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Förord

Vi vill rikta ett stort tack till de representanter från varje bolag som ställde upp och hjälpte oss 

med intervjuer. Tack till P-O Westerlund på A-Com, Johan Andersson på AddNode och Peter 

Mattisson på Avalon för er hjälp. Vi vill även tacka våra opponenter för deras konstruktiva 

kritik.

Mattias Tiljander Erik Palmér



Sammanfattning

Kunskapsföretag är ett företag som förlitar sig på sin personals kunskap, humankapitalet, som 

intäktsskapare. Personalens kunskap kan inte redovisas som exempelvis en maskin i ett 

industriföretag kan. Detta kan skapa problem vid värderingen av kunskapsföretaget, både för 

investerare och för kreditbedömare. Detta gör att denna typ av företag kan ha problem med 

finansiering av verksamheten.  Syftet med denna uppsats var därför att undersöka om 

kunskapsföretagen ansåg det vara ett problem att de inte kan redovisa sin personals kunskap 

och hur de i så fall kringgår detta problem.

Undersökningen genomfördes i två steg. Det första steget gick ut på att undersöka 

årsredovisningar från 15 företag som vi ansåg föll under definitionen kunskapsföretag. Det 

andra steget var att genomföra intervjuer med tre av dessa företag för att undersöka vilka 

alternativa kommunikationskanaler som eventuellt används i förmedlingen av humankapitalet 

och hur de såg på problematiken kring humankapitalets vara eller icke vara i redovisningen.

Vi valde att utgå från tre typer av teorier, kommunikationsteori, intressentteorin och 

Konradgruppens alternativa redovisning. Av dessa lades tyngdpunkten på den sistnämnde då 

denna teori tar upp en alternativ redovisning för kunskapsföretag. 

Resultaten från steg 1 analyserades med hjälp av en excel-tabell där användningen av 

Konradgruppens föreslagna nyckeltal och redovisning sammanfattades. Resultaten från steg 

två analyserades genom att vi försökte hitta samband och likheter mellan svaren från de olika 

intervjuerna.

Dessa resultat visade att kunskapsföretagen inte i någon större utsträckning använde sig av 

vare sig de av Konradgruppen föreslagna nyckeltalen eller någon annan form av 

kommunikation för att kommunicera ut humankapitalets betydelse för värdeskapandet. Istället 

visar resultaten att företagen anser att marknaden är kompetent nog att uppfatta detta på egen 

hand.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Redovisning har anor flera tusen år tillbaka, det har hittats tecken på att en form av 

redovisning existerade redan på de gamla grekernas och romarnas tid. På den tiden sågs 

redovisning dock som ett sätt för rika att ha ordning på sina rikedomar.1 Den redovisning vi 

ser idag har emellertid sin grund senare än denna tidsperiod. Den moderna redovisningen tros 

ha sin grund från renässansens dagar, någonstans mellan 1300-talet och 1500-talet. Den 

italienska munken Fra Luca Pacioli skrev år 1494 skriften Summa de Arithmetica Geometria 

Proportioni et Proportionalita som är den äldsta kända skriften som behandlar begreppet 

dubbel bokföring. Under 1900-talet startades i många länder institutioner med uppgift att styra 

redovisningen för att bli mer standardiserad och mer användbar för externa intressenter.2

Redovisningen ser olika ut i olika kulturer. Det finns ett flertal olika uppdelningar för de olika 

redovisningstraditionerna. En av de vanligaste uppdelningarna är Nobes uppdelning i två 

olika traditioner, den anglosaxiska och den kontinentala. Den anglosaxiska traditionen, dit 

bland annat USA och Storbritannien hör, fokuserar på matchningsprincipen. De har en tydlig 

önskan att alla kostnader ska matchas med intäkter, för att ge en så rättvisande bild som 

möjligt. Den kontinentala traditionen präglas mer av försiktighetsprincipen, som innebär att 

man inte ska övervärdera tillgångar och intäkter och inte undervärdera skulder och kostnader, 

för att redovisningen inte ska riskera att bli vinklad. De båda traditionerna har även olika 

finansiering. Den anglosaxiska traditionen finansieras huvudsakligen av investeringar från 

riskkapitalister, medan den kontinentala huvudsakligen finansieras genom lånfinansiering. 

