 Edvinsson, L, Malone, M.S., Det intellektuella kapitalet, sida 62-97 
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Dagens lagstiftning som rör redovisning av immateriella tillgångar är nästintill obefintlig. 
Detta beror på att området är nytt och svårbegripligt för näringsliv och samhälle vilket lett till 
att redovisningsproffesionen, lagstiftarna och normsättarna inom redovisningsområdet vaknat 
sent. Idag finns endast redovisningsrådets rekommendation RR15, om immateriella tillgångar 
samt IAS rekommendation IAS 38 som berör detsamma inom området. Många kritiker menar 
att dessa är alldeles för snäva för att möta behovet av ett regelverk som ger företag möjlighet 
att ta upp immateriella satsningar och värden i den externa rapporteringen.30  
 

1.2 Problembakgrund 
År 2004 utgjorde tjänsteföretagen 80 procent av det sammanlagda antalet nystartade företag i 
Sverige31. I dagens samhälle är det dessutom nästintill omöjligt att hitta en bransch eller en 
organisation som blivit mindre kunskapsintensiv. Snarare blir företagen mer och mer 
kunskapsintensiva och beroende av kompetens för att driva sin utveckling framåt.32 Detta har 
lett till åtskilliga problem inom redovisningen. Idag finns det ytterst lite lagstiftning i Sverige 
som kräver att företag ska redovisa Humankapital. De krav som finns är att företag måste 
lämna uppgifter om, medeltalet anställda per år, fördelningen mellan män och kvinnor, 
sjukfrånvaron bland de anställda, anställdas löner och sociala avgifter.33 
 
Sedan början av 90-talet har debattfokus riktats mot de anställda som sägs vara ”företagets 
främsta resurs”. Sverige är idag ett föregångsland när det gäller externredovisning av personal 
och idag redovisar de flesta börsnoterade kunskapsföretagen en eller ett par sidor med 
nyckeltal och diagram som i första hand hämtas från den osynliga balansräknings 
rekommendationer.34  
 
Trots att svenska företag ligger långt fram i sin redovisning av personalen är rapporteringen 
långt ifrån bra och det beror till stor del på rådande lagstiftning. Dagens accepterade 
redovisning är att sätta upp kostnader som uppstår för utbildning och utveckling det 
räkenskapsår de uppstår. Detta beror på att framtida vinster på sådana kostnader ej är 
tillräckligt säkra för att de skall få tas upp som en tillgång.35 Leif Edvinsson menar att detta 
bidrar till att om ett företag investerar i exempelvis humankapital eller informationsteknologi 
som gör det mer konkurrenskraftigt kommer det att på kort sikt leda till ett försämrat resultat. 
36 ”Med andra ord – ju mer ett företag investerar i sin framtid, desto mindre är dess bokförda 
värde”37. Roger Jauch och Michael Skigen menar att människan inte kan ses som en tillgång 
och därmed inte kapitaliseras eller placeras i balansräkningen. De anser snarare att en 
finansiell rapport, baserad på Human Resource Accounting (HRA), troligen skulle vara mer 
missledande än vägledande. Konceptet har ett teoretiskt värde men den praktiska 
tillämpningen är enormt begränsad.38   
 

                                                 
30 Johansson, S.E., Den fullständiga balansräkningen, sida 19 
31 http://www.nutek.se/content/1/c4/31/25/hela%20arsboken%202006.pdf 
32 Stewart T.A., Intellektuellt kapital, sida 45 
33 Årsredovisningslagen, kapitel 6, §18-19 
34 Sveiby, K.E., Kunskapsflödet, Organisationens immateriella tillgång, sida 213 
35 Weiss, M, Accounting for Human resources, Management Review, Mar73, Vol. 62 Issue 3, p58, 3p 
36 Edvinsson, L, Malone, M.S., Det intellektuella kapitalet, sida 63-64 
37 Ibid., sida 63-64 
38 Jauch,R, Skigen, M, Is human resource accounting really practical, Management Review, Sep74, Vol. 63 Issue 
9, p40, 3p 
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1.3 Problem 
Det finns idag inte någon lagstiftning som reglerar hur företag ska redovisa sitt humankapital 
utöver de fyra paragrafer som nämns i årsredovisningslagen. Detta leder till att det är upp till 
det enskilda företaget att välja om och i vilken omfattning de ska redovisa humankapitalet. I 
och med att redovisningen är frivillig skiljer sig rapporteringen av humankapitalet mellan 
olika företag. 
 
Hur skulle kunskapsföretag kunna redovisa sitt humankapital i årsredovisningen? 
 

- Vilka nyckeltal och övriga upplysningar kan kunskapsföretag använda sig av? 
- Hur arbetar företagen för att vidareutveckla den externa rapporteringen av 

humankapitalet? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur kunskapsföretag, med personalen som 
viktigast tillgång, kan redovisa ett tillförlitligt och jämförbart resultat i årsredovisningarna. Vi 
har i arbetet för avsikt att titta på hur kunskapsföretag med hjälp av nyckeltal och övrig 
rapportering i årsredovisningen kan visa upp ett rättvist resultat. Vi vill även studera varför 
det kan vara bra för kunskapsföretag att visa ett trovärdigt och likvärdigt resultat samt hur 
kunskapsföretagen idag kan arbeta för att utveckla den externa rapporteringen.  

 

1.5 Avgränsning 
På dagens företagsmarknad finns ett stort antal kunskapsföretag och de flesta branscher blir 
som nämnts i inledningen mer och mer kunskapsintensiva. Denna studie har, för att få en ökad 
förståelse för problemet, avgränsats till att närmare undersöka hur fyra av dessa 
kunskapsföretag idag redovisar sitt humankapital och hur de försöker vidareutveckla deras 
rapportering till externa intressenter.  
 

1.6 Begreppsförklaring 
Humankapital, med humankapital menar vi människan, medarbetarna och deras kompetens.  
 
Årsredovisning, när vi i uppsatsen talar om årsredovisning och årsberättelse menar vi den 
årliga rapport som utges externt av företagen varje år i samband med bokslutet.  
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2 Metod 
 
Detta kapitel inleds med att förklara de synsätt och tillvägagångssätt vi utgått ifrån samt 
diskuterar runt de metoder och de infallsvinklar vi har i studien. Detta för att läsaren lättare 
ska kunna förstå de synsätt och ståndpunkter vi valt. Vidare kommer vi i kapitlet att diskutera 
de primära och sekundära källor som använts. Den access vi haft tillgång till i studien 
kommer det även att redogöras för samt de sanningskriterier som studien uppfyller. Detta för 
att kunna styrka våra slutsatser i senare kapitel.  
 

2.1 Förförståelse 
Vi är medvetna om att de tidigare kunskaper och uppfattningar vi besitter inom ämnet kan 
påverka det resultat vi kommer fram till i studien. Därför har vi i detta stycke valt att redovisa 
de tidigare erfarenheter och åsikter vi har inom ämnet. Detta för att läsaren ska kunna bedöma 
resultatet av denna studie och bilda sig en uppfattning om det resultat den presenterar. Vi 
kommer endast att ta upp synpunkter och erfarenheter som bidragit till en ökad förståelse för 
det valda ämnet.   
 
Båda författarna är genom sina studier väl insatta i ämnet redovisning. Under våra tidigare 
studier har vi sett brister i den externa redovisningen vilket bidragit till ett stort intresse för att 
få en djupare inblick i fenomenet.  
 
Den ena författaren arbetar vid sidan av studier på ett tjänsteföretag där kompetensen är av 
central betydelse. Den andre författaren är även verksam i arbetslivet, då denne sköter 
redovisningen åt ett företag och på det viset fått en praktisk insyn i hur redovisningen går till. 
Våra arbetserfarenheter har på olika sätt givit oss en inblick i den praktiska tillämpningen för 
redovisning av humankapital. Vi är fullt medvetna om att dessa erfarenheter kan komma att 
påverka resultatet av studien men kommer i arbetet att försöka vara så objektiva som möjligt 
för att kunna presentera ett rättvist resultat.     
 

2.2 Urval 
I denna uppsats har vi valt att begränsa oss till de fyra största revisionsbyråerna i Sverige  
Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC). En 
undersökning utförd av konsultguiden 2004 visar att dessa företag tillsammans innehar 87 % 
av marknadsandelarna39.  
 
Motivet till att vi valt just dessa företaget är att de är aktörer i en kunskapsintensiv bransch 
och att deras viktigaste resurs är personalen. Vidare besitter dessa företag en enorm kunskap 
inom vårt ämne och har därför en stor möjlighet att påverka och föra utvecklingen av 
redovisningen framåt. I Sverige har Föreningen för auktoriserade revisorer (FAR) ett stort 
inflytande och därav stora möjligheter att kunna förändra redovisningen. Det är inte bara i 
Sverige som FAR har ett stort inflytande utan det gäller även internationellt. Medarbetare från 
våra utvalda företag är medlemmar i FAR. Av den anledningen tror vi att just dessa företag 
har stora möjligheter att påverka redovisningen och det är därför vi valt att studera just 
revisionsbyråer i denna studie. Motivet till att vi valt att studera just Deloitte, Ernst & Young, 

                                                 
39 Öhrlings PrisewaterhouseCoopers årsredovisning, 2004/2005, sida 7 
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KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers är att de är de fyra största och tillsammans 
innehar 87 procent av marknadsandelarna.   
 

2.3 Val av teori  
I den teoretiska referensramen har vi valt att redogöra för teorier som vi anser föra vår studie 
framåt. De modeller som vi tagit upp, Balanced Scorecard, Skandianavigatorn och Intagible 
Asset Monitor, i den teoretiska referensramen härstammar ifrån tidigare forskning inom 
ämnet som mynnat ut i modeller. Dessa modeller är metoder för att ta fram alternativa 
tillvägagångssätt för redovisning av humankapital. Vi anser att Balanced Scorecard, 
Skandianavigatorn och Intagible Asset Monitor är viktiga för vår studie eftersom de är försök 
till att lyfta fram människan och vårt syfte i studien är att få en förståelse för hur 
kunskapsföretag skulle kunna redovisa sitt humankapital. Tanken med modellerna är att de 
ska fylla de luckor som finns i dagens redovisning för företag. Det främsta syftet för 
modellerna är att hjälpa företag vid styrning av företag och egentligen är inte hela modellerna 
väsentliga för detta arbete men vi har ändå valt att presentera hela modellerna för att ge 
läsaren en förståelse av dem.   
 
De principer som vi valt att presentera i arbetet är till för att öka förståelsen då dessa ligger till 
grund för de regelverk som styr redovisningen. I den teoretiska referensramen har vi därför 
valt att presentera de principer som styr redovisningen. Syftet med redovisningen är att den 
ska vara relevant, tillförlitlig, jämförbar och begriplig för ett företags intressenter, varför vi 
valt att även diskutera kort runt dessa och vilket intresse de har av ett företags redovisning. Vi 
vill i detta arbete få en förståelse för hur kunskapsföretag skulle kunna fylla de luckor som 
finns inom redovisningen idag genom att studera hur företagen redovisar sitt humankapital.  
 
Olika forskare ser på humankapitalet olika. För att få en djupare förståelse för vårt ämne har 
vi därför valt att ta upp synsätt och definitioner på humankapital. Vi har även valt att beskriva 
förloppet och den utveckling som skett inom redovisning för humankapital för att ge läsaren 
mer förståelse.  
 
I teorin har vi även valt att ta upp Konradsteorin. Vi har valt att ta med den då den är en av få 
modeller som identifierat nyckeltal för humankapitalet vilket vi anser gör att läsarens 
förståelse ökar. Flamholtz syn på människan som en tillgång diskuteras. Detta är centralt 
menar vi inom ämnet då det är humankapitalets vara eller icke vara en tillgång som bland 
annat styr all redovisning av humankapital.   
 

2.4  Angreppssätt 
I denna studie kommer vi att använda oss av en deduktiv datainsamlingsmetod. Vi kommer att 
utgå ifrån andra forskares teorier för att finna en förklaring på vårt problem. Patel och 
Davidson menar att detta kännetecknar det deduktiva angreppssättet då forskare går från teori 
till empiri40. Ett alternativt angreppssätt menar Bryman och Bell är att utgå från studiens 
resultat och därigenom generera en ny teori41. Johansson-Lindfors menar att det finns 
ytterligare en datainsamlingsmetod. Det abduktiva angreppssättet som kan ses som en 
kombination av den deduktiva och induktiva datainsamlingsmetoden. Precis som vid ett 
deduktivt angreppssätt utgår forskaren från redan befintlig teori innan insamlandet av 

                                                 
40 Patel, R. & Davidson, B, Forskningsmetodikens grunder, Lund, Studentlitteratur, 2003, sida 23 
41 Bryman, A., & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber Ekonomi, 2005, sida 23-26 



 8 

materialet till empirin. Dock om det under studien visar sig att de valda teorierna inte räcker 
till går forskarna tillbaka och kompletterar med andra teorier.42  
 
Vi anser att det deduktiva angreppssättet är mest lämpligt för vår studie då vi vill utgå från 
den befintliga teorin som finns om redovisning av humankapital och genom denna få en bättre 
förståelse för ämnet. Efter detta kommer vi att samla in vårt empiriska material för att komma 
fram till ett resultat.  
 

2.5 Kunskapssyn 
En kunskapssyn beskriver på vilket sätt forskare uppfattar verkligheten. Bryman och Bell 
nämner två möjliga synsätt som används vid många studier, positivism och hermeneutik.43 I 
denna studie har vi valt att fokusera på dessa två.  
 
Forskare som har ett naturvetenskapligt synsätt anser att kunskap kring ett fenomen erhålls 
och styrks via våra sinnen. Denna inställning till verkligheten benämns positivism och 
forskare som tillämpar den är opartiska i sina studier för att kunna studera den sanna 
verkligheten.44 Det hermeneutiska synsättet är mer av ett tolkningsperspektiv där forskarens 
förmåga att tolka och förstå den ursprungliga innebörden av vad som sagts eller skrivits är av 
stor vikt45. Synsättet beaktar att det är skillnad på människor och naturvetenskapliga 
studieobjekt samt menar att människors handlingar är betydelsefulla46. G.H. von Wright 
menar att positivismens synsätt är mer inriktat på att förklara det mänskliga beteendet medan 
forskare av det hermeneutiska synsättet vill få en förståelse för det mänskliga beteendet. Av 
denna anledning har diskussioner uppstått mellan anhängare av de olika synsätten.47  
 
Den undersökning vi kommer att genomföra utgår ifrån en social verklighet och företagens 
vilja att redovisa en rättvis bild av företaget. Vi kommer därför att utgå ifrån en hermeneutisk 
syn eftersom vi vill få en förståelse för hur humankapital idag skulle kunna redovisas.  
 
Problem som forskare av det hermeneutiska synsättet kan stöta på är hur det empirsiska 
materialet ska tolkas48. Vi är medvetna om att den information vi kommer att erhålla genom 
att tolka årsredovisningar och genomföra intervjuer inte är helt objektiva. Den förförståelse vi 
har för problemet och våra värderingar kan komma att påverka oss när vi tolkar och 
analyserar svaren. Dock menar vi att det är av stor vikt för studien att vi försöker vara så 
opartiska som möjligt för att resultatet av undersökningen ska bli så korrekt som möjligt.  
 
Syftet med studien är att få en förståelse för hur kunskapsföretag med personalen som 
viktigaste tillgång skulle kunna redovisa en rättvis bild av deras företag. För att kunna erhålla 
en förståelse över varför de redovisar som de valt anser vi att det både är viktigt att studera 
företagens årsredovisningar samt att genomföra intervjuer med nyckelpersoner från de företag 
vi valt att studera. Det empiriska materialet kan komma att vara svårt att analysera men vi 

                                                 
42 Johansson-Lindfors, M-B., Att utveckla kunskap, Lund, Studentlitteratur, 1993, sida 154 
43 Bryman, A., & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, sida 27-29 
44 Holme, I & Solvang, B, Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, andra upplagan, Lund, 
Studentlitteratur, 1997,  sida 332-333 
45 Patel, R & Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder, sida 28-31 
46 Bryman, A., & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, sida 29-32 
47 Ibid., sida 29 
48 Ibid., sida 29-32 
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anser att vi får en bättre förståelse för problemet genom att utgå från det hermeneutiska 
synsättet för att tolka och förstå det material vi använt oss av. 
 

2.6 Verklighetssyn 
Idag finns som nämndes i inledningen inget krav för företag att redovisa sitt humankapital och 
kapitalet uppfyller inte de krav som ställs för att kunna klassificeras som en tillgång. Vi utgår 
i detta arbete från att det inte finns någon sann verklighet som är oberoende av dess aktörer. 
Istället menar vi att verkligheten skapas av dess sociala aktörer. Denna verklighetssyn 
förklarar Bryman och Bell som konstruktionism49. Att vi är av denna ståndpunkt innebär för 
studien att vi tror att företagen själva kan påverka vårt samhälle och att det är fullt möjligt för 
kunskapsföretag att redovisa sitt humankapital.  
 