Det finns även tydligare koppling till beskattning inom den kontinentala traditionen, medan 

den anglosaxiska traditionen har en tydligare koppling till juridiska systemet. Dessa skillnader 

är de som huvudsakligen utformat de redovisningstraditionerna.3

De bolag som finns noterade på en auktoriserad börs i Sverige eller något av EU-länderna, 

måste sedan 1 januari 2005 upprätta sin redovisning i enlighet med regelverket från 

International Accounting Standards Board (IASB). Det pågår ett stort projekt för att 

                                                
1 Schroeder et.al. (2005), s.2-3
2 Ibid. s.3-5
3 d’Arcy (2001)
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harmonisera redovisningen över större delen av världen, främst mellan IASB:s 

redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS) och dess 

föregångare International Accounting Standards (IAS), och den amerikanska motsvarigheten 

The Financial Accounting Standards Board(FASB) standarder Statements of Financial 

Accounting Standards(SFAS). 4

Ett av de aktuella områdena för diskussion inom redovisning är frågan hur vissa immateriella 

tillgångar ska redovisas. Materiella tillgångar är fysiska tillgångar, som exempelvis fastigheter 

och maskiner.5 Immateriella tillgångar är motsatsen, dessa tillgångar är av sådant slag att man 

inte kan ta eller röra vid dem, som exempelvis patent, aktiverade Forsknings och 

Utvecklingskostnader(FoU) och goodwill.6

Standarden IAS 38 behandlar när och hur en immateriell tillgång, enligt dagens regelverk, 

kan redovisas i företagets balansräkning. IASB definierar immateriella tillgångas som:

”en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form” 7

För att få redovisa en immateriell tillgång enligt IFRS måste den uppfylla en grundläggande 

definition. Företaget måste kunna fastställa dess identifierbarhet, med detta menas att den går 

att avskilja från företaget som helhet genom att exempelvis sälja eller hyra ut den samt att den 

är uppkommen ur en juridisk rättighet. Företaget måste även ha kontroll över tillgången, detta 

för att företaget ska ha kontroll över de framtida ekonomiska fördelarna. Företaget måste även 

kunna beräkna de framtida ekonomiska fördelarna på ett tillförlitligt sätt. Utöver denna 

definition ska även ett antal grundkriterier vara uppfyllda för att företaget ska kunna redovisa 

den immateriella tillgången i balansräkningen. Företaget får endast redovisa tillgången om det 

är troligt att de framtida ekonomiska fördelarna kan hänföras till tillgången och att det kan 

fastställas att dessa fördelar kommer att tillfalla företaget samt att tillgångens 

anskaffningsvärde kan beräknas tillförlitligt. Företaget ska dessutom kunna bedöma 

sannolikheten för de framtida ekonomiska fördelarna.8

                                                
4 Schroeder et.al. (2005), s.87-90
5 Ibid. s.273
6 Ibid. s.318
7 Internationell redovisningsstandard I Sverige: IFRS/IAS 2006 s. 525
8 Ibid. s.526-528
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1.1.1 Finansiärerna

En studie av Gröjer och Catasús visade att skillnader mellan hur företagen redovisar vissa 

typer av tillgångar gör skillnad i möjligheten att få krediter. I sin studie lät de 40 

kreditbedömare värdera ett företag med relativt låg andel av materiella tillgångar. De delade 

upp kreditbedömarna i två grupper, en kontroll- och en experimentgrupp. De olika grupperna 

av kreditbedömarna fick sedan ett underlag som var identiskt förutom på en punkt. I den 

redovisning som lämnades till kontrollgruppen redovisades kostnader för utbildning, FoU och 

varumärke som en förutbetald kostnad. I redovisningen som lämnades till experimentgruppen 

redovisades dessa kostnader var för sig som immateriella tillgångar. Forskarna genomförde 

även personliga intervjuer med samtliga kreditbedömare. Deras slutsats var att 

kontrollgruppen var mer villiga att bevilja krediter till företaget än experimentgruppen. Detta 

berodde på att kreditbedömarna enligt bankens manual ska justera bort de immateriella 

tillgångarna från balansräkningen, medan de förutbetalda kostnaderna lämnades orörda. Detta 

gjorde att företaget enligt experimentgruppens bedömning fick en betydligt svagare 

ekonomisk status. Företag med större delen av det totala tillgångskapitalet i immateriella 

tillgångar kan då få svårt att få krediter beviljade. Dessa företag måste därför kunna ställa 

någon form av säkerheter för att få krediter beviljade, något som kanske inte alla företag har 

möjlighet till.9

Investerare kan använda en rad olika värderingsmodeller vid investeringsbeslut. Damodaran 

beskriver sex olika typer av investerare, alla med olika syn på värderingsmodeller och 

investeringar.10 Den första investerartypen han beskriver är Fundamentalanalytiker, från 

engelskans Fundamental Analysts, som gör en djupare analys av varje företag för att hitta 

felprissatta aktier, över- eller undervärderade aktier. Dessa investerare ser detta som en 

långsiktig investeringsstrategi. Den andra typen som beskrivs är Franchiseköpare, från 

engelskans Franchise buyers, som inriktar sig på några få marknader som de känner till 

väldigt väl och försöker hitta undervärderade aktier inom dessa branscher. Den tredje typen är 

tekniska analytikern, från engelskans Chartists, som tror mycket på de psykologiska 

faktorerna bakom kursutvecklingen, och därmed försöker hitta samband mellan olika 

historiska faktorer för att förutspå kursutvecklingar i framtiden. Den fjärde typen som 

beskrivs är Informationshandlare, från engelskans Information traders, som fokuserar på hur 

                                                
9 Gröjer & Catasús (2003)
10 Damodaran (1994) s.4 -7
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ny information påverkar aktiekursen. Den femte typen är Marknadsmatchare, från engelskans 

Market timers, som istället för att värdera individuella aktier som under- eller övervärderade 

försöker hitta felprissatta marknader. Den sista typen av investerare som beskrivs är Effektiv 

marknadsvärderare, från engelskans Efficient Marketers, som utgår från att marknaden är 

fullständigt korrekt värderad, att all information redan är avspeglad i priserna och att det 

därmed inte går att hitta en under- eller övervärderad aktie för kortsiktiga vinster.

Årsredovisningar är i första hand riktade till de långsiktiga investerarna även om de även 

används av kortsiktiga investerare.11

1.1.2 Kunskapsföretag och intellektuellt kapital

En typ av företag som har en hög andel immateriella tillgångar är kunskapsföretaget. 

Kunskapsföretag ”lever på att sälja sin kunskap”.12 Exempel på sådana företag är

revisionsbyråer, advokatbyråer, och IT-företag. Dessa företags värdeskapande kommer till 

större del från personalens kompetens.13 Kunskapsföretag och tjänsteföretag kan lätt blandas 

ihop, då kunskapsföretag i grund och botten är tjänsteföretag. Kunskapsföretagen beskrivs 

som en speciell typ av tjänsteföretag. Den största skillnaden mellan kunskapsföretag och 

tjänsteföretag är att tjänsteföretagen utför standardiserade tjänster, medan kunskapsföretaget 

utför komplexare tjänster. ”Kunskapsföretagens produktion är: a) Icke standardiserad, b) 

Kreativ, c) Starkt individberoende och d) Komplext problemlösande.14

Figur 1: Skillnaden mellan kunskapsföretag och tjänsteföretag

Källa: Sveiby et.al.  (1990) s.9

                                                
11 Damodaran (1994) s.5
12 Sveiby et.al. (1990) s.9
13 Ibid. s. 9
14 Ibid. s.10
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Figur 1 visar skillnaden mellan tjänsteföretag och kunskapsföretag. Företagen som 

kategoriseras till höger i figuren är standardiserade och ska därför benämnas tjänsteföretag. 

De till vänster är de individanpassade företagen vilka är de som ska benämnas 

kunskapsföretag. Företagen längst till höger på skalan kan exempelvis vara tjänsteföretag som 

snabbmatsrestauranger, försäkringsbolag och flygbolag. Dessa företag passar ej in på 

definitionen över kunskapsföretag då de till största del säljer standardiserade tjänster. 

McDonald’s exempelvis säljer sina förbestämda menyer, som är likadana över hela världen. 

Varje meny är inte anpassad för varje enskild kund. Detsamma gäller flygbolag och 

försäkringsbolag, som säljer standardiserade produkter som är desamma för i princip samtliga 

kunder. 

Figur 2: De tre kapitaltyperna

Källa: Sveiby et.al. (1990) s. 20

Figur 2 visar i vilken kapitalgrupp som olika typer av företag lägger sin tyngdpunkt. 