2.7 Val av forskningsmetod 
I denna studie eftersträvas en förståelse för hur kunskapsföretag kan redovisa sitt 
humankapital. För att få en förståelse för problemet kommer vi i studien att först granska 
årsredovisningar fem år tillbaka i tiden för fyra kunskapsföretag. Därefter kommer vi att 
intervjua personer på varje företag. Detta för att få en djupare förståelse för hur 
kunskapsföretagen skulle kunna redovisa sitt humankapital. 
 
Vi är som nämnt i styckena ovan av den åsikten att sociala aktörer skapar verkligheten och att 
vi i studien ser undersökningsobjekten som viktiga. Vi kommer att tolka och analysera vårt 
empiriska material och försöka få en förståelse för vad deltagarna åsyftar. Enligt Bryman och 
Bell finns tre karaktäriska drag för kvalitativa forskare50. Vi har i detta arbete valt att utgå 
ifrån två av tre karaktäriserande drag hos kvalitativa forskare som Bryman och Bell nämner.  
 
Vi har i detta arbete valt att utgå ifrån en deduktiv syn. Något som egentligen är mer 
karaktäriserande för en kvantitativ studie51. Med karaktäriserande drag menas inte att forskare 
vid användning av en kvalitativ metod måste utgå ifrån det induktiva synsättet. Framstående 
forskare inom den kvalitativa metoden har även prövat teorier för att komma fram till 
resultat.52  
 
Vi anser att vi inte skulle ha kunnat få samma tillfredsställande svar på vår frågeställning om 
vi genomfört en kvantitativ studie. Vi vill finna en förståelse för hur kunskapsföretag skulle 
kunna redovisa sitt humankapital och vad de gör för att vidareutveckla redovisningen. Därav 
genom att endast studera årsredovisningar för flertalet kunskapsföretag eller skicka ut enkäter 
skulle vi inte kunna få samma tillfredsställande svar på vår frågeställning. Detta medför att 
den kvalitativa metoden är det bästa förfaringssättet för oss eftersom vi söker en bättre 
förståelse för problemet, vilket vi kan erhålla genom intervjuer samt att ingående studera 
årsredovisningar för de utvalda företagen.  
 
Det skulle gå att argumentera för att vi även använder oss av den kvantitativa metoden, 
eftersom vi studerar företagens fem senaste årsredovisningar och söker nyckeltal eller siffror 
hänförliga till humankapital i dessa. Inom ramen för den kvalitativa metoden ges dock 

                                                 
49 Bryman, A., & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, sida 33-35 
50 Ibid., sida 287-298 
51 Ibid., sida 40 
52 Ibid., sida 41 
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utrymme för viss kvantifierbar fakta53. Vårt syfte är att få en förståelse för ämnet vilket vi 
anser att den kvalitativa metoden ger oss. Av den anledningen menar vi att denna metod 
lämpar sig bäst i studien för att få en djupare inblick i vårt problem.  
 
Det finns upplevelser hos människor som inte går att mäta eller kvantifiera. Upplevelser av 
denna typ måste kunna förstås och inte bara förklaras. Ett bra sätt att få en förståelse för detta 
är genom intervjuer med möjligheter till följdfrågor.54 
 
Vi menar att genom att utföra intervjuer kan vi få en djupare inblick i vad respondenten anser 
vara väsentligt. Intervjuer ger oss även möjlighet att ställa följdfrågar för att kunna få en ännu 
djupare förståelse och mer inblick i vad respondenten menar. Vi är medvetna om att vår roll i 
samtalen är viktig och kommer av den anledningen förbereda oss väl inför intervjuerna.  

2.8 Datainsamling 
Empirin i denna studie utgörs av granskningar av de utvalda företagens årsredovisningar samt 
intervjuer med personer med stor insikt i företaget. Teorin består av tidigare artiklar och 
litteratur inom ämnet. 
 

2.8.1 Sekundärdata 
Lundahl och Skärvad menar att det är viktigt för forskare att ha ett kritiskt förhållningssätt vid 
utnyttjandet av sekundär data. Anledningen till det är att informationen är insamlad och 
sammanställd av någon annan och att författaren därför inte har samma inblick i materialets 
objektivitet.55 
 
Det material vi samlat in ifrån de årliga rapporterna är främst nyckeltal men även löpande text 
om medarbetarna. Motivet till att vi valde att studera företagens årsredovisningar var för att få 
en djupare inblick i vårt ämne. Det insamlade materialet har sammanställts i en Scorebord, 
som vi skapat utifrån de teorier vi läst. Detta för att erhålla en bra struktur och en 
lättöverskådlig inblick. Dock valde vi att justera vissa tal från teorierna för att göra dem mer 
anpassbara till våra utvalda företag. De nyckeltal och de uppgifter som företagen redovisade 
utöver Scorebordens tal antecknade vi skriftligen i löpande text samt uppdaterade 
Scoreborden med som övrig redovisning av nyckeltal. (Se bilaga 1) 
 
Den teoretiska referensramen bygger främst på tidigare publicerat material om humankapital. 
Artiklarna och litteraturen är framförallt inhämtade ifrån Umeå Universitets Bibliotek (Ub) 
via databasen buisness source premier men även i biblioteket bland böckerna. De sökord vi 
främst använt oss av i databasen, business source premier, är human resource, HR, human 
resource accounting, intellectual capital, human capital, Skandianavigator, accounting theory, 
accounting och Balanced Scorecard.  
 
Vid insamlandet av litteratur har vi i stort sätt använt samma sökord som vid sökandet efter 
artiklar. Dock med skillnaden att vi även sökt efter principer samt med ovanstående ord på 
svenska.  
 

                                                 
53 Bjereld, U, Demker & Hinnfors, Varför vetenskap?, Lund, Studentlitteratur, 2002, sida 115 
54 Starrin, B. & Svensson, P-G., Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund, Studentlitteratur, 1994, sida 56-57 
55 Lundahl, U & P-H Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund, Studentlitteratur, 
1999, sida 134 
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2.8.2 Primärdata 
Efter att årsberättelserna studerats för samtliga företag kontaktade vi dem för att genomföra 
intervjuer och på det sättet få en ännu djupare förståelse för vårt ämne. Inför intervjuerna 
förberedde vi oss väl genom att studera företagens årsredovisningar samt läsa om de befintliga 
teorierna inom området. En intervjuguide utformades för att säkerställa att samma frågor 
ställdes till samtliga respondenter. (Se bilaga 2) 
 
Bryman och Bell kallar den typen av intervjuer som vi utfört för semistrukturerade intervjuer. 
Karaktärisernade för denna typ av intervjuteknik är att forskaren utgår ifrån en intervjumall 
där det lämnas öppet för följdfrågor och det är möjligt att variera ordningen på frågorna.56 
Lundahl och Skärvad menar att vårt tillvägagångssätt karaktäriseras av fria icke 
standardiserade intervjuer, där intervjun syftar till att locka fram respondenternas värderingar 
av situationen, attityder samt föreställningar57. Denna typ av tillvägagångssätt menar 
författarna är vanligt vid kvalitativa undersökningar58.  
 
De intervjuer som vi genomfört har varit via telefon, främst på grund av kostnadsmässiga skäl 
då ingen av våra respondenter arbetar på vår studieort men även av tidsmässiga skäl från både 
vårt och respondenternas håll. Tanken var från början att vi skulle genomföra intervjuerna via 
en högtalartelefon, då en skulle kunna ställa frågorna och den andre anteckna. Vi insåg dock 
att detta inte var möjligt då för mycket brus uppstod, varför vi valde att en person skulle 
genomföra samtliga intervjuer och anteckna samtidigt som respondenten svarade. För att få en 
röd tråd genom samtliga intervjuer ansåg vi det bättre att samma person utförde intervjuerna. 
Direkt efter samtalens avslutande sammanställdes materialet för att inga misstolkningar skulle 
kunna uppstå. Att snabbt sammanställa materialet är något som Lundahl och Skävad påpekar 
som viktigt59.   
 
Fördelar som Bryman och Bell ser med att genomföra intervjuer via telefon är att 
respondenten inte kan påverkas av den eller dem som håller i intervjun. Ytterligare fördelar 
som författarna nämner är tidsåtgången och kostnadsfördelen.60   
 

2.9 Sanningskriterier 
För att bedöma trovärdigheten hos en kvalitativ studie lämpar det sig bäst att studera de fyra 
kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och bekräfta61.   
 
Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet skapas genom att forskaren följer de uttalade regler som finns samt att de 
respondenter som deltagit i studien ges möjlighet att läsa igenom materialet för godkännande. 
Anledningen till att tillförlitligheten ökar om de svarande ges möjlighet att läsa igenom 
materialet är att undvika egentolkningar och vinklingar av studien.62 
 

                                                 
56 Bryman, A., & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, sida 362-368 
57 Lundahl, U & P-H Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, sida 112 
58 Ibid., sida 117 
59 Ibid., sida 121 
60 Bryman, A., & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, sida 140 
61 Ibid., sida 306 
62 Ibid., sida 307 
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Respondenterna i vår studie har inte på grund av tidsbrist läst igenom och intygat det skrivna. 
Dock erbjöd vi respondenterna denna möjlighet men av tidsmässiga skäl behövde vi en 
bekräftning relativt snabbt vilket respondenterna inte fann sig ha tid till. För att undvika 
eventuella missförstånd och feltolkningar bekräftades istället löpande under intervjuernas 
gång att svaren uppfattats korrekt. Ett företag valde av tidsmässiga skäl att inte besvara 
frågorna via telefon utan har istället skriftligt besvarat dem varpå vi sammanställt dem. Att vi 
löpande under intervjuerna kontrollerade svaren menar vi ökar tillförlitligheten då de 
intervjuade fått möjlighet att veta vad som skrivits och det minskar risken för feltolkningar av 
svaren.   
 
Överförbarhet 
Med överförbarhet menas hur väl ett arbete kan överföras till andra situationer. För att detta 
ska kunna bedömas beskrivs ingående det säregna i studien. Detta ger andra forskare 
möjligheten att avgöra om resultatet är överförbart till annan forskning. 63   
 
Eftersom vi i vår studie eftersträvat en större insikt i problemet har vi intervjuat och ingående 
studerat material från fyra kunskapsföretag från samma bransch. Att vi endast studerat fyra 
företag innebär det att vi anser att vi ska vara försiktiga med att överföra vårt resultat till 
samtliga kunskapsföretag. Däremot med tanke på att de revisionsbyråer vi valt att undersöka 
innehar 87 procent av marknaden skulle det gå att argumentera för att det är möjligt att 
överföra resultatet i studien till bolag i denna bransch.  
 
I uppsatsen har vi detaljerat och noggrant beskrivit vår undersökning för att läsaren ska kunna 
bilda sig en uppfattning om resultaten av studien är överförbara till andra miljöer.  
 
Pålitlighet 
För att ge studien ytterligare trovärdighet kan forskare låta andra granska arbetet och komma 
med synpunkter. Motivet är att skapa en större pålitlighet i studien. Detta förutsätter en tydlig 
dokumentation under arbetets gång och att granska materialet i en kvalitativ studie kan vara 
krävande eftersom den genererar mycket data.64  
 
För att öka pålitligheten till denna studie kommer en handledare löpande att läsa uppsatsen 
och denne kan komma med synpunkter för att öka trovärdigheten till studien.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera 
Ingen forskning är helt objektiv och personliga uppfattningar kan vinkla resultatet, empirin 
och analysen65.  
 
Vi är i arbetet medvetna om att våra personliga värderingar kan påverka resultatet av studien. 
Däremot tror vi inte att detta är något stort problem som skulle kunna minska trovärdigheten 
för denna uppsats, eftersom vi under hela arbetets gång varit medvetna om problemet. Läsaren 
bör dock ha detta i beaktande, då både medvetna och omedvetna värderingar kan påverka 
resultatet i uppsatsen. 
 

                                                 
63 Bryman, A, & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, sida 307 
64 Ibid. 
65 Ibid., sida 307-308 
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2.10 Källkritik 
För att minska risken för feltolkningar och missförstånd anser vi att det är viktigt att ha ett 
kritiskt förhållningssätt till de källor som använts i studien. Vi kommer därför nedan att 
diskutera och framlägga kritik till både de primära och sekundära källor som vår studie växt 
fram ur.  
 

2.10.1 Sekundärdata 
De sekundära källor som använts i arbetet är de årsredovisningar som studerats samt den 
litteratur och de artiklar som lästs under arbetets gång.  
 
Årsberättelserna som årligen ges ut av företagen är förutom den lagstadgade delen frivillig. 
Av den anledningen har företagen möjlighet att skriva den information de anser vara mest 
lämplig att delge externa intressenter. Detta kan medföra att subjektiv information redovisas 
utöver vad lagen kräver. De nyckeltal och den information som är relevant för vårt ämne 
redovisas till stor del inom ramen för frivillig information. Detta eftersom lagen inte tvingar 
företagen att redovisa mer än ett fåtal uppgifter hänförliga till humankapital. Att stora delar av 
den information vi studerat är frivillig kan medföra att företag endast rapporterar om vad som 
ser bra ut för dem och undviker att meddela om sämre prestationer. Dock anser vi att 
informationen som delges i årsredovisningarna är av vikt för vår studie då vi undersöker hur 
kunskapsföretag skulle kunna redovisa sitt humankapital men vi är medvetna om att det är 
frivillig information som delges och har tagit detta i beaktning under uppsatsens gång.     
 
Mycket av den litteratur som finns inom det valda ämnet är inte vetenskapligt granskad, vilket 
innebär att ingen ifrågasatt det skrivna. Däremot menar vi att den litteratur vi byggt vår 
teoretiska referensram på är högst relevant för vår uppsats eftersom meningen med den är att 
öka förståelsen för redovisning samt de försök som gjorts för att vidareutveckla 
rapporteringen om humankapital. Emellertid är vi medvetna om problemet, att all litteratur 
inte är vetenskapligt granskad, och har beaktat detta under studiens gång.  
 

2.10.2 Primärdata  
Den data som samlats in under intervjuerna har endast samlats in av en person på grunda av 
att vi valt att utföra dem via telefon. Dock var den andre personen med bredvid vid 
intervjuerna och lyssnade på samtalet vilket vi anser minskat risken för feltolkningar. 
Ytterligare kritik till att genomföra telefonintervjuer är att möjligheten till ytterligare intryck 
minskar eller blir obefintlig. Detta gör det bland annat svårare att se respondentens reaktioner. 
Det kan även ha stört respondenten att inte se vem som utförde intervjuerna då det för dem är 
svårt att veta vem som sitter på andra sidan av linjen. Anledningen till att respondenten kan ha 
påverkats av detta är att de kanske inte vill delge konkurrenter för mycket information om 
företaget.  
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Inför intervjuerna sände vi vår frågemall till respondenterna för att de skulle ha möjlighet att 
se över frågorna. Detta är något vi anser vara både fördelaktigt och mindre fördelaktigt. 
Respondenterna hade på detta sätt möjlighet att förbereda sig inför frågorna vilket vi ansåg 
vara bra för att kunna erhålla svar på samtliga frågor. Något vi anser vara en risk med denna 
metod är att respondenten kan hinna bli osäker på om de har möjlighet att svara på frågorna 
samt att de har en större möjlighet att frisera svaren. Av dessa orsaker var vi noga med att 
meddela de personer vi intervjuat att deras svar skulle behandlas anonymt. Att behandla 
svaren anonymt menar vi skulle kunna göra det lättare för respondenterna att svara då ingen 
av den anledningen får veta vem som svarat på frågorna.  
 
Under analysen av intervjuerna kommer vi att vara kritiska då vi är medvetna om att 
respondenterna eventuellt kan tillrättalägga svaren. Detta på grund av att de kanske inte vill 
meddela om något som skulle kunna missgynna företaget, gå ut med insider information eller 
delge konkurrenter för mycket upplysningar.  
 

2.11 Access 
För att uppnå ett bra resultat med studien är det viktigt med god access. Detta kan innebära 
många svårigheter varför ett bra tillvägagångssätt för att få kontakt med studieobjekten är av 
central betydelse.66  
 
Genom att kontakta företagens lokala kontor har vi blivit hänvisade till personer med inblick i 
företagets årsredovisning. Vi anser oss ha fått kontakt med rätt personer och att 
respondenterna bidragit till att föra vår studie framåt genom att de har haft rätt kompetens för 
att kunna besvara ställda frågor. De frågor som ställts har med hänsyn till respondenten inte 
varit ledande eller på något sätt kunnat uppfattas som stötande.  
 
Ett företag kunde på grund av tidsbrist inte ställa upp på telefonintervju men har skriftligen 
besvarat våra frågor. De följdfrågor som därefter uppstod var vi välkomna att höra av oss till 
respondenten med. För vår del var detta ett tillvägagångssätt som innebar att det tog längre tid 
att samla in materialet. Dock tyckte vi att det var av stor vikt att få tillgång till deras svar med 
tanke på att vi endast studerar fyra företag och ytterligare ett bortfall (se bortfall nedan) inte 
skulle gynna studien.  
 

2.11.1 Bortfall 
Ett av de utvalda företagen kunde på grund av tidsbrist tyvärr inte delta i vår intervju. Detta är 
någonting som vi anser är synd då vi endast undersökt fyra företag. Däremot då vi har haft 
tillgång till företagets sekundära material anser vi att bortfallet inte påverkar studien i samma 
omfattning som det skulle ha gjort om vi inte haft tillgång till det sekundära materialet för 
företaget.  
 
 

                                                 
66 Bryman, A., & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, sida 336-337 
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3 Teoretisk referensram 
 
Kapitlet inleds med en redogörelse för de principer som idag ligger till grund för 
externredovisningen. Detta för att ge läsaren en förståelse för redovisningens innebörd. 
Vidare redogörs för humankapitalets framväxt och betydelsen av humankapitale för att ge 
läsaren en djupare inblick i ämnet. De befintliga modeller som finns inom området kommer 
det även att redogöras för innan kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av den 
teoretiska referensramen.  
 

3.1 Principer för externredovisningen 
Syftet med externredovisningen är att förmedla information om ett företags ekonomiska 
ställning till framförallt intressenter utanför företaget. Informationen som lämnas skall kunna 
vara till grund när de fattar beslut angående företaget och informationsbehov mellan dem 
skiljer sig markant åt.67 För att kunna tillgodose alla intressenters informationsbehov och för 
att alla företag skall redovisa samma data upprättas externredovisningen enligt vissa principer 
varav de fyra viktigaste är.68 
 

- relevans 
- tillförlitlighet 
- jämförbarhet 
- begriplighet 

 
Relevans 
Informationen som lämnas måste vara av värde för användarna som beslutsunderlag. Relevant 
information är sådant som påverkar eller underlättar användarens beslut vid bedömningen av 
något som inträffat.69 
 
Tillförlitlighet 
Användarna av externredovisningsinformationen måste förlita sig på att all information som 
finns i rapporten är sann och inte innehåller felaktigheter eller är vinklad.70 
 
Jämförbarhet 
I denna princip kan man titta på två olika aspekter. Den ena är jämförbarhet mellan företag 
medan den andra är jämförbarhet över tiden för ett företag. Som användare skall du ur 
redovisningen kunna bilda dig en uppfattning om trender i ett företag genom att studera 
rapporter som företaget lämnar över en längre tid. Därför är det viktigt att likartade 
transaktioner samt värderingsprinciper redovisas på samma sätt i företaget under en längre 
period, samt att principen efterföljs av andra företag.71  
 
 
 
 
                                                 
67 Smith, D, Redovisningens språk, Lund, Studentlitteratur, 2000, sida 17 
68 FAR Förlag, Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, Stockholm, FAR Förlag, 2006, 
sida 12 
69 Artsberg, K, Redovisningsteori, policy och praxis, Malmö, Liber, 2005, sida 169-170 
70 FAR Förlag, Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, sida 13 
71 Artsberg, K, Redovisningsteori, policy och praxis, sida 173 
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Begriplighet 
Vid utformning av de finansiella rapporterna är det viktigt att den information som lämnas är 
lätt att förstå. Dock förutsätts det att användarna har viss förkunskap om ekonomi samt att de 
är beredda att studera informationen. Sådant som skulle kunna uppfattas som svårt får inte 
utelämnas på grund av ovanstående.72  
 
Utöver de fyra principerna finns principen om ”true and fair”. Begreppet kommer 
ursprungligen från Storbritannien och innebär ett krav på att redovisningens som helhet ska ge 
en korrekt och rättvisande bild av företagets resultat och finansiella ställning.73  
 

3.2 Intressent modellen 
Externredovisningens primära uppgift är att delge ett företags intressenter relevant 
information om organisationens finansiella ställning. I första hand är det de externa 
intressenternas informationsbehov som redovisningen riktar sig till. Ett företags viktigaste 
intressenter är enligt Smith, ägarna, långivare, leverantörer, kunder, konkurrenter, anställda 
samt stat och kommun.74 (Se figur 1) 
 
 

  
 
Figur 1, Intressentmodellen75 
 
Ägarna har nytta av den externa redovisningen på två punkter. För det första, hur går 
företaget? Framtida investerare vill ha kunskap om ett företag innan de beslutar sig för att 
investera och aktieinnehavarna behöver information om hur företaget går för att veta om det 
lönar sig att behålla aktierna eller om det är dags att sälja. Redovisningen är alltså högst 
relevant eftersom det är utifrån denna uppgift ägarna kan utläsa hur stor del av årets vinst som 
kommer att tillfalla dem efter det att företagens övriga intressenter som nämns nedan erhållit 
sina fordringar. Ytterligare information som ägarna erhåller genom den externa redovisningen 
är hur pass väl ledningen sköter företaget.76 
 
Kunderna sluter genom en beställning av en vara eller tjänst avtal med företag. Den 
finansiella informationen från ett företag är därför bra att kunna ta del av för att vara kunna 
vara säkrare på att företaget i fråga kommer att kunna leverera beställningen enligt 
överenskommelse.77    
 

                                                 
72 FAR Förlag, Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006,  sida 12 
73 Nilsson, S, Redovisningens normer och normbildare, Lund, Studentlitteratur, 2005, sida 41 
74 Smith, D, Redovisningens språk, sida 17-24 
75 Larsson, C-G, Företagets finanser, fjärde upplagan, Umeå, Umeå Universitet, sida 22 
76 Smith, D, Redovisningens språk, sida 18-20 
77 Ibid., sida 21 
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Liknande företag inom samma bransch har ett stort intresse av hur det går för deras 
konkurrenter. Information som kan vara av betydelse för konkurrenter är till exempel vad 
försäljningsintäkterna för en viss vara uppgår till eller bruttovinsten. En vanlig anledning är 
att jämföra det egna företaget med konkurrenterna för att se vad som kan göras bättre i det 
egna företaget.78 
 
De anställda har även ett stort intresse av att företaget där de har sin anställning ska gå bra då 
det är därifrån de får sin lön. Går företaget bra känner de anställda en större trygghet inför 
framtiden.79 
 

3.3 Kunskapsföretag 
Det karakteristiska för ett kunskapsföretag är att det säljer kunskap. Till det yttre visar 
kunskapsföretag och tjänsteföretag upp stora likheter, men skillnaderna är många och dessa 
illustreras i figur 2 nedan. Till höger återfinns tjänsteföretag vars service blivit en industri. 
Lönsamheten i dessa företag beror på hur företaget lyckats effektivisera sin verksamhet mot 
marknaden. Ett framgångsrikt tjänstföretag har industrialiserat sin verksamhet i så stor 
utsträckning att de är helt oberoende av enskilda individer. Mc Donalds är lite av en för figur 
och en av de organisationer som lyckats bäst, men de flesta tjänsteföretag industrialiserar idag 
stora delar av sin verksamhet.80  
 
Desto längre du rör dig åt vänster i figuren desto mer kunskapsintensiv blir verksamheten 
samt att den icke standardiserad problemlösning som företagen ägnar sig åt blir allt mer 
komplex. Ett kunskapsföretag har stora problem att standardisera sin verksamhet på samma 
sätt som ett tjänsteföretag eftersom i ett kunskapsföretag är i kundanpassningen i stort sett 
total. Deras kunder behandlas helt individuellt och kallas klienter och produktionen är icke 
standardiserad, kreativ, starkt individberoende och komplext problemlösande.81  
 
 

 
Figur 2 82 
 

 
 
 

                                                 
78 Smith, D, Redovisningens språk, 21 
79 Ibid., sida 22 
80 Sveiby, K.E. & Rising, A, Kunskapsföretaget, Malmö, Liber, 1987, sida 11-13 
81 Ibid. 
82 Ibid., sida 12 
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3.4 Tillgångsvärderingsprinciper 
Tillgångar värderas normalt inom redovisningen till ett historiskt värde (anskaffningsvärde 
eller planmässigt restvärde) men företag kan även använda andra värderingsmetoder som, 
nukostnad, nutida försäljningsvärde samt framtida värde. Valet av tillgångsvärderingsmetod 
kan relateras till fyra av de principer som styr redovisningen.83 
 

- antagande om fortlevnad, going concern 
- realisationsprincipen 
- matchningsprincipen 
- försiktighetsprincipen 

 
Antagande om fortlevnad, going concern 
Denna princip utgår från att organisationen gör ett antagande om att företagets verksamhet 
kommer att fortlöpa under en lång tid framöver. Detta innebär att även företagets redovisning 
ska baseras på samma antagande vilket leder till att tillgångarna ska värderas efter den nytta 
de förväntas ge när de används eller säljs av företaget.84 
 
Realisationsprincipen 
Realisationsprincipen kan förklaras med kretsloppet från cash to cash. Om ett företags 
kostnad för att köpa och tillverka en vara är 500 kronor och de sedan säljer den för 600 kronor 
har de gjort en realisationsvinst på 100 kronor. Företagets nettotillgångar har då ökat med 100 
kronor. Problemet inom redovisningen är att precisera när denna ökning av nettotillgångarna 
skett. Företag kan ur ett ekonomiskt perspektiv hävda att en ökning i nettotillgångarna för 
producerande företag sker under hela förädlingsprocessen då alla aktiviteter förknippade med 
inköp, produktion, tillverkning ger sitt bidrag till värdeökningen. Det svåra är att precisera när 
i kretsloppet den kritiska händelsen sker och intäkten uppstår. Detta kan förklaras med hjälp 
av kongruensprincipen. 
 
Förändring av eget kapital = resultat – utdelning + nyemission 
 
Kongruensprincipen innebär att alla händelser som påverkar resultatet för perioden förutom 
utdelning och nyemission också påverkar nettotillgångarna. Principen upprätthålls alltid när 
det gäller produktionsbetingade värdeförändringar. ”Den kritiska händelse vid vilken man 
redovisar en ökning av nettotillgångar är således också den händelse vid vilken man 
redovisar intäkter, kostnader och resultat”85. Resursernas inflöde motsvaras av intäkter 
medan utflödet motsvaras av kostnader varvid ökningen av nettotillgångar redovisas86.  
 
Matchningsprincipen 
Matchningsprincipen innebär att intäkter ska matchas mot kostnader för resurser som använts 
för att skapa intäkten. En intäkt uppstår enligt realisationsprincipen vid försäljningstillfället 
och består då av ökningen i likvida medel vid kontantförsäljning eller ökningen i 
kundfodringar, vid en kreditförsäljning. Enligt matchningsprincipen matchas intäkter mot 
kostnader för motsvarande resursflöde, kostnaden för de sålda varorna eller andra utgifter som 
kan förknippas med försäljningen.87  
 
                                                 
83 Smith, D, Redovisningens språk, sida 52 
84 Nilsson, S., Redovisningens normer och normbildare, sida 29-30 
85 Smith, D, Redovisningens språk, sida 84 
86 Ibid., sida 83-85 
87 Nilsson, S., Redovisningens normer och normbildare, sida 33-34 
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Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen innebär att företag vid värdering av tillgångar ska välja det lägsta 
möjliga värdet på tillgångarna och det högsta möjliga värdet på skulder. Vinster anteciperas ej 
utan redovisas först vid försäljning medan förluster anteciperas när de uppstår. Vid 
tillämpning av försiktighetsprincipen vid värdering av anläggningstillgångar jämförs den 
historiska kostnaden och nyttjande värdet varvid organisationen väljer att bokföra tillgången 
till det lägsta värdet av dessa. Även vid värdering av omsättningstillgångar tillämpas 
försiktighetsprincipen och den har fått ett konkret yttrande i lagstiftning och FARs 
rekommendationer som lägsta värdes principen. Det innebär att en omsättningstillgång ska tas 
upp till det lägsta värdet av anskaffningsvärde och det verkliga värdet.88 
 

3.5 Definition av humankapital 
En företagsledning har oberoende av verksamhet till uppgift att förvalta och utveckla en 
organisations tillgångar på bästa sätt. De värden som får tas upp i balansräkningen och 
därmed bokföras är materiella tillgångar som ägs av företaget. Detta har lett till problem för 
kunskapsföretag vars största tillgång är humankapital.89 I och med att humankapitalet inte får 
tas upp som en tillgång i balansräkningen råder det en skillnad mellan kunskapsföretagets 
bokförda värde och marknadsvärde, någonting som forskare idag är helt överens om. Leif 
Edvinsson förklarar denna skillnad som företagens intellektuella kapital som han definierar 
som:90 
 
Humankapital + Strukturkapital = Intellektuellt kapital 
 
En betydande skillnad mellan dessa är att humankapitalet inte kan ägas av företaget. Personal 
kan börja och sluta på ett företag medan strukturkapitalet är det som finns kvar på företaget 
efter de anställda gått hem.91  
 
Edvinsson och Malone beskriver humankapital som den kunskap, kompetens och erfarenhet 
som finns på företaget genom medarbetarna och ledningen. Det är deras innovativa förmåga 
och hur väl nya möjligheter utnyttjas som är viktigt för företaget. Det strukturella kapitalet 
redogörs av författarna som basen för humankapitalet och är till skillnad mot humankapitalet 
något som företaget kan handla med eftersom det går att äga.92 Som Saint Onges uttryckte sig, 
”humankapitalet är det som bygger upp strukturkapitalet, men ju bättre ditt strukturkapital 
är, desto bättre är troligen också ditt humankapital.”93 
 
Det strukturella kapitalet är uppdelat i två olika kategorier kundkapital och 
organisationskapital. Kundkapitalet förklaras som ett företags kundrelationer. Detta kapital 
har på senare ändrats från att ha klassificerats som en undergrupp till det strukturella kapitalet 
till att likställas med humankapital och strukturkapital i IK modellen.94 (se figur 3, nästa sida.) 
 

                                                 
88 Smith, D., Redovisningens språk, sida 89-93 
89 Sveiby, K.E., Kunskapsflödet, Organisationens immateriella tillgång, sida 39 
90 Edvinsson, L., Developing Intellectuel capital at Skandia, Long Range Planning. Vol.30. NO.3, 1997, sida 3 
91 Ibid 
92 Edvinsson, L., Malone, M.S., Det intellektuella kapitalet, sida 55-56 
93 Ibid., sida 56 
94 Ibid., sida 56-58 
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Figur 3, Skandias IK-värdeschema95 
 
En annan forskare Karl-Erik Sveiby har valt att dela upp det intellektuella kapitalet som: 
personalens kompetens, interna strukturer och externa strukturer96. Interna strukturer är 
knutna till organisationen och ägs i allmänhet av den. Det är till exempel patent, koncept 
administrativa system. Externa strukturer är; relationer med kunder och leverantörer, rykte 
samt varumärken och påverkas framförallt av hur företaget löser sina kunders problem. 
Personalens kompetens är människans förmåga att handla i olika situationer och de är de enda 
som kan handla aktivt i en organisation.97 Stewart å sin sida ser det intellektuella kapitalet 
som summan av alla kunskaper i företaget som ger konkurrensfördelar98. 
 