Konradgruppen menar att det i moderna företag finns tre olika typer av kapital. Olika typer av 

företag är mer eller mindre beroende av de olika typerna av kapital. Industriföretag 

exempelvis är mer beroende av finansiellt kapital, så som maskiner, inventarier, fastigheter 

och likvida medel, än vad tjänste- och kunskapsföretag är. För kunskapsföretag ligger 

tyngdpunkten vid individkapitalet och de har ett relativt lågt beroende av finansiellt kapital 
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jämfört med de två övriga kapitaltyperna, individkapital och strukturkapital.15 Strukturkapital 

beskrivs som de investeringar som görs i företagets interna struktur. Detta kan exempelvis 

vara investeringar i nätverk, processer och image. Inom strukturkapitalet beskrivs tre viktiga 

grundpelare som företaget måste kunna förmedla till sina intressenter, nämligen personalen, 

problemlösningsförmågan och kundkapitalet. Till strukturkapitalet hör också sådan personal 

som inte skulle benämnas som intäktspersoner, exempelvis sådan personal med mer 

administrativa tjänster.16 Individkapitalet beskrivs som personalens utbildningsnivå, 

arbetslivserfarenhet, sociala förmåga och dess förmåga att använda dessa kunskaper för att det

ska ha ett ekonomiskt värde för företaget. Personal kan tillhöra antingen strukturkapital eller 

individkapital. Den personal som anses tillhöra individkapitalet benämns som 

”intäktspersoner”. Med intäktspersoner menas de som arbetar med att bearbeta företagets 

kunder, med andra ord de som skapar intäkterna till kunskapsföretaget. Detta kapital är 

väldigt svårt att värdera då ett företag riskerar att förlora individkapital vid exempelvis 

personalförluster. Personalen och därmed kunskapen är rörlig, och vid en hög 

personalomsättning blir det svårt för företaget att värdera inflödet och utflödet av kunskap. 

Kunskapen i sig är också en väldigt abstrakt tillgångspost, vilket gör den än mer 

svårvärderad.17

Hansson och Andersson har en något annorlunda syn på kapital. De delar in kapital i två 

huvudgrupper, finansiellt- och icke-finansiellt kapital. Det finansiella kapitalet är den 

traditionella synen på kapital, med synliga värden, detta kan vara i form av maskiner, 

inventarier och andra anläggnings- och omsättningstillgångar. Det icke-finansiella kapitalet 

består av tre ”valutor”, humankapital, strukturkapital och affärskapital. Humankapitalet, den 

mänskliga kompetensen i företaget beskrivs som kärnan i verksamheten. Strukturkapitalet 

beskrivs som den interna strukturen i verksamheten, som exempelvis nätverk, rutiner och 

processer, och affärskapitalet är alla externa förhållanden som företaget behöver i sin 

verksamhet, som exempelvis kund- och leverantörsrelationer.18

                                                
15 Sveiby et.al (1990) s.18-19
16 Ibid. s.28-32
17 Ibid. s.23-24
18 Hansson & Andersson (1999) s.124-127
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Hansson och Andersson definierar humankapital som:

”Summan av all kompetens i verksamheten som bidrar till värdeskapande” 19

Detta är i deras mening ett icke-finansiellt kapital som ett företag inte kan kapitalisera. 

Företagen kan inte redovisa detta kapital så att det blir synligt i företagets balansräkning, utan 

investeringar i humankapital redovisas direkt som en kostnad i resultaträkningen.20

Kompetens definieras som:

”Medarbetarnas förmåga att lösa uppgifter så att externa såväl som interna kunder upplever 

ett förväntat värde, helst mervärde” 21

Kompetensen ska alltså bidra till ett värdeskapande för företaget för att passa in på 

definitionen av humankapital. Hansson och Andersson nämner tre former av värden, ”inre

värden som attityder, kunskaper, insikter och relationsskapande; yttre funktionella värden 

som branschkännedom, volymökning, produktivitetshöjning, ökade kundkontakter etc; och 

slutligen ekonomiska värden som lägre kostnader, ökade intäkter och större vinstmarginal”. 

Alla dessa värden är viktiga för förståelsen av humankapitalbegreppet.22

Stewart talar om en ny samhällsekonomi, en revolution som förändrat strukturen inom 

företagen. Han kallar denna nya ekonomi för kunskapssamhällets ekonomi. Han drar 

paralleller mellan uppkomsten av denna nya ekonomi och de förändringar som skedde i den 

industriella revolutionen för 150 år sedan. Han skriver att övergången mot en 

kunskapsekonomi kommer förändra synen på företagen och dess arbete.23 Företagen går idag 

mot att bli mer och mer kunskapsintensiva, och Stewart menar på att företagen nu satsar mer 

på utveckling av kunskapen än produktionsinvesteringar. Redan 1991 menar Stewart att 

företagen totalt sett i USA investerade mer på kunskap än maskiner. Han kallar därför 1991 