Hansson och Andersson menar att det intellektuella kapitalet 
kan delas in i Human, struktur och affärskapital. Kärnan i 
figuren är humankapitalets kompetens, det mest centrala och 
grunden för allt som skapas i en organisation. Nästa cirkel är 
strukturkapitalet som består av företagets infrastruktur och 
utanför den återfinns affärskapitalet, organisationens kunder, 
leverantörer och andra intressenter. (se figur 4) 99 
 
 

3.6 Humankapitalets utveckling inom 
redovisning 
Redovisning av humankapital är ett relativt nytt fenomen inom 
redovisningen. Det är först för drygt 40 år sedan som 
marknaden började intressera sig för redovisning av humankapital och Flamholtz har valt att 
dela in utvecklingen av humankapital i fem perioder. 100 Under den första perioden 1960-1966 
väcktes intresset för att redovisa humankapital och fokuseringen låg på värderingen och 
möjligheten att redovisa humankapitalet. I den andra fasen 1966-1971 försökte forskare 
utveckla olika modeller runt humankapital som skulle vara till hjälp vid värdering av de 
mänskliga resurserna samt de kostnader som kunde hänföras till dem.101 
 
 
 

                                                 
95 Edvinsson, L., Malone, M.S., Det intellektuella kapitalet, sida 75 
96 Sveiby, K.E.,The Intageble Assets Monitor, Journal of HRCA, Spring 1997, Vol. 2, Number 1  
97 Sveiby, K.E., Kunskapsflödet, Organisationens immateriella tillgång, sida 39 
98 Stewart T.A., Intellektuellt kapital, sida 13 
99 Hansson, J, P.E, Andersson, Intellektuellt kapital i teori och praktik, Djursholm, Humatec, 1999, sida 126 
100 Flamholtz, E.G., Human Resource Accounting, Advances in concepts, methods and applications, sida 1-2 
101 Flamholtz, E. G, Bullen, M. L & Wei, H., Human resource accounting: a historical perspective and future 
implications, Management Decision, 2002, Vol. 40 Issue 10, p947, 8p 
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Den tredje perioden 1971-1976 karaktäriserades av ett växande intresse för redovisning av 
mänskliga resurser. Forskningen kring ämnet fortsatte och modellerna vidareutvecklades. Den 
forskning som genomförts under andra stadiet började studeras genom studier på företag. 
Dokument kring detta publicerades. Tyvärr fick begreppet en negativ klang då människor 
uppfattades som finansiella objekt istället för en tillgång. Under det fjärde stadiet 1976-1980 
avtog intresset för redovisning av humankapital. En orsak till detta var att den grundläggande 
forskningen redan genomförts och nu återstod den mer omfattande. Forskare ansåg att de 
saknade både kompetens och resurser för att kunna gå vidare med ämnet.102  
 
Idag befinner vi oss i den femte perioden, 1980 och framåt i utvecklingen av humankapital 
enligt Flamholtz. Dagens samhälle är inte längre det industrisamhälle det en gång var med 
maskiner som viktigaste tillgång. Idag har vi ett helt annat samhälle och människan med sin 
kompetens har en allt större betydelse för företagen. Tyvärr har redovisningen inte följt med 
den utveckling som skett i samhället. Dagens redovisning ser fortfarande ut som den gjorde 
när maskiner var den viktigaste tillgången. För att idag rättvist kunna mäta ett företags 
prestation måste den kunskap och talang människan besitter kunna redovisas. Det finns idag 
ett antal modeller för detta men inget lagstadgat. Av den anledningen blir redovisning av 
humankapital frivilligt och ger ett skevt resultat då företagen endast väljer att redovisa det 
som gynnar dem.103 
 

3.7 RR 15 Immateriella tillgångar 
RR 15 behandlar immateriella tillgångar och är en icke monetär tillgång utan fysisk substans. 
Den används i produktionen eller för att tillhandahålla varor eller tjänster. För att kunna 
klassificeras som en tillgång skall den vara en resurs för företaget och uppstått genom en 
uppkommen händelse varvid den ligger i deras kontroll och förväntas ge intäkter i framtiden. 
För att tillgången skall få tas upp i balansräkningen skall framtida ekonomiska fördelar kunna 
hänföras till företaget samt att dess värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.104   
 

3.8 Lagstadgad information 
Enligt Årsredovisningslagen måste information om medelantalet anställda under året 
fördelning mellan kvinnor och män, sjukfrånvaro samt löner och sociala avgifter redovisas 
varje år. 105  
 

3.9 Människan som tillgång 
En aktuell fråga för redovisningen av humankapital är om människor ska kunna betraktas som 
en tillgång. Flamholtz menar att tre krav måste vara uppfyllda för att något skall kunna 
klassificeras som en tillgång. Tillgången ska ge en framtida ekonomisk avkastning till 
företaget, kunna värderas och mätas samt att tillgången måste kunna kontrolleras av företaget. 
Om dessa tre kriterier är uppfylla kan man enligt honom klassificera det som en tillgång.106  

                                                 
102 Gröjer, J-E. & U., Johansson, Human Resource costing and  Accounting, Stockholm, Arbetsskydsnämnden, 
1996, sida 22 
103 Flamholtz, E. G., et al., Human resource accounting: a historical perspective and future implications 
104 FAR Förlag, FARs Samlingsvolym 2006, Del 1, Stockholm, Far Förlag, 2006, sida 1039-1345 
105 Årsredovisningslagen (1995:1554), kapitel 5, §18, §18a, §19 
106 Flamholtz, E.G., Human Resource Accounting, Advances in concepts, methods and applications, sida 33 
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I ett uttalande från Redovisningsrådets akutgrupp berörs det intellektuella kapitalet i samband 
med förvärv av företag. På frågan om det intellektuella kapitalet skall separeras från goodwill 
i förvärvsanalysen har rådet kommit fram till att posten endast kan särskiljas om den uppfyller 
de tre krav som en immateriell tillgång skall uppfylla.107 
 
Det viktigaste kravet enligt Flamholtz är att tillgången ska ge en framtida avkastning till 
företaget. Det är en tillgångs framtida värde som avgör om tillgången bokförs som kostnad 
eller tas upp i balansräkningen som en tillgång.  Det sista kriteriet menar vissa borde vara att 
tillgången ska kunna ägas av företaget. En människa kan aldrig ägas av ett företag och är svår 
att mäta. Flamholtz anser därför att det inte är människan som ska betraktas som en tillgång 
för företaget utan det är det arbete som utförs av denne.108 
 
Att humankapital inte klassificeras som en tillgång gör att när exempelvis utbildningar för att 
vidareutveckla personalen redovisas är det som en kostnad snarare än som en tillgång. Detta 
ger ett missvisande resultat då personalens kompetens är en viktig faktor för ett företags 
överlevnad. Att människor ses som kostnader har gett upphov till att företag i dåliga tider 
avskedar de anställda för att minska kostnaderna. Genom att krympa personalstyrkan minskar 
lönekostnaderna kortsiktigt men den personal som får gå sitter inne med kunskap. En kunskap 
som företaget måste lära någon annan.109 
 
Även Kaplan och Norton belyser problemen med investeringar i personalen. Skulle ett företag 
bara värderas utifrån ett finansiellt perspektiv skulle det innebära svårigheter för ledningen att 
motivera personal, system och processutveckling. Anledningen är att dessa utgifter kortsiktigt 
utgör en kostnadspost i resultatet. Genom att skära ned på sådana kostnader skulle ett företag 
kunna öka sitt resultat kortsiktigt men inte långsiktigt. För att ett företag ska gå bra på lång 
sikt är det viktigt att investera i personal, infrastruktur, system, rutiner, med andra ord 
investera i framtiden.110 
 
Trenderna i dagens samhälle pekar på att det nya kapitalet, humankapital och strukturellt 
kapital, blir allt viktigare för företagen. Redovisningen av de traditionella tillgångarna har 
idag en mindre roll än tidigare för investerare. Istället är det just det nya kapitalet som är 
väsentligt. Särskilt i kunskapsföretag får humankapitalet en allt större betydelse då det 
vanligtvis inom dessa företag är stor skillnad mellan ett företags marknadsvärde och det 
bokförda värdet som exkluderar de nya tillgångarna. Flamholtz nämner i sin bok en studie 
som utförts av Bo Hansson om redovisning av humankapital. Hansson menar efter studien att 
det är av stor vikt att särskilt kunskapsföretag redovisar sitt humankapital för investerare. Han 
menar vidare att det skulle ge dessa företag ett mer rättvist resultat då vinsten idag i dessa 
företag ständigt är missvisande.111  
 
 
 

                                                 
107 FAR Förlag, FARs Samlingsvolym 2006, Del 1, sida 1324-1325 
108 Flamholtz, E.G., Human Resource Accounting, Advances in concepts, methods and applications, sida 32-34 
109 Ibid., sida  9-11 
110 Kaplan, R.S. & Norton, P.D., The Balanced scorecard, Oskarshamn 1999, sida 119 
111 Flamholtz, E.G., Human Resource Accounting, Advances in concepts, methods and applications, sida 32-35 
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Idag är tyvärr inte information om investeringar i humankapital tillgängligt för ett företags 
intressenter trots att det för investerare exempelvis kan vara en avgörande faktor om en aktie 
ska säljas eller inte. Enligt Flamholtz finns det fyra olika möjligheter för företag att redovisa 
sitt humankapital på. Han nämner bland annat att informationen skriftligt kan bifogas som ett 
supplement till årsredovisningen.112   
 

3.10 Modeller 

3.10.1 Konradsmodellen 
Konradsteorin togs fram av Konradsgruppen 1988 och är ett försök att visa på praktiska 
metoder och tillvägagångssätt för hur en företagsledning skulle kunna redovisa sitt 
humankapital i form av nyckeltal.113 Teorin finns publicerad i boken ”Den osynliga 
Balansräkningen” och bygger på att det finns två olika typer av kapital i ett företag, det 
traditionella finansiella kapitalet och kunskapskapital som i sin tur delas upp som 
individbundet och organisationsbundet kunskapskapital.114 
 
Individkapitalet är de anställdas individuella, personliga och sociala förmåga, erfarenheter, 
skolkunskaper samt andra färdigheter. Det är dessa personer som generar intäkter till 
företaget. Strukturkapitalet består av all annan kompetens som finns i företaget till exempel; 
handböcker, dataprogram, kommunikationskanaler och administrativa rutiner.115 
 
Konradsgruppen anser att personalens utbildningsnivå påverkar bedömningen av 
individkapital. De olika utbildningskategorierna kan redovisas med hjälp av diagram och de 
ska beskrivas utförligt i årsredovisningen. För ett kunskapsföretag är utbildning en tung 
utgiftspost. De direkta investeringarna i utbildning är av värde för läsaren och bör redovisas 
externredovisningen till exempel genom procent av omsättningen eller antalet 
utbildningsdagar per person.116 
 
I den osynliga balansräkningen har Konradsgruppen identifierat över 35 olika nyckeltal som 
mäter kunskapskapitalet.117 Eftersom vi har valt att undersöka humankapitalet så kommer vi 
endast att titta på de nyckeltal som berör detta. Dessa följer nedan: 

                                                 
112 Flamholtz, E.G., Human Resource Accounting, Advances in concepts, methods and applications, sida 30-35 
113 http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/SwedishCoP.htm 
114 Annell, E, et al., Den osynliga balansräkningen, sida 15-17 
115 Ibid., sida 15-17 
116 Ibid., sida 25-26 
117 Ibid., sida 7 
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- Anställd 
- Antalet anställningsår i genomsnitt 
- Antalet anställningsår för intäktspersoner 
- Antalet nyanställda 
- Avhoppskänslighet 
- Beläggning 
- Forsknings och utvecklingskostnader 
- Förädlingsvärde 
- Förädlingsvärde per anställd 
- Förädlingsvärde per intäktsperson 
- Genomsnittsålder 
- Intäktspersoner 
- Intäktspersoner förhållande till antalet anställda 
- Utbildning 
- Utbildningskostnader 
- Vinst per anställd 

 

3.10.2 The Intangible assets monitor 
The Intangible Assets Monitor är ett försök av Karl–Erik Sveiby att skapa en metod som gör 
det möjligt att mäta humankapitalet genom att titta på hur olika indikatorer påverkar de 
interna och externa strukturerna samt personalens kompetens. Valet av indikatorer beror på 
företagets strategi men enligt Sveiby är de viktigaste områdena att täcka in: tillväxt, förnyelse, 
effektivitet och stabilitet. Genom att studera hur ovan nämnda variabler ger upphov till 
förändring och kunskapsflöde försöker modellen tydliggöra för intressenter hur 
humankapitalet utvecklas.118  
 
Interna strukturer 
Interna strukturer innefattar bland annat Patent, datasystem, koncept, modeller samt 
administrativa system och ägs i allmänheten av organisationen vilket gör att de är direkt 
knutna till företaget. Eventuella beslut om att utveckla eller investera i dessa kan göras med 
viss säkerhet eftersom de i allmänhet köps in eller utförs av egen personal. Interna strukturer 
kan även uppstå genom förvärv av företag.119 
 
Externa strukturer 
De externa strukturernas bindning till organisationen är inte lika stark som de interna 
strukturerna trots att en del ägs civilrättsligt. Exempel på externa strukturer är relationer med 
kunder & leverantörer, varumärken, rykte etc. I och med att de externa strukturerna påverkas 
av hur väl ett företag löser sina kunders problem, återfinns alltid en osäkerhet. Ett 
misslyckande från företagets sida kan ge upphov till ett negativt rykte och en relation 
förändras över tiden.120 I och med att investeringar i dessa inte kan göras med samma 
tillförlitlighet som i materiella är det dock mycket svårt att visa sambandet mellan tillgången 
och företagets ägande.121   
 

                                                 
118 Sveiby, K.E.,The Intageble Assets Monitor, 1997 
119 Ibid. 
120 Annell, E., et al., Den osynliga balansräkningen, sida 40 
121 Sveiby, K.E.,The Intageble Assets Monitor, 1997 
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Individuell Kompetens 
Individuell kompetens är människans kapacitet att handla i olika situationer och inkluderar 
utbildning, erfarenhet, värderingar samt färdigheter både praktiska och sociala.122 I en 
organisation är människor de enda som kan handla fritt och aktivt. Alla strukturer är beroende 
av människor för att de ska finnas kvar och alla strukturer är resultatet av mänsklig handling 
och/eller personalens kompetens att handla i olika situationer.123 
 
 
   Marknadsvärde   

 
Synliga 
tillgångar   Osynliga tillgångar 

   Internstruktur Externstruktur Kompetens
Tillväxt         
Förnyelse         
Effektivitet         
Stabilitet         
 
Figur 5124 

3.10.3 Balanced Scorecard 
Grundtanken bakom Balanced Scorecard är hjälpa företagsledare att se bortom de traditionella 
finansiella mätetalen mot de icke finansiella. Robert S. Kaplan och David P. Norton 
presenterade 1992 för första gången begreppet Balanced Scorecard genom deras artikel “The 
balanced Scorecard - measure that drive perfomance” publicerad i Harvard Business review 
1992. Syftet med arbetet bakom Balanced Scorecard även kallat det balanserade styrkortet var 
att ta fram en ny modell för att mäta företags prestation.125 
 
Kaplan och Norton har gjort en liknelse mellan ett företag och ett flygplan för att beskriva hur 
komplicerat ett företag är att styra. Piloter behöver för att kunna hålla ett plan i luften tillgång 
till en mängd olika information som; hastighet, bränslevolym, höjd och koordinater. Tänk om 
en pilot endast skulle ha tillgång till en av dessa. Skulle du våga kliva på planet?126 Detsamma 
gäller för företagsledare, de behöver även tillgång till olika mätinstrument för att kunna styra 
ett företag.127  
 
Modellen bygger på fyra olika perspektiv och anger ramarna för Balanced Scorecard. Utifrån 
ett företags vision och strategi bestäms Scorecardets målsättning samt styrtal. Syftet med 
modellen är att hjälpa företagsledare att mäta hur deras affärsenheter skapar mervärde för 
kunder samt hur de måste förstärka sina befintliga interna strukturer och investera i 
medarbetarna. Styrkortet är till för att hjälpa ledarna styra sin verksamhet och därigenom 
förbättra det framtida resultatet. Via det finansiella perspektivet tar modellen på kort sikt 
hänsyn till resultat, men den försöker även att fånga de andra faktorerna som bestämmer 
resultatet på lång sikt.128  

                                                 
122 Sveiby, K.E.,The Intageble Assets Monitor, 1997 
123 Annell, E, et al., Den osynliga balansräkningen, sida 40 
124 http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/MeasureIntangibleAssets.html 
125 Kaplan, R.S., Norton, P.D., The Balanced scorecard, sida 7-10 
126 Kaplan, R.S, D.P., Norton, The Balanced Scorecard-Measures that drive perfomance, Harvard Business 
Review, Jul/Aug2005, Vol. 83 Issue 7/8, p172-180, 8p 
127 Kaplan, R.S., Norton, P.D., The Balanced scorecard, sida 12 
128 Ibid., sida 17 
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Finansiella perspektivet 
Det finansiella perspektivet kan ses som det traditionella historiska perspektivet. Det 
beskriver de ekonomiska följderna som uppkommer av olika agerande som redan utförts. Den 
information som kommer från de finansiella styrtalen är absolut inte betydelselös enligt 
Kaplan och Norton. Det finns en mängd olika finansiella styrtal som ger upplysningar om 
företagets resultat, avkastning på eget kapital och risker. Detta är viktiga mått för ett företag 
men Kaplan och Norton anser att denna information behöver kompletteras med icke 
finansiella mått från de andra perspektiven. De finansiella styrtalen som återfinns i det 
finansiella perspektivet ligger till grund för målsättningen och talen som återfinns i de andra 
perspektiven och måste ses som en del i en kedja där målsättningen är att uppnå ett så bra 
resultat för företaget som möjligt.129 
 
Kundperspektivet 
”Företag som försöker erbjuda allt till alla får ofta en luddig profil som inga kunder känner 
igen sig i”130.  
 
Kundperspektivet är en av de viktigaste delarna styrkorten då det är kundernas uppfattning om 
företaget och dess produkter och/eller tjänster som till stor del styr organisationens fortlevnad. 
För företag är det därför viktigt att kunna identifiera sina kunder och marknadssegment för att 
kunna tillfredsställa just deras kunders behov. Många företag uttalar i deras visioner och 
affärsidéer mål som ”att bli bäst på att erbjuda våra kunder värde”131. Vad är då kundernas syn 
på värde? Hur ska ett företag förhålla sig till sina kunder och vad ska de göra och inte göra? 
Ofta finns det inom ett företag uppfattningar om vad kunderna efterfrågar men är det dessa 
som är de rätta?132 
 
Processperspektivet 
För att kunna nå målen inom kundperspektivet och det finansiella perspektivet behöver ett 
företag kunna identifiera och kontrollera de interna processerna. Av den anledningen 
utvecklas vanligtvis styrtalen och målsättningarna för de finansiella samt för de valda 
kundsegmenten först. Tanken med Balanced Scorecard är att kunna ta fram de interna 
processernas målsättningar genom att lyssna till vad företagets externa intressenter efterfrågar. 
Istället för att endast förbättra processerna genom kvalitets och tidsperspektiv samt att pressa 
kostnaderna uppfyller Balances Scorecard aktieägarnas och kundernas krav genom att 
tillgodose de valda segmenten.133 
 
Lärandeperspektivet 
Enligt Kaplan och Norton behövs en stabil grund att stå på för att kunna nå målsättningarna 
för de andra perspektiven. Lärandeperspektivet mäter företagens förmåga att lära och växa. 
Ett företag måste kunna utvecklas och kunna lära sig för att tillfredsställa kundernas och 
ägarnas önskemål. Detta innebär att processerna hela tiden måste förbättras.134 
 

                                                 
129 Kaplan, R.S., Norton, P.D., The Balanced scorecard, sida 51-64 
130 Ibid., sida 65 
131 Ibid., 
132 Ibid., sida 65-91 
133 Ibid., sida 91-119 
134 Ibid., sida 119-137 
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För att kunna uppnå målen inom en organisation menar Kaplan och Norton att medarbetarnas 
kompetens och motivation är central samt att det även finns en bra kommunikation inom 
företaget. Nöjda medarbetare är en förutsättning för att ett företag ska kunna växa. 
Produktiviteten hos medarbetarna har att göra med deras kompetens och moral. För att få en 
lojal och behagad personal är det viktigt att tillvarata medarbetarnas behov. Får inte 
medarbetarna tillräckligt med information om vad som ska göras och varför eller känner att de 
inte vidareutvecklas är det lätt att personalen tappar motivationen. Hur bra organisationer 
klarar av att tillgodose personalen kan mätas genom omsättningshastighet bland företagets 
personer. I ett framgångsrikt företag bör personalens kompetens utvecklas. Detta och hur 
motiverade medarbetarna är har stor betydelse när det gäller att nå upp till tidigare ställda 
kund och processmål. Personalen behöver god information och feedback på arbetet. Hur 
motiverad personalen är kan till exempel mätas genom antalet förslag per anställd. 135 
 

3.10.4 Skandianavigatorn 
Tjänsteföretaget Skandia blev år 1995 det första företaget i världen att presentera en rapport 
om det intellektuella kapitalet136. Arbetet började redan under 1980 talet och det berodde 
framförallt på att Skandia likväl som flera andra företag i Sverige var frustrerade över hur 
tjänstesektorns verkliga värde skulle visas. Detta medförde att det i Skandia AFS under det 
tredje kvartalet 1991 inrättandes en ny verksamhet vars främsta uppgift var att synliggöra det 
intellektuella kapitalet. En nydirektörspost togs fram för den nya avdelningen och Leif 
Edvinsson utsågs som direktör för den nya verksamheten, det intellektuella kapitalet. 
Avdelningens mål var att ta fram ett sätt att mäta det intellektuella kapitalet genom att 
synliggöra det och på så vis komplettera den befintliga balansräkningen.137  
 
Arbete med att bestämma det intellektuella kapitalets egenskaper kom igång under 1992. 
Under detta arbete kom tre viktiga insikter angående de grundläggande egenskaperna för det 
intellektuellt kapital fram:138 
  

• Ett stöd till traditionella informationen.  
• Skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde 
• Skuld inte en tillgång 

 
Att det intellektuella kapitalet betraktades som en skuld menades att det var en skuld till 
exempelvis kunder och personal precis som det egna kapitalet är en skuld till ägarna. Mot 
posten till denna skuld skulle vara goodwill. Något som stred mot befintliga 
redovisningsregler då goodwill bör skivas av snarast och investeringar i kunder och personal 
är långsiktligt.139 
 

                                                 
135 Kaplan, R.S., Norton, P.D., The Balanced scorecard, sida 119-137 
136 Bradley, K, Intellectual Capital and the new wealth of nations II, Business Strategy Reweiw, volym8 Issue 4 
137 Edvinsson, L. & M.S., Malone., Det intellektuella kapitalet, sida 62-63 
138 Bradley, K, Intellectual Capital and the new wealth of nations II 
139 Ibid. 
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Modellen byggde på Edvinsson definition av intellektuellt kapital, att humankapitalet och 
strukturkapitalet tillsammans bildar det intellektuella kapitalet140. IK-avdelningen valde att 
genom siffror göra informationen mer påtaglig och lättförstålig för läsarna, till exempel 
genom att sätta en siffra på hur stor tillväxten är inom ett område istället för att bara säga att 
företaget har en stor del av marknaden. Arbetet publicerades under 1995 och hade titeln ”Att 
synliggöra det intellektuella kapitalet” och var ett supplement till Skandias årsbokslut 1994. 
Materialet som presenterades liknade inget som affärsvärlden tidigare sett, med nya mät 
scheman, färgkoder och andra navigationsinstrument.141 
 
Rapporten fick gott gensvar i affärsvärlden men arbetet var inte klart där. IK modellen var 
endast en förklaringsmodell för det intellektuella kapitalet och ett sätt att visa ett värde på det 
osynliga kapitalet. Ur IK-värdeschemat skapades en ny modell, Skandia Navigatorn.142    
 
Skandianavigatorn bygger på fem olika fokuseringspunkter och är ett hjälpmedel för 
företagsledare att styra sin verksamhet.143 De fem byggstenarna är, finansfokus, kundfokus, 
processfokus, fokus för förnyelse och utveckling samt humanfokus som återfinns i centrum av 
modellen då det är ”organisationens hjärta, intelligens och själ”.144  
 
Skandianavigatorn föreställer ett företag och kan liknas vid ett hus. Finansfokus är modellens 
tak och utgör den finansiella informationen som bland annat innefattar den traditionella 
balansräkningen. Det är här företagens dåtida händelser återfinns. Navigatorns väggar, nuet, 
utgörs av kundfokus och processfokus. Det är väggarna som stödjer upp modellen. Husets 
grund, fokus för förnyelse och utveckling, är framtiden. Här mäts hur bra företag är att se till 
framtiden genom bland annat personalutbildning och produktutveckling men även hur bra 
organisationen kan lämna det förlegade bakom sig. Slutligen är det personalens kompetens, 
erfarenheter samt innovations- och prestationsförmåga som binder ihop taket väggarna och 
grunden i modellen.145 
 

 
 
Figur 6, Skandianavigatorn146 
                                                 
140 Bradley, K, Intellectual Capital and the new wealth of nations II 
141 Edvinsson, L. & M.S., Malone, Det intellektuella kapitalet, sida 62-81 
142 Ibid., sida 76-81 
143 Bradley, K, Intellectual Capital and the new wealth of nations II  
144 Edvinsson, L. & M.S., Malone, Det intellektuella kapitalet, sida 92 
145 Ibid., sida 91-93 
146 Ibid., sida 91 
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3.11 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
Externredovisningens syfte är att lämna information till intressenterna som kan ligga till 
grund för deras beslut angående företaget. Redovisningen skall upprättas enligt vissa 
principer, relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet och syftar till att ge en rättvis 
”true and fair” bild av företagets resultat och finansiella ställning. Intressentmodellen är en 
samling av aktörer som har intresse för rapporten och består av ägare, långivare, leverantörer, 
konkurrenter, anställda samt stat och kommun.  
 
I teorin förklaras vad ett kunskapsföretag är. I ett sådant är kundanpassningen i stort sett total 
och deras kunder behandlas helt individuellt och verksamheten kännetecknas av att den är 
kunskapsintensiv.  
 
Vid värdering av tillgångar styr ett antal principer som är centrala inom redovisning. Dessa är 
antagandet om fortlevnad, realisations, matchnings och försiktighetsprincipen. Olika forskares 
syn på definitionen av humankapital presenteras. Edvinsson och Malone beskriver den som 
humankapital + strukturkapital = intellektuellt kapital medan Sveiby delar upp det 
intellektuella kapitalet som intern och extern struktur samt personalens kompetens. Stewart 
beskriver det intellektuella kapitalet som summan av alla kunskaper som ger ett företag 
konkurrensfördelar medan Andersson och Hansson delar upp det som affärskapital, struktur 
kapital samt humankapital. Gemensamt för samtliga forskare är att de ser människan som den 
viktigaste resursen i ett företag. 
 
Därefter följer en kort sammanfattning om hur utvecklingen av redovisningen för 
humankapital sett ut under de senaste årtiondena, något som Flamholtz valt att dela in i fem 
olika stadier. Därefter följer ett avsnitt om människan kan ses som en tillgång. I denna del 
presenteras vilka kriterier en tillgång skall uppfylla för att kunna klassificeras som en tillgång 
och därmed tas upp i balansräkningen.  
 
I nästa del presenteras modeller som är relevanta för ämnet. Konradsmodellen är en 
konsultrapport där de identifierat nyckeltal om humankapital och är ett försök att visa på 
praktiska metoder och tillvägagångssätt för hur en företagsledning kan redovisa sitt 
humankapital. Därefter presenteras tre modeller som främst är modeller för internstyrning. 
Dessa är Intangible Asset Monitor, Balanced Scorecard och Skandianavigatorn. 
 
The Intangible Asset Monitor är framtagen av Sveiby och tyngdpunkten i modellen ligger på 
att titta på hur olika indikatorer påverkar de externa och interna strukturerna samt personalens 
kompetens. Balanced Scorecard är en modell av Kaplan och Norton. De har valt att dela i n 
modellen i fyra olika områden, finansiella, kund, process och lärandeperspektivet.  
 
Skandianavigatorn bygger på fem olika fokuseringspunkter och är framtagen av Skandias IK 
avdelning. De fem fokuseringspunkterna är finans, kund, process, humanfokus samt fokus på 
förnyelse och utveckling.  
 
De tre modellerna har inte identifierat några nyckeltal utan gemensamt för dessa är att de skall 
ligga till grund och vara ett hjälpmedel för företagsledare i styrningen av ett företag. Alla 
modellerna belyser även vikten av medarbetarna samt att lyfta fram dess betydelse i den 
externa rapporteringen   
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4 Empiri 
 
Detta kapitel inleds med att en kort beskrivning av samtliga företag. Därefter kommer vi att 
sammanställa materialet ifrån företagens årsredovisningar. Kapitlet avslutas med en 
sammanställning av de intervjuer som genomförts.  
 
Denna studie syftar till att ge en förståelse till hur ett kunskapsföretag skulle kunna redovisa 
sitt humankapital. För arbetet är det därför inte relevant vilket företag som har redovisat vad. 
Av den anledningen har vi valt att utelämna vilken information som de olika företagen 
redovisat. Dock anser vi att det är viktigt att redogöra för vilka företag studien omfattar då 
dessa besitter en enorm kunskap inom det valda ämnet samt är framstående inom sin bransch.  
 
Nedan presenteras företagen. Viktigt att påpeka är att den ordning som företagen presentas i 
nedan inte ska knytas till den ordningsföljd (1,2,3 och 4) som företagens data och svar senare 
kommer att presenteras i.  

4.1 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 

4.1.1 Om företaget 
ÖPwC ingår i det globala nätverket PricewaterhouseCoopers som har 130 000 medarbetare i 
148 länder runt om i världen. I Sverige arbetar ungefär 3000 av medarbetarna på de 125 olika 
kontoren som finns runt om i landet. Öhrlings PricewaterhouseCoopers skriver i deras 
årsredovisning 04/05 att detta innebär att de är det ledande revisionsbolaget i Sverige till 
antalet medarbetare. De nämner vidare i årsredovisningen att de även till omsättning och 
antalet revisorer är det största revisionsbolaget i landet. Under det sista räkenskapsåret lämnar 
de uppgifter om en omsättning på 3105 miljoner kronor i Sverige.  
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fem olika verksamhetsområden och de presenteras här i 
den ordning de medför intäkter till bolaget, revision och redovisning, rådgivning, skatt, 
corporate finance och riskhantering. Redovisning och revision är ÖPwC absolut största 
intäktskälla då tjänsteområdet inbringar 77 procent av bolagets totala intäkter. Det är även 
inom detta område som de flesta medarbetare inom bolaget arbetar. Närmare två tredjedelar 
av det totala antalet anställda i bolaget har sin anställning inom redovisning och revision.  
 

4.1.2 Vision  
”Medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger 
förtroende”  
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4.2 Ernst & Young 

4.2.1 Om företaget 
Ernst & Young är ett globalt företag som finns i 140 länder och har sammanlagt 114 000 
medarbetare världen över. I Sverige arbetar drygt 1700 av dessa på de 73 kontor som finns 
från Helsingborg i söder till Kiruna i norr. Ernst & Young hade under det senaste 
räkenskapsåret vi studerat en omsättning på i Sverige på 2260 miljoner kronor.   
 
De fem områden som Ernst & Young är verksamma inom är revision, företagstjänster i form 
av redovisning och konsulttjänster, skatt, business and risk advisory service och transaction 
advisory services.  

4.2.2 Vision 
”Ernst & Young ska vara det revisionsföretag som bidrar mest till medarbetares och kunders 
framgång genom att skapa värde och förtroende”. 
 

4.3 Deloitte 

4.3.1 Om företaget 
Deloitte är ett av Sveriges största bolag inom revision och finns på ett trettiotal platser runt 
om i landet. I Sverige arbetar ungefär 950 medarbetare inom Deloittes fyra olika 
tjänsteområden. 
 
Företagets olika tjänsteområden är audit, tax, consulting och financial advisory. Det område 
som inbringar mest intäkter för företaget är audit och därefter följer de andra i ovan nämnd 
ordning. Deloitte uppger i den senaste årsredovisningen att de under det året omsatte 1043 
miljoner kronor i Sverige.  
 

4.3.2 Vision 
”To be the standard of excellence”147  
 

4.4 KPMG 

4.4.1 Om företaget 
KPMG är ett internationellt företag som finns i 148 länder. Totalt arbetar drygt 100 000 
anställda inom koncernen. I Sverige har KPMG 60 kontor med sammanlagt ungefär 1400 
anställda. Detta gör KPMG till ett av Sveriges största revisionsbolag. Under det senaste året vi 
studerat uppgick deras omsättning till 1762 miljoner kronor. 
 

                                                 
147 www.deloitte.se 
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KPMG erbjuder fem olika verksamhetsområden, revision av stora företag, revision och 
rådgivning för ägarledda företag, skatt, Financial Advisory Services (FAS) och Risk Advisory 
Services (RAS). Det är inom revision och rådgivning som flest medarbetare är anställda i 
Sverige. KPMG har även många anställda som arbetar med revision av stora företaget där de 
enligt en undersökning av veckans affärer innehar 31 procent av marknaden. De menar själva 
att de är störst på marknaden inom detta område. 
 

4.4.2 Vision  
”Vi ska vara ledande på våra marknader” 
 

4.5 Redovisning av humankapital i årsredovisningen 
Mellan våra valda objekt skiljer sig räkenskapsåren åt. Detta innebär att det inte är exakt 
samma år som studerats för varje företag. Detta har dock ingen större betydelse för studien då 
den syftar till att ge en ökad förståelse för hur kunskapsföretag skulle kunna redovisa sitt 
humankapital.  
 
Samtliga företag väljer att i deras årsredovisningar rapportera om ett antal sidor hänförliga till 
humankapitalet. De lagstadgade uppgifterna lämnar varje företag enligt lag i not eller noter 
om personalen. Något som bör uppmärksammas är att lagen om redovisning av sjukfrånvaro 
infördes först den första juli 2003 varpå denna redovisning saknas under vissa år för 
företagen. Utöver de lagstadgade talen om personalen skiljer sig företagens redovisning om 
humankapital åt. Antalet redovisade tal har varierat för företagen under de studerade åren och 
nedan ses samtliga redovisade tal för studieobjekten under den undersökta perioden. 
 