                                                
19 Hansson & Andersson (1999) s.129
20 Ibid. s.129
21 Ibid. s.129
22 Ibid. s.129
23 Stewart (1999) s.28-36
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för kunskapssamhällets första år.24 I och med kunskapsekonomins inträde har de traditionella 

tillgångarna enligt Stewart förlorat i betydelse, han menar med detta att företagen blivit 

mindre beroende av fysiskt kapital och att ett kunskapsföretag kan klara sig på till synes 

väldigt liten del traditionella tillgångar. Ett av de starkaste bevisen på detta är att företagen är 

villiga att betala betydligt mer för information än för att kunna få in eget kapital. Stewart 

skriver om kunskapen som en dold skatt, något som inte syns i redovisningen, utan att enbart 

höljet syns. Med höljet så menar han de kostnader och intäkter som genereras, men inte själva 

tillgången som skapar värdet.25

Stewart skriver om äganderätten av humankapital. Människor kan hyras men inte ägas”. 26

Detta är något som skapar en högre risk för aktieägaren då nyckelpersoner kan sluta och 

därmed påverka företagets avkastningspotential. Då kunskapsföretagens värde till största del 

består av humankapitalet blir företaget mer riskfyllt och svårvärderat. Stewart visar detta 

genom att citera Robert Monks som är företrädare för aktieägarintressen ”Jag skulle aldrig 

investerar en krona passivt kapital i ett tjänsteföretag där förädlingsvärdet skapas av 

människor som går ut genom dörren klockan fem på eftermiddagen. Jag vet inte hur man ska 

sätta ett rättvisande värde på företaget.”. 27 Stewart menar att nyckelpersonerna måste knytas 

till företaget på ett starkare sätt, exempelvis genom att göra dem till delägare genom aktier 

som en del av ersättningen för deras arbete.28

Intresset för en debatt kring det intellektuella kapitalets redovisning har vuxit på senare år. 

Detta för att fler inser att det inte längre är ett lika starkt samband mellan företagets bokförda 

tillgångar och dess marknadsvärde. Hansson och Andersson definierar därför intellektuellt 

kapital som ”gapet mellan det bokförda substansvärdet och aktiernas marknadsvärde”.29

Enligt denna definition skulle då företagets egentliga värde vara substansvärdet tillsammans 

med värdet på det intellektuella kapitalet.30

Inom IASB pågår arbete för att undersöka hur immateriella tillgångar ska redovisas och om 

personalens kunskap ska kunna redovisas på balansräkningen. Ett problem som uppstår är att 

                                                
24 Stewart (1999) s.43-48
25 Ibid. s.61-64
26 Ibid. s.138
27 Ibid. s.141
28 Ibid. s.138-142
29 Hansson & Andersson (1999) s. 12
30 Ibid. s.12
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personalens kunskap inte kan säkerställas mot framtida ekonomiska fördelar, vilket är ett 

kriterium för att kunna redovisa något som en immateriell tillgång.31 Detta är en av de allra 

starkaste synpunkterna som kritiker till redovisning av humankapital brukar framföra. 

Kritikerna menar att det är i princip omöjligt att säkerställa de framtida ekonomiska 

fördelarna just för att personalen oftast kan lämna företaget när som helst, vilket skulle leda 

till tillgångsutflöde.

Hansson och Andersson är även noggranna med att påpeka att humankapital inte är likställt 

med människor. Människor ska endast ses som källan till humankapitalet, det är själva 

kompetensen och problemlösningsförmågan som är humankapitalet. Humankapitalet beskrivs 

som den viktigaste delen av det intellektuella kapitalet, då humankapitalet behövs för att 

skapa struktur- och affärskapital. De skriver också om vikten av att hela tiden investera i 

humankapitalet för att bibehålla och utveckla detta. De diskuterar även synen på investeringar 

i humankapitalet. Investeringen kan ha två olika sidor. Å ena sidan ses det som en investering 

för framtiden, vilket påverkar det långsiktiga resultatet positivt. Å andra sidan ses det som en 

kostnad, vilket får negativa effekter för resultatet på kort sikt.32

Även Edvinsson och Malone talar om ett minskat samband mellan vad de kallar ”marknadens 

uppfattning och redovisningens verklighet”.33 De talar om att värderingen nu gått från att 

enbart baseras på de traditionella måtten, att värderingsbasen har breddats till att innefatta 