4.6 Företag 1 (se bilaga 3) 
För företag 1 varierar det var det går att läsa information om medarbetarna under de studerade 
åren. Gemensamt för samtliga år är att information om de anställda återfinns i inledningen av 
årsredovisningarna samt att företaget redovisar information om personalen i löpande text 
under avsnittet medarbetarna. För en del av åren går det även att finna information om 
medarbetarna i förvaltningsberättelsen.  
 
Redovisade nyckeltal 
Antal anställda per affärsområde 
Antal anställda på bokslutsdagen 
Antal auktoriserade revisorer 
Antal godkända revisorer 
Antal kvalificerade konsulter 
Antal nyrekryteringar 
Egna redovisade nyckeltal 
Förändring av antalet anställda 
Förändring av antalet anställda per sektion 
 
Redovisning av medarbetarna i löpande text 
Vid sidan av ovan nämnda nyckeltal skriver företag 1 i löpande text att de lägger en stor vikt 
vid utbildandet av personalen då varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan. Den 
dagliga kunskapsöverföringen kompletteras med ett ökat antal utbildningstimmar. 
 



 33 

4.7 Företag 2 (se bilaga 4) 
Företag 2 redovisar de flesta av sina nyckeltal hänförliga till personalen under avsnittet om 
medarbetarna. Ytterligare tal hänförliga till de anställda återfinns under den ekonomiska 
översikten för räkenskapsåret. Företaget har även valt att tydliggöra de obligatoriska 
uppgifterna genom diagram och löpande text.  
 
Redovisade nyckeltal 
- Antal auktoriserade revisorer 
- Antal godkända revisorer 
- Antal nyanställda 
- Antal utbildningstimmar 
- Antal utbildningstimmer/total arbetstid (%) 
- Förändringen av antalet anställda inom varje tjänsteområde 
- Genomsnittsåldern för de anställda 
- Omsättning per anställd 
- Personalomsättning 
- Åldersstruktur 
- Ökning av omsättningen per anställd 
 
Redovisning av medarbetarna i löpande text 
Utöver nyckeltalen redovisar företaget information om personalen i löpande text. Där 
beskriver de medarbetarnas roll i företaget och hur viktiga de är. Detta går att läsa om på de 
sidor som rör medarbetarna men deras betydelse återfinns genom hela årsberättelsen.   
 

4.8 Företag 3 (se bilaga 5) 
Den information och de nyckeltal som företag 3 redovisar har de valt att ta upp under rubriken 
medarbetare samt i förvaltningsberättelsen. I den kortfattade flerårsöversikten redovisas 
konkreta siffror på personalen. 
 
Redovisade nyckeltal 
- Antal auktoriserade revisorer 
- Antal godkända revisorer 
- Antal kvalificerade konsulter 
- Antal nyanställda 
- Arbetskraftskostnader 
- Förädlingsvärde 
- Förändring av antalet anställda per tjänsteområde  
- Löneintensitet (%) 
- Omsättning per anställd 
 
Redovisning av medarbetarna i löpande text  
Varje år redovisas ett antal sidor relaterade till personalen. Det går i den löpande texten att 
läsa om hur viktig medarbetarnas kompetens är och i form av ord vilka resurser företaget 
lägger ner på de anställda. I årsredovisningarna lämnar företaget utrymme till olika 
medarbetare som får berätta om hur det är att arbeta på företaget. I Scoreborden är inte dessa 
sidor medräknade eftersom vi anser att detta inte har något med redovisningen av 
medarbetarna att göra utan är snarare skrivet i marknadsföringssyfte.  
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4.9 Företag 4 (se bilaga 6) 
Företag 4 har valt att inte redovisa några nyckeltal hänförliga till personalen utöver de 
lagstadgade. Däremot redovisas information om medarbetarna i löpande text.   
 
Redovisning av medarbetarna i löpande text 
Den information som delges om medarbetarna i årsredovisningen redovisas i form av löpande 
text. Där går det att läsa om hur företaget arbetar för att tillvarata personalen, som de ser som 
en viktig tillgång för företaget. De har valt att med ord beskriva förändringar hänförliga till 
personalen.   
 

4.10 Förändringar över åren 
År 1 
Under det första året redovisade företag 1 sex nyckeltal utöver de lagstadgade om personalen, 
förändringen av antalet anställda, antalet anställda för varje sektion, anställda på 
bokslutsdagen, antalet auktoriserade och godkända revisorer samt kvalificerade konsulter. 
 
Företag 2 redovisar under samma period fyra stycken tal, genomsnittsålder för de anställda, 
omsättning per anställd, antalet utbildningstimmar samt utbildningstimmar i procent av totala 
arbetstiden.  
 
År 2  
Företag 3 redovisar detta år sex nyckeltal, antalet auktoriserade och godkända revisorer, 
omsättning per anställd, förädlingsvärde, löneintensitet och arbetskrafts kostnader. Företag 1s 
rapportering har inte förändrats från föregående år. Däremot har företag 2 utökat sin 
redovisning och rapporterar detta år fler sidor om personalen samt fler nyckeltal. Företaget 
har detta år valt att redovisa två nya nyckeltal, antalet nyanställda samt en egen rapportering 
över sjukfrånvaron. Dock har inte företag 2 valt att offentliggöra genomsnittsåldern för de 
anställda detta år.   
 
År 3 
Detta år har företag 1 minskat antalet nyckeltal till endast tre och därmed valt att inte redovisa 
antalet auktoriserade och godkända revisorer samt kvalificerade konsulter. Däremot har de 
valt att utöka antalet sidor om medarbetarna.  
 
Företag 2 och 3 har kompletterat tidigare års redovisningar med ytterligare tal. Företag 3 
rapporterar här även om förändringen av antalet anställda per tjänsteområde medan företag 2 
utökat rapporteringen med antalet auktoriserade och godkände revisorer samt åldersstruktur 
och antalet sidor om medarbetarna. De nya talen från året innan har de detta år inte 
offentliggjort. 
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År 4 
Företag 1 fortsätter detta år att öka antalet sidor relaterade till personalen. De har även utökat 
antalet tal till sju, vilket är fler än de redovisat tidigare. Återigen redovisas antalet 
auktoriserade och godkända revisorer samt två nya tal, antal anställda per affärsområde och 
nyrekryteringar.  
 
Företag 2 och 3 redovisar samma antal tal som föregående år. Dock har företag 3 valt att byta 
ut ett av sina tal, från förändringen av antalet anställda per tjänsteområde till antalet 
nyanställda samt ökat antalet sidor om medarbetarna. Företag 4 redovisar detta år inga tal 
hänförliga till medarbetarna utöver de lagstadgade men rapporterar ett par sidor om 
personalen i löpande text.  
 
År 5 
Detta år har företag 2,3 och 4 utökat sin redovisning om personalen. Företag 4 redovisar 
precis som tidigare år inga tal utöver de lagstadgade men har ökat antalet sidor om 
medarbetarna. Både företag 2 och 3 har detta år offentliggjort mer tal än någon annan gång 
under vår studerade period. Företag 2 redovisar återigen antalet nyanställda men även ett nytt 
tal, ökningen av omsättning per anställd. Företag 3 har under år 5 ökat antal sidor om 
personalen och återigen valt att rapportera om antalet nyanställda samt redovisat ett nytt tal, 
antalet konsulter.  
 
Företag 1 har däremot valt att under år 3 halvera sin årsberättelse till dryga hälften. Den enda 
information som går att hitta om personalen utöver vad lagen kräver återfinns i 
förvaltningsberättelsen där de tar upp förändring av antalet anställda och förändringen av 
antalet anställda per sektion samt antal anställda på bokslutsdagen.   
 

4.11 Intervju med företag 2 och 3 
 
Vi har här valt att först presentera svaren för företag 2 och 3 (och därefter svaren för företag 
4) av den anledningen att vi identifierat att dessa företag i sina årsredovisningar redovisade 
nyckeltal hänförliga till humankapital utöver de lagstadgade medan företag 4 endast 
redovisade de lagstadgade.  
 
I årsredovisningen har företag 2 valt att ta upp vad de själva tycker är viktigt gällande 
humankapital och följer inte någon speciell mall vid upprättandet av årsberättelsen. Det finns 
inga skillnader mellan den interna och externa rapporteringen och materialet som presenteras 
skiljer sig över tiden. Detta beror på att företagets värdegrunder förändras samt att de 
påverkas av debatterna i samhället. 
 
Mellan företag 3s interna och externa årsredovisning återfinns stora skillnader. Den interna 
redovisningen är mer omfattande gällande humankapital och de nyckeltal de valt följs upp 
kontinuerligt. Detta är ingen information som företaget redovisar externt på grund av att de 
inte ser att redovisningen skulle bli mer tillförlitlig om de presenterade dessa uppgifter. 
Däremot anser dem att om de interna siffrorna skulle redovisas internt skulle det skapa ett 
större mervärde för deras intressenter. De tal som företaget valt att redovisa externt om 
humankapital är främst de uppgifter som krävs enligt lag och anledningen till att de väljer det 
är att de är just lagstadgade. 
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Företag 2 är ett tjänsteproducerande bolag och respondenten menar att de därför ser sina 
medarbetare som minst lika viktiga som sina kunder, varvid de valt att lyfta fram dem utifrån 
deras betydelse. Även företag 3 ser människan som en viktig tillgång för organisationen. 
 
Respondenten från företag 2 tycker att de ser ett tydligt samband mellan medarbetare och 
antalet kunder och kan de inte attrahera kunderna kan de inte ha så många anställda. Därför är 
det viktigt att ta till vara på medarbetarnas kompetens, ”utan medarbetare inga kunder” menar 
respondenten. Företag 2 vill därför ge medarbetarna goda möjligheter till karriärer och satsar 
mycket på utbildning och vidareutbildning av personalen.  
 
Företag 2 ser medarbetarnas behov som viktiga då de utgör företagets viktigaste 
kapitaltillgång, något som dock inte redovisas i balansräkningen. Medarbetare från företaget 
sitter med i både FAR och europeiska redovisnings kommittéer, vilket innebär att de har en 
möjlighet att påverka redovisningen av humankapital. Idag arbetar företaget inte för att föra 
redovisningen av humankapital framåt med anledning av att ingen på företaget har kommit till 
slutsatsen att det vore bra att införa denna rapportering samt att de inte sätt någon efterfrågan 
på marknaden. Företag 3 arbetar inte heller för att föra redovisningen av humankapital framåt 
utan följer idag endast de regelverk som gäller för utformningen av årsredovisningar. Däremot 
tror respondenten på företag 3 att det finns ett behov av att föra redovisningen av 
humankapital framåt ifall det skulle finnas möjlighet till benchmarking. Respondenten på 
företag 2 tror sig dock minnas att de har tangerat ämnet för några år sedan men om inte denne 
missminner sig fanns det då inget intresse på marknaden för redovisning av humankapital. 
Respondenten påpekar däremot att det är viktigt för företag att de kan beskriva hur de 
värderar medarbetarna.  
 
Att ta upp humankapital som en tillgång i balansräkningen anser företag 2 som svårt. Företag 
3 ser inte heller något praktiskt värde med att ta upp människan som en tillgång alternativt 
skuld i balansräkningen. Centrala frågor menar respondenten från företag 2 är, hur människan 
ska värderas och vilken information som ska tas upp? Till vilket anskaffningsvärde ska 
människan redovisas och hur ska företagen bokföra transaktionen? Vidare är det svårt att 
förutbestämma hur länge personalen kommer att stanna i företaget samt när och hur 
humankapitalet ska skrivas av. Att bokföra exempelvis utbildningar som är en investering i 
medarbetarna är svårt eftersom världen ständigt förändras. Detta medför att utbildningarna 
ständigt måste uppdateras vilket skulle medföra att avskrivningstakten blir mycket hög. 
Därför menar respondenten att det är bättre att direkt kostnadsföra utbildningskostnaderna.  
 
Personalen är en dold tillgång menar respondenten på företag 2 och för att kunna redovisa 
denna uppstår det ”otroligt många svåra frågor ur ett redovisningsperspektiv”.  
 
Respondenten på företag 2 anser inte heller att det skulle skapa något mervärde varken för 
dem själva eller företagets intressenter om de redovisade sitt humankapital i balansräkningen. 
Ska personalen tas upp i balansräkningen anser respondenten att det är som en tillgång då de 
utgör är en viktig resurs. Att redovisa medarbetarna som en skuld skulle påverka företaget 
negativt och troligtvis innebära att företaget var på väg utför. Till skillnad från företag 2 anser 
respondenten från företag 3 att det skulle skapa ett mervärde för kunskapsföretag att redovisa 
humankapital, förutsatt att det är norm. 
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På marknaden idag finns en handel av kunskapsföretag berättar respondenten från företag 2. 
Ett eventuellt övervärde som köparna betalar vid köp redovisas som goodwill. Respondenten 
menar att det genom denna post är lättare att försöka sätta ett värde på olika osynliga 
tillgångar till exempel humankapital. Den intervjuade på företag 2 påpekar däremot att det 
inte är tillåtet att vid ett företagsförvärv bryta ut humankapitalet från goodwill och särredovisa 
denna. Ur ett redovisningsteoretiskt perspektiv är det dock möjligt att bryta ut exempelvis 
patent och kundreskontra men av revisionsbyråer av deras storlek sker ingen handel varvid det 
är svårt att hitta ett värde hänförligt till humankapitalet menar respondenten för företag 2.  
 

4.12 Intervju med företag 4 
Företagets redovisning av humankapitalet är utformad enligt en mall som gäller för samtliga 
företag inom koncernen.  
 
Företaget redovisar inte några nyckeltal om personalen utöver de lagstadgade. Detta beror på 
att de inte anser att informationen är viktig för intressenter. Dock är det möjligt att hitta tal 
hänförliga till personalen via konsultguiden berättar respondenten. Redovisningen av siffrorna 
i konsultguiden är inte på initiativ av företaget utan de lämnar ut dem på begäran av 
konsultguiden. 
 
Företaget ser människan som en viktig tillgång då de precis som andra konsultorganisationer 
”inte är starkare än de människor som arbetar på företaget”.  
 
Respondenten ser inga direkta fördelar med att ta upp människan som en tillgång i 
balansräkningen. Nackdelarna överväger fördelarna då de har en hög personalomsättning och 
att det är svårt att prissätta medarbetarnas utbildning, eftersom den främst är intern. 
Respondenten menar att människan och dess kompetens endast har ett värde för 
organisationen så länge den stannar inom den och att inte någonting varar för evigt. Det är 
svårt att precisera vad som ligger i exempelvis varumärket kontra humankapitalet.  
 
För företaget skiljer sig den interna och externa redovisningen åt. I den interna redovisas mer 
tal hänförliga till personalen, exempelvis personalomsättningshastighet samt statistik över de 
olika tjänsteområdena och medarbetarnas befattningar. Detta är dock ingen information som 
företag anser sig skapa ett mervärde för de närmaste intressenterna, då företagets ägare arbetar 
inom organisationen. Samtidigt ser respondenten en fara i att redovisa den interna 
rapporteringen externt då det skulle kunna skapa konkurrensfördelar för konkurrenterna.  
 
Respondenten anser att det låter bra med redovisning av begreppet humankapital men att det 
är mycket svårt att värdesätta det korrekt. Tillförlitligheten vid redovisning av humankapital 
blir inte så stor, ”det är mest en massa bull. Risken är stor att man hamnar i floskler.”  
 
Respondenten har inte något svar på hur de försöker hjälpa till med utvecklingen av 
redovisningen av humankapital utan hänvisar därför till FAR.  
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5 Analys 
 
I följande kapitel kommer vi att analysera vårt insamlade material från årsredovisningarna 
och de intervjuer vi genomfört samt den teoretiska referensramen. Detta för att närmare 
studera vårt problem och för att få en förståelse för hur kunskapsföretag skulle kunna 
redovisa sitt humankapital.   
 
Sveiby menar att karaktäriserande för ett kunskapsföretag är att kunderna behandlas helt 
individuellt och att produktionen inte är standardiserad148. Företagen i denna studie livnär sig 
på att tillgodose kundernas enskilda behov vilket gör att vi anser att de faller inom ramen för 
kunskapsföretag. Detta är något Sveiby även anser då han som exempel på kunskapsföretag 
nämner just revisionsbyråer149.  
 
Modellerna Balanced Scorecard, The Intagible Asset monitor och Skandianavigatorn förklarar 
människan som den viktigaste resursen för en organisation med en central betydelse för 
företagen. Detta är en åsikt som våra utvalda kunskapsföretag delar med författarna till 
modellerna. Uttryck för detta ges genom att företagen belyser medarbetarnas vikt i 
organisationen och förklarar deras värde på ett antal sidor i årsberättelsen.  
 
Trots att våra utvalda företag belyser värdet av medarbetarna är det ingen av dem som 
försöker sätta ett direkt värde i form av siffror på personalen utan informationen redovisas 
främst i ord. Utöver de lagstadgade talen kan vi i årsredovisningen läsa om ett antal nyckeltal 
hänförliga till medarbetarna i tre av de fyra företagen. Vi anser att de tal som de tre företagen 
tagit upp inte är ett försök att förklara det mervärde som humankapitalet skapar, utan är 
snarare ett sätt att visa förhållandet mellan de finansiella måtten och antalet anställda. Dock 
menar vi att det kan vara relevant information för de externa intressenterna då talen skapar en 
förståelse för det värde som personalen bidrar med. Skandianavigatorn och Konradsmodellen 
är modeller vars mål inte är att sätta ett konkret värde på humankapital i balansräkningen. 
Syftet är snarare att vara ett hjälpmedel vid framtagandet av ett supplement till 
balansräkningen.   
 
Gemensamt för The Intagible Asset Monitor, Balanced Scorecard och Skandianaviagatorn är 
att de är modeller för att hjälpa företagsledare i styrningen av företaget. The Intagible Asset 
Monitor tar upp vikten av medarbetarna och deras kompetens150. Modellen belyser hur 
beroende organisationer är av människorna inom den samt vilken central roll som de 
innehar151. Författarna av Balanced Scorecard menar även att människorna är det centrala 
inom en organisation och pratar om deras kompetens som en viktig tillgång för företaget152. 
Även Skandianavigatorns upphovsman Edvinsson ser medarbetarna som centrala genom att 
de anställda fungerar som en spindel i nätet. Det är de som besitter kompetensen inom ett 
företag och utan den finns det ingen organisation.153 Detta är något respondenterna från 
företag 2, 3 och 4 håller med om då personalens kunskap inom deras företag är centralt. 
Företag 2 och 3 har valt att lyfta fram medarbetarna utifrån deras betydelse i årsredovisningen 
                                                 
148 Sveiby, K.E. & Rising, A, Kunskapsföretaget, Malmö, Liber, 1987, sida 11-13 
149 Ibid. 
150 Annell, E, et al., Den osynliga balansräkningen, sida 40 
     Sveiby, K.E.,The Intageble Assets Monitor, 1997 
151 Ibid. 
152 Kaplan, R.S., Norton, P.D., The Balanced scorecard, sida 119-137 
153 Edvinsson, L. & M.S., Malone, Det intellektuella kapitalet, sida 91-93 
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och även fast inte företag 4 med siffror på samma sätt lyft fram personalen anser de att 
företaget inte är bättre än de som arbetar inom det. Vi anser att detta tyder på att det som är 
centralt inom kunskapsföretagen är medarbetarna och dess kompetens.  
 
Företag 1 hade på grund av tidsmässiga skäl inte möjlighet att delta i våra intervjuer. Detta var 
något vi fick veta efter att ha skickat vårt frågeformulär samt bokat in en tid för 
telefonintervju. Detta kan givetvis vara en tillfällighet men det kan även ha berott på att den 
respondent vi fått kontakt med inte kände sig ha befogenheten eller kunskapen att svara på 
våra frågor. Att inte detta företag hade möjlighet att delta är ett bortfall och det hade varit av 
stort intresse att få veta bakgrunden till varför företaget valt att offentliggöra mindre 
information om medarbetarna i deras senaste årsredovisning som vi studerat.     
 

5.1 Årsredovisningar  
Samtliga av våra utvalda företag redovisar som lagen kräver. Det vill säga medelantalet 
anställda, könsfördelningen mellan män och kvinnor, sjukfrånvaro samt löner och sociala 
avgifter154. Förutom dessa finns det hos urvalsgruppen även ett ytterligare intresse för 
redovisning av humankapital. Detta tycker vi går att se både genom rapporteringen av 
nyckeltal samt den löpande texten hänförlig till medarbetarna. Någonting som är gemensamt 
för samtliga objekt är att ingen försöker sätta ett direkt värde på personalen i balansräkningen. 
Samtliga av företagen beskriver däremot i form av ord värdet av de anställda för 
organisationen.    
 
Det är endast i företag 2 och 3s årsredovisningar som finansiella mått har kopplats samman 
med de anställda. Företag 2 har i sin årsrapport valt att redovisa omsättning per anställd samt 
förändringen av omsättningen per anställd. Starka kopplingar av detta kan göras till 
Konradsgruppens nyckeltal då de tar upp vinst per anställd som ett mått. Vi menar att båda är 
försök att sätta de anställda i förhållande till ett finansiellt tal som visar företagets prestation. 
Företag 3 redovisar fyra finansiella tal som kopplas till personalen. Precis som företag 2 
rapporterar de omsättning per anställd men tar också upp arbetskraftskostnader, 
förädlingsvärde och löneintensitet (%). Förädlingsvärde är ett tal som vi menar kan kopplas 
direkt till Konradsmodellen. Detta eftersom det är ett tal som även de identifierat och 
uppmärksammat som viktigt för kunskapsföretag att redovisa155. Företag 3 är det företag som 
i störst utsträckning försökt koppla samman finansiella mått till de anställda medan företag 1 
valt att aldrig rapportera ett finansiellt mått i förhållande till de anställda i årsredovisningen.  
 
Tre av fyra studieobjekt väljer att redovisa reala tal på hur många inom företaget som arbetar 
som auktoriserade eller godkända revisorer. Två av fyra företag redovisar även antal 
konsulter. Att redovisa personalens utbildningsnivå är någonting som Konradsmodellen 
belyser som viktigt för kunskapsföretag då detta påverkar intressenters bedömning156. 
Ytterligare ett ”siffertal” som Konradsmodellen belyser och två av fyra företag redovisar är 
antalet nyanställda.    
 

                                                 
154 Årsredovisningslagen (1995:1554), kapitel 5, §18, §18a, §19 
155 Annell, E, et al., Den osynliga balansräkningen, sida 7 
156 Ibid., sida 25-26 
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Företag 1,2 och 3 redovisar alla under den aktuella perioden förändringar hänförliga till 
personalen. Författarna till Intagible Asset Monitor menar att det är viktigt att belysa de 
indikatorer som ger upphov till förändringar157. Ett av de viktigaste områdena att täcka in är 
förnyelse till exempel inom utbildning158. Något som framgått av studien är att det endast är 
ett företag som redovisar tal hänförliga till utbildning. Det är företag 2 som redovisar detta 
genom att offentliggöra antalet utbildningstimmar både i procent och i reala tal. 
Konradmodellens författare anser att investeringar i utbildningen bör redovisas i 
externredovisningen då de är av ett värde för läsaren159. Att kompetensen utvecklas anser 
Kaplan och Norton är viktigt för att ett företag ska bli framgångsrikt, då personalen är av stor 
betydelse för organisationen att kunna uppnå uppställda mål.160  
 
Företag 2 redovisar utöver tal som är hänförliga till utbildning och förändringar av de 
anställda, genomsnittsåldern och ålderstrukturen på företaget samt personalomsättning. Att 
redovisa genomsnittsåldern hos de anställda är ett tal som Konradsgruppen har identifierat 
som ett av talen i kunskapskapitalet161. Vi anser att dessa tal berör personalen i högsta grad 
men att det inte är av något värde då det inte säger något direkt om personalen.  
 
Vi anser att det på grund av rådande lagstiftning återfinns flera problem vid redovisning av 
humankapital. Den lagstiftning och de principer som finns inom redovisningen menar vi gör 
det omöjligt för ett företag att på något sätt redovisa sitt humankapital i balansrapporten. Vi 
anser att de siffror som idag redovisas av företagen inte har något relevant värde för 
intressenterna då de är helt frivilliga. Syftet för den information som presenteras kan istället 
bli att marknadsföra organisationen. Anledningen till att vi tycker detta är att det utöver de 
fyra lagstadgade inte finns några krav för företagen om att redovisa personalen. Detta kan 
medföra att den frivilliga information som redovisas blir subjektiv, då det är mindre troligt att 
företagen inte tar upp information som skulle vara missgynnande.  
 
I det sekundära material som under studien insamlats till empirin finns stora skillnader i 
redovisningen av humankapital. Företagen är inte konsekventa i deras val av rapportering. 
Detta anser vi gör det svårt att över tiden jämföra hur strukturen på organisationens 
humankapital ser ut. En princip för externredovisningen är jämförbarhetsprincipen162. Vi 
anser att det på grund av olikheter mellan åren och företagen gör det i stort sett omöjligt att 
följa humankapitalets förändring i företaget och att jämföra företagens humankapital mot 
varandra.  
 
Ytterligare ett frågetecken vi ser med dagens rapportering är om det ges möjlighet för ett 
kunskapsföretag att redovisa enligt principen ”true and fair”. Eftersom som respondenterna 
från företagen nämner samt som framgår av de årsredovisningar vi studerat att medarbetarna 
är deras viktigaste resurs anser vi att redovisningen inte ger en helt rättvisande bild av 
kunskapsföretagen då humankapitalet i dagsläget inte syns i balansräkningen. Detta menar vi 
kan medföra att intressenter inte erhåller en total information om organisations resultat och 
finansiella status. De primära intressenterna till denna information är ägarna163. De behöver 

                                                 
157 Sveiby, K.E.,The Intageble Assets Monitor, 1997 
158 Ibid. 
159 Annell, E, et al., Den osynliga balansräkningen, sida 25-26 
160 Kaplan, R.S., Norton, P.D., The Balanced scorecard, sida 119-137 
161 Annell, E, et al., Den osynliga balansräkningen, sida 7 
162 Artsberg, K, Redovisningsteori, policy och praxis, sida 173 
163 Smith, D, Redovisningens språk, sida 18-20 
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informationen som grund för deras beslut och värdering för företaget164. Då ägarna i vår 
urvalsgrupp själva arbetar inom organisationen anser vi inte att det är av lika stor vikt för 
dessa kunskapsföretag att synliggöra sitt humankapital. De har genom sin roll som partners 
tillgång till den interna redovisningen och dagligen en inblick i organisationen.  
 

5.2 Intervjuer 
Samtliga av respondenterna anser att människan och dess kompetens är en viktig tillgång för 
företaget. Däremot ser ingen av respondenterna idag att några direkta fördelar med att ta upp 
människan i balansräkningen. Rådande lagstiftning gör det omöjligt för företag att redovisa 
människan som en tillgång i balansräkningen. Detta på grund av att, som Flamholtz nämner, 
en tillgång måste uppfylla vissa kriterier165. Dessa kriterier, tillgången ska ge en framtida 
avkastning, kunna värderas och mätas samt kontrolleras av företaget, återfinns även i FARs 
rekommendationer om immateriella tillgångar.166  
 
Av den anledningen anser respondenterna att det är svårt att ta upp humankapital i 
balansräkningen. Företag 2 nämner att problem som kan uppstå är till exempel, hur 
människan ska värderas och skrivas av. Företag 4 menar att det inte finns några direkta 
fördelar på grund av att de har en hög personalomsättning. Företag 2 lägger där till att det är 
svårt att förutbestämma hur länge medarbetarna ska stanna i organisationen.  
 
Vi anser precis som våra studieobjekt att dagens lagstiftning för kunskapsföretag att kunna ta 
upp människan som en tillgång då det precis som respondenterna nämner är svårt att 
värdesätta och skriva av en människa. En betydande fråga och ett stort frågetecken är idag hur 
en organisation ska bokföra transaktioner hänförliga till personalen. Valet av 
tillgångsvärderingsmetod kan relateras till fyra av de principer som styr redovisningen, 
antagande om fortlevnad, försiktighetsprincipen, matchningsprincipen och 
realisationsprincipen enligt Smith167. Antagandet om fortlevnad innebär att tillgångarna ska 
värderas efter den nytta som de förväntas ge när de använts eller ägs av företaget168. Vi tycker 
att om humankapitalet skulle tas upp som tillgång skulle det bara ställa till problem för 
företaget då vi anser att det är nästintill omöjligt eftersom detta skulle innebära att människan 
ägdes av företaget. 
 
Respondenterna från två av företagen menar att det är svårt att prissätta exempelvis 
medarbetarnas utbildning. Den ena respondenten anser detta på grund av att en stor del av 
deras utbildningar sker internt och är svår att prissätta. Det andra företaget tycker att 
utbildning är en färskvara som ständigt måste uppdateras. Av den anledningen skulle 
avskrivningstakten bli mycket hög och därför är det enligt respondenten bättre att kostnads 
föra kostnaderna när de uppstår. Vi anser det som omöjligt att en investering i personalen 
skulle kunna tas upp som en tillgång då människan inte kan ägas idag.  
 

                                                 
164 Smith, D, Redovisningens språk, sida 18-20 
165 Flamholtz, E.G., Human Resource Accounting, Advances in concepts, methods and applications, sida 33 
166 FAR Förlag, FARs Samlingsvolym 2006, Del 1, Stockholm, Far Förlag, 2006, sida 1039-1345 
167 Smith, D, Redovisningens språk, sida 52 
168 Nilsson, S., Redovisningens normer och normbildare, sida 29-30 
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Enligt försiktighetsprincipen ska organisationer vid värdering av tillgångar välja det lägsta 
värdet av anskaffningsvärdet och nyttjandevärdet169. Vi anser precis som ett av företagen att 
utbildning är en färskvara och därmed är det omöjligt att bestämma ett nuvärde av den 
tillgången. 
 
Kaplan och Norton liksom Flamholtz belyser problemet med investeringar i medarbetarna i 
form av till exempel utbildning. Idag redovisas utbildning som en kostnad istället för en 
tillgång för företag. Detta är något författarna anser är missvisande på grund av att vid 
lågkonjunktur och dåliga tider innebär detta att kostnader hänförliga till personalen skärs ner. 
Detta menar de är en kortsiktig lösning då kompetenta medarbetare på lång sikt är ett måste 
för ett fungerande företag. 170  
 
Respondenten från företag 2 tycker till skillnad från Kaplan och Norton samt Flamtholtz som 
nämnt ovan att det skulle innebära många svårigheter att redovisa exempelvis utbildning som 
en tillgång. Vi anser att samtliga företag i studien delar Kaplan och Norton samt Flamholtz 
uppfattning att personalen utgör en viktig resurs i företaget genom hur de framställer 
personalen som något centralt i deras organisation.   
 
Ett företag menar att det skulle kunna finnas ett värde i att ta upp människan som en tillgång, 
förutsatt att det är en norm men med rådande lagstiftning ser de idag inget värde av att ta upp 
människan som en tillgång alternativt skuld. Ett annat företag menar att om personalen ska tas 
upp i balansräkningen är detta som en tillgång och inte som en skuld eftersom personalen är 
en viktig kapitaltillgång för organisationen. Att ta upp personalen som en skuld menar 
respondenten skulle påverka företaget negativt.  
 
Våra studerade företag besitter en stor kompetens och är medlemmar i FAR, ett av de få organ 
som arbetar för att vidareutveckla redovisningen. Detta normgivande organ har möjlighet att 
ändra på den teoretiska referensramen som idag gör det omöjligt att redovisa humankapitalet.  
 
Medarbetare från våra valda företag sitter med i FAR varför vi anser att de har stora 
möjligheter att påverka redovisningen av humankapital. Enligt respondenterna arbetar inget 
av företagen med att vidareutveckla deras redovisning av humankapital. Respondenten för 
företag 2 berättar att de för några år sedan berört ämnet men att det då inte fanns något 
intresse för redovisningen av humankapital samt att det inte är någon på företaget som 
kommit till slutsatsen att det vore bra att införa en sådan rapportering. Företag 3 arbetar i 
nuläget inte för att utveckla redovisningen men anser till skillnad från företag 2 att det skulle 
kunna finnas ett behov ifall det fanns en möjlighet till benchmarking på marknaden. Våra 
studerade företag anser att personalen är en viktig resurs men samtidigt görs inte något för att 
utveckla redovisningen av humankapital.  
 
Respondenterna från företag 4 anser att det låter bra med redovisning av humankapital, men 
att värdesättningen är svår vilket gör att tillförlitligheten inte blir stor. Tillförlitlighet innebär 
att användarna till externredovisningsdata ska kunna förlita sig på att all information som 
finns i rapporten är sann och inte innehåller felaktigheter och vinklingar171. En stor anledning 
till att inte företag 4 valt att redovisa humankapitalet menar respondenten är att de inte anser 
att den informationen är viktig för deras intressenter. Företag 2 anser inte heller att det skulle 
                                                 
169 Smith, D., Redovisningens språk, sida 89-93 
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skapa något mervärde för intressenterna om de redovisade sitt humankapital. Att företagen 
inte ser något mervärde med att redovisa sitt humankapital tror vi beror på att dessa företag 
inte handlas på någon aktiv marknad och att ägarna till företaget arbetar inom organisationen. 
En av ett företags viktigaste intressenter är enligt Smith ägarna eftersom att informationen ska 
ligga till underlag vid beslut angående företaget172.  
 
Företag 3s interna redovisning av humankapital är mer omfattande än deras externa 
redovisning. Den mer omfattande informationen som redovisas anser de skulle kunna skapa 
ett mervärde för intressenterna. Den interna informationen menar de dock inte skulle kunna 
skapa en större tillförlitlighet till redovisningen. Företag 4s interna redovisning skiljer sig från 
den externa då de inom den interna redovisar fler tal hänförliga till personalen. Till skillnad 
från företag 3 anser de inte att denna skulle skapa något mervärde för intressenterna då ägarna 
arbetar inom företaget. De ser även en fara i att redovisa denna information externt då detta 
skulle kunna skapa fördelar för deras konkurrenter.  
  
Genom att redovisa sin interna redovisning externt anser vi att redovisningen skulle kunna bli 
mer tillförlitlig. Samtliga modeller som vi tagit upp i den teoretiska referensramen är modeller 
för internstyrning men som kan anpassas även till den externa173. Vi menar att de flesta 
företagens interna styrning syftar till att se till utvecklingen av hela organisationen. Med detta 
anser vi att den interna redovisningen bättre fångar upp värdet av människan och därigenom 
skulle kunna bidra till en större tillförlitlighet om den redovisades externt. Dock anser vi att 
dagens lagstiftning inom redovisning till stor del gör det svårt att rapportera uppgifter utöver 
de lagstadgade som är hänförliga till personalen.  
 
 
 
 

                                                 
172 Smith, D, Redovisningens språk, sida 18-20 
173 http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/SwedishCoP.htm 
     Sveiby, K.E.,The Intageble Assets Monitor, 1997 
     Kaplan, R.S., Norton, P.D., The Balanced scorecard, sida 17 



 44 

6 Slutsats 
 
I det avslutande kapitlet kommer vår problemformulering att besvaras. Vi kommer att 
presentera de slutsatser vi kommit fram till i arbetet. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 
forskning inom ämnet.  
 
Den lagstadgade information som lagen kräver att företag ska redovisa om personalen är, 
information om medelantalet anställda under året, fördelning mellan kvinnor och män, 
sjukfrånvaro samt löner och sociala avgifter. Den enda information som samtliga av våra 
studerade företag redovisar är den lagstadgade informationen. Utöver dessa uppgifter är 
dagens redovisning av humankapital endast frivillig information, där företagen själva utformat 
innehållet.  
 
Under vår uppsats har vi studerat hur redovisningen av humankapital skulle kunna se ut för att 
få en förståelse för detta. För att öka förståelsen valde vi att studera fyra företag inom samma 
bransch. Anledningen till att vi valde revisionsbranschen var att vi anser att medarbetarna 
inom dessa företag besitter en enorm kunskap inom redovisning och därav inom vårt valda 
ämne. Utöver detta har medarbetare från dessa företag möjlighet att genom sin position 
påverka FAR. Av dessa orsaker trodde vi inför skrivandet att dessa bolag skulle ligga i 
framkant gällande redovisning av humankapital.  
 
Syftet med studien var förutom att få en förståelse över hur kunskapsföretag, med personalen 
som viktigaste tillgång, skulle kunna redovisa ett jämförbart och rättvist resultat samt om det 
sker någon vidareutveckling av rapporteringen om humankapital.  
 
Under studien har det framkommit att alla fyra företag inom urvalsgruppen inte försöker 
redovisa sitt humankapital i någon större utsträckning. Trots att samtliga bolag är överens om 
att humankapitalet är deras viktigaste resurs lämnas det knappt någon finansiell information 
om humankapitalet. Den information som lämnas är inte alltid jämförbar över olika år och 
inte mellan olika företag. Att informationen skiljer sig gör det omöjligt att jämföra företagen 
över tiden samt inbördes. Viktigt att påpeka är även att denna rapportering är frivillig. Att det 
inte är tvingande att redovisa humankapital för företagen skulle kunna leda till att endast 
information som är till fördel för företagen rapporteras och sådan information som är 
missgynnande offentliggörs inte.  
 
Att redovisa humankapital som det rapporteras idag menar vi inte är på ett tillförlitligt och 
jämförbart sätt. Vissa siffror är intressanta att läsa men vi anser att de inte skapar något 
mervärde för intressenterna eftersom det inte finns någon bakgrund till dem, exempelvis 
varför något skett, vem som slutat och rekryterats samt vad det medfört för företaget. Att 
rapporteringen av informationen inte går att jämföra är också en stor anledning till att vi inte 
menar att den skapar ett mervärde för intressenterna.    
 
En slutsats som vi kommit fram till i studien är att dagens definition på en tillgång gör det 
omöjligt för kunskapsföretag att redovisa medarbetarna och deras kompetens som en tillgång. 
Detta eftersom tre kriterier måste vara uppfyllda för att en resurs ska kunna klassificeras som 
en tillgång. Problemet med dessa kriterier är att människan inte kan ägas och det är omöjligt 
att veta hur länge medarbetarna ska stanna i företaget. Slutsatsen blir istället att om personalen 
ska redovisas i balansräkningen skulle det istället kunna vara som en skuld alternativt som ett 
supplement till årsbokslutet.  
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Att redovisa medarbetarna och deras kompetens som en skuld anser vi är fel då de utgör en 
viktig tillgång för våra utvalda företag. Alternativet som vi kommit fram till att företagen 
skulle kunna redovisa personalen på är att lämna ett supplement till årsredovisningen gällande 
humankapitalet. Detta anser vi endast vara ett bra förslag om supplementet skulle lagstadgads 
eller skulle bli en bestämmelse som gäller för samtliga företag. Ett lagstadgande eller en 
bestämmelse skulle bidra till att det blir lättare att kunna göra jämförelser av innehållet. Att 
endast ett fåtal företag redovisar och dessutom olika uppgifter och inte konsekvent varje år 
menar vi inte skapar något mervärde.  
 
Med tanke på att humankapital inte kan redovisas som en tillgång idag och det inte finns 
några bestämmelser för ett supplement idag har vi kommit fram till att det inte lämpar sig för 
företagen i vår studie att redovisa humankapital. Detta eftersom vi anser att det inte är många 
av de talen som företagen redovisar som är relevanta av den anledningen att de inte går att 
jämföra mellan företag och inte alltid över olika år.  
 
Den informationen som redovisas ser vi snarare som en möjlighet för företagen att 
marknadsföra sig själva. Av den information som redovisas i rapporterna i form av nyckeltal 
är det ytterst få som relaterar till hur stort värdet av personalen är. De beskriver mest hur 
viktiga medarbetarna är för dem. Detta anser vi kan bero på att vårt urval av företag inte 
handlas på en aktiv marknad.  
 
Ägarna är de som vi menar i första hand behöver finansiell information om ett företag som 
kan ligga till grund för deras beslut och värdering av företaget. Eftersom ägarna i vår 
urvalsgrupp själva arbetar inom organisationen tror vi inte att det är lika viktigt för dessa att 
synliggöra sitt humankapital offentligt. De har genom att de arbetar inom företaget tillgång till 
den interna informationen och att offentliggöra den interna redovisningen anser vi därför 
snarare skulle innebära att konkurrenter skulle kunna dra fördelar av informationen.  
 
Syftet med redovisningen är att ge en rättvis bild av företagets resultat och finansiella 
ställning. Detta kan ifrågasättas då en stor fråga som vi menar är om ett företag som uttalat ser 
människan som sin viktigaste resurs kan visa upp en rättvis bild av organisationen utan att 
rapportera om någon finansiell eller annan jämförbar information hänförlig till den. Att 
beskriva utbildningsnivå på de anställda tycker vi är viktigt för ett företag då vi anser att detta 
är av stor betydelse för intressenter. Genom att titta på utbildningen av personalen fås en 
större förståelse för hur känsligt ett företag är för eventuella avhopp.  
 
Idag är det inget av de studerade företagen som försöker föra redovisningen av humankapital 
framåt. Om dessa företag inte finner ett intresse av att vidareutveckla humankapital, finns det 
då något sådant intresse? Den slutsatsen vi kommit fram till är att så länge dessa företag inte 
ser något intresse av att vidareutveckla rapporteringen är det svårt att föra utvecklingen av 
humankapital framåt. Detta eftersom vi anser att, för att redovisningen ska bli jämförbar 
måste samtliga företag tillämpa rapporteringen. FAR har möjligheten att förändra detta och 
medarbetare från våra studieobjekt är medlemmar i FAR.   
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Som vi nämnde i metoden var vi innan studien av den uppfattningen att det var möjligt för 
företag att redovisa humankapital. Detta är en uppfattning vi ändrat under studien. En slutstats 
vi kommit fram till är att om en utveckling av redovisningen av humankapital ska kunna ske 
måste dagens rådande lagstiftning förändras. Möjliga alternativ som vi kommit fram till i 
studien gällande hur kunskapsföretag skulle kunna redovisa sitt humankapital idag är som en 
tillgång, skuld alternativt ett supplement. Dock måste definitionen för en tillgång förändras 
om människan ska kunna tas upp som en tillgång i balansräkningen. Detta menar vi är en svår 
och tidskrävande handling men resultatet tänker vi skulle bli att humankapital skulle kunna 
definieras som en tillgång. Alternativt att en ny lag eller rekommendation utarbetas, vars 
mening är att synliggöra det intellektuella kapitalet på ett tillförlitligt sätt för att informationen 
ska bli jämförbar och relevant. Idag skulle humankapitalet kunna redovisas som en skuld men 
som vi nämnt ovan anser vi inte detta vara ett bra alternativ av den anledningen att vi genom 
studien kommit fram till att personalen är en viktig tillgång och således inte bör redovisas som 
en skuld.  
    

6.1 Förslag till fortsatta studier 
Intressant vore att intervjua medlemmar i FAR för att få deras syn på hur utvecklingen av 
redovisning av humankapital skulle kunna ske. Anser de att det är möjligt och att det finns ett 
behov av det? Vidare skulle det vara intressant att undersöka beskattningen av 
kunskapsföretag. Är dagens beskattningsmetod lämplig med tanke på att en viktig resurs inte 
beaktas eller finns det alternativa metoder som skulle lämpa sig bättre för kunskapsföretag?  
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Bilaga 1 
 
Företag         

Scoreboard  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5  
Antal sidor relaterade till medarbetarna        
        
ÅRL 2006        
Medeltalet anställda/år        
Fördelning män och kvinnor        
Sjukfrånvaro        
Löner och Sociala avgifter        
        
Nyckeltal utifrån teorin        
Antalet anställningsår i genomsnitt        
Avhoppskänslighet        
Förädlingsvärde per anställd        
Genomsnittsålder        
Intäktspersoner        
Nyanställda        
Personalomsättning        
Utbildningskostnader        
Antal utbildningstimmar        
Antalet utbildningstimmar/total arbetstid 
(%)        
Antal anställda på bokslutsdagen        
Antal auktoriserade revisorer        
Antal godkända revisorer        
Omsättning per anställd        
        
Övrig redovisning av nyckeltal        
        
        
        
 



  

Bilaga 2 
 

Intervjumall  
• Varför har ni valt att redovisa de uppgifter om humankapitalet som ni rapporterar i er 

årsredovisning?  
 
- Varför väljer ni just dessa nyckeltal?  
 

• Vilka beslut eller principer ligger till grund för de tal ni valt att redovisa?  
 

• Hur ser ni på humankapitalet, det vill säga människan/medarbetarna och dess 
kompetens, som en tillgång? 
 
Ser ni/skulle ni se något praktiskt värde i att ta upp människan som en tillgång 
alternativt skuld i balansräkningen?  
 
- Fördelar 
- Nackdelar 
 

• Återfinns det några skillnader mellan er externa och interna redovisning av 
humankapital? 
 

• Tror/anser ni att er lämnade information skulle kunna bli mer tillförlitligt om ni 
rapporterade er interna redovisning externt?  
 
Skulle den interna redovisningen kunna ge era intressenter ett större mervärde? 
 
- Fördelar  
- Nackdelar 
 

• Tror/anser ni att redovisning av humankapital kan skapa något mervärde för ett 
tjänste- eller kunskapsföretag?  
 

• Arbetar ert företag för att på något sätt främja utvecklingen inom redovisningen av 
humankapital?  
 
- Hur bär ni er åt? 
- Varför känner ni att det finns ett behov av att föra redovisningen framåt? 
 

• Tror/anser ni att det finns något behov av att föra redovisningen av humankapital 
framåt? 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Bilaga 3 
 
Företag 1       

Scoreboard  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Antal sidor relaterade till medarbetarna  2 2 3 2 - 
       
ÅRL 2006       
Medeltalet anställda/år  x x x x x 
Fördelning män och kvinnor  x x x x x 
Sjukfrånvaro    x x x 
Löner och Sociala avgifter  x x x x x 
       
Nyckeltal utifrån teorin       
Antalet anställningsår i genomsnitt       
Avhoppskänslighet       
Förädlingsvärde       
Genomsnittsålder       
Intäktspersoner       
Nyanställda     x  
Personalomsättning       
Utbildningskostnader       
Antal utbildningstimmar       
Antalet utbildningstimmar/total arbetstid 
(%)       
Antal anställda på bokslutsdagen  x x x x x 
Antal auktoriserade revisorer  x x  x  
Antal godkända revisorer  x x  x  
Omsättning/anställd       
       
Övrig redovisning av nyckeltal       
Förändring av antalet anställda   x x x x x 
Förändring av antalet anställda per sektion  x x x x x 
Antal anställda per affärsområde      x  
Antal kvalificerade konsulter  x x    
       
       
 



  

Bilaga 4 
 
Företag 2       

Scoreboard  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Antal sidor relaterade till medarbetarna  2 2,5 3 3 3 
       
ÅRL 2006       
Medeltalet anställda/år  x x x x x 
Fördelning män och kvinnor  x x x x x 
Sjukfrånvaro    x x x 
Löner och Sociala avgifter  x x x x x 
       
Nyckeltal utifrån teorin       
Antalet anställningsår i genomsnitt       
Avhoppskänslighet       
Förädlingsvärde per anställd       
Genomsnittsålder  x  x x x 
Intäktspersoner       
Nyanställda   x   x 
Personalomsättning    x x x 
Utbildningskostnader       
Antal utbildningstimmar  x x x x x 
Antalet utbildningstimmar/total arbetstid 
(%)  x x x x x 
Antal anställda på bokslutsdagen       
Antal auktoriserade revisorer    x x x 
Antal godkända revisorer    x x x 
Omsättning per anställd  x x x x x 
       
Övrig redovisning av nyckeltal       
Åldersstruktur    x x x 
Egen redovisning av sjukfrånvaro   x    
Ökningen av omsättningen per anställd (%)      x 
       
       
       
 



  

Bilaga 5 
 
Företag 3      

Scoreboard  År 2 År 3 År 4 År 5
Antal sidor relaterade till medarbetarna  2 2 3 4 
      
ÅRL 2006      
Medeltalet anställda/år  x x x x 
Fördelning män och kvinnor  x x x x 
Sjukfrånvaro   x x x 
Löner och Sociala avgifter  x x x x 
      
Nyckeltal utifrån teorin      
Antalet anställningsår i genomsnitt      
Avhoppskänslighet      
Förädlingsvärde   x x x x 
Genomsnittsålder      
Intäktspersoner      
Nyanställda    x x 
Personalomsättning      
Utbildningskostnader      
Antal utbildningstimmar      
Antalet utbildningstimmar/total arbetstid (%)      
Antal anställda på bokslutsdagen      
Antal auktoriserade revisorer  x x x x 
Antal godkända revisorer  x x x x 
Omsättning/anställd  x x x x 
      
Övrig redovisning av nyckeltal      
Löneintensitet (%)  x x x x 
Arbetskraftskostnader  x x x x 
Förändring av antalet anställda per 
tjänsteområde  x    
Antal kvalificerade konsulter     x 
      
      
 



  

Bilaga 6 
 
Företag 4     

Scoreboard  År 4 År 5  
Antal sidor relaterade till medarbetarna  2 2  
     
ÅRL 2006     
Medeltalet anställda/år  x x  
Fördelning män och kvinnor  x x  
Sjukfrånvaro  x x  
Löner och Sociala avgifter  x x  
     
Nyckeltal utifrån teorin     
Antalet anställningsår i genomsnitt     
Avhoppskänslighet     
Förädlingsvärde per anställd     
Genomsnittsålder     
Intäktspersoner     
Nyanställda     
Personalomsättning     
Utbildningskostnader     
Antal utbildningstimmar     
Antalet utbildningstimmar/total arbetstid 
(%)     
Antal anställda på bokslutsdagen     
Antal auktoriserade revisorer     
Antal godkända revisorer     
Omsättning/anställd     
     
Övrig redovisning av nyckeltal     
     
     
     
 
 
 
 