även sådant som inte finns på balansräkningen. Edvinsson och Malone delar dock enbart in 

det intellektuella kapitalet i två delar, humankapital och strukturkapital. Affärskapitalet anser 

de vara en del av strukturkapitalet.34

                                                
31 http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/IASB+Work+Plan.htm (2007-03-10)
32 Hansson & Andersson (1999) s.14-19
33 Edvinsson & Malone (1997) s. 18
34 Ibid. s. 17-29
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Figur 3: Jämförelse mellan industriföretags och tjänsteföretags intellektuella kapital
Källa: Hansson & Andersson (1999) s. 20

Hansson och Andersson vill genom diagrammet i figur 3 illustrera vilka stora skillnader det 

kan vara mellan traditionella industriföretag och tjänsteföretags substansvärden. Med 

substansvärden menas de mätbara tillgångar som syns i företagets balansräkning. Enligt deras 

definition är intellektuellt kapital skillnaden mellan börsvärde och substansvärde. Som vi kan 

se av diagrammet har tjänsteföretagen, vilket i detta sammanhang även inkluderar 

kunskapsföretag, ett större intellektuellt kapital än industriföretag. Med detta vill de visa att 

alla företag inte kan värderas efter samma modeller och principer. Kunskapsföretag behöver 

därför värderas enligt andra principer än industriföretagen. Annars finns en risk för att de 

”dolda värdena”, det vill säga det intellektuella kapitalet, hos kunskapsföretag missas vid 

värdering av företaget.35

Stewart citerar David Wilson som är auktoriserad revisor och partner i Ernst & Young ”Det 

är 500 år sedan Pacioli gav ut sin grundläggande bok om bokföring, och vi har praktiskt 

taget inte sett någon förnyelse i tillämpningen. Det har kommit nya regler men inte en enda 

regel har förändrat själva stommen för beräkningen.”.36 Med detta citat vill Stewart belysa 

problematiken med att redovisningsteorin är väldigt trögföränderlig. Ett exempel som han tar 

upp är när ett företag köper ett annat företag för mer än vad det är bokfört till. Detta överpris 

måste sedan redovisas under, det enligt Stewart helt meningslösa, namnet goodwill. 

                                                
35 Hansson & Andersson (1999) s.19-22
36 Stewart (1999) s.89.90
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Anledningen till att företaget betalar ett överpris är just för det intellektuella kapitalet, men då 

redovisningsreglerna inte tillåter att ett företag betalar för ”ingenting” måste företaget därmed 

redovisa det intellektuella kapitalet som goodwill.37

Ett företag vars tillgångar till största del består av immateriella tillgångar måste på annat sätt 

visa för kreditbedömarna varför de skulle vara kreditvärdiga. Då banker och kreditinstitut ofta 

vill ha någon form av säkerhet för att bevilja lån kan dock bristen på materiella tillgångar göra 

detta problematiskt. På samma sätt måste företaget i sin kommunikation till investerare gå 

utöver den vanliga balans- och resultaträkningen för att visa för investeraren eller analytikern 

varför just deras företag är värt att investera i. Värderingen av ett kunskapsföretag kan därmed 

inte göras enligt samma metoder som exempelvis värderingen för ett industriföretag. Då 

kunskapsföretag inte får redovisa humankapitalet i balansräkningen kan en värdering inte ha 

sin grund i denna utan måste utgå från resultaträkningen. Detta kan skapa problem vid 

prognostiseringen av de framtida kassaflödena som ligger som grund till de flesta av de 

vanligaste värderingsmetoderna. I dagsläget måste därför kunskapsföretaget hitta alternativa 

kommunikationsvägar för att förmedla vilken betydelse dess humankapital har för företagets 

resultat. De två olika finansieringsmetoderna, att ta in riskkapital och lånefinansiering, skapar 

därmed två olika sorters problem för kunskapsföretaget. Problem med lånefinansiering 

drabbar mer troligt mindre, onoterade bolag som inte har tillräcklig tillgång till 

riskkapitalmarknaden. För de noterade bolagen handlar dock problematiken om att de måste 

få sina intressenter införstådda i vilket värde dess personals kunskap har.

Problemets storlek kan emellertid diskuteras, då problemen endast berör ett begränsat antal 

företag i Sverige. Att dessa ska ha en egen redovisning kan i sig istället skapa andra problem, 

för exempelvis analytiker eller för revisorer. Motståndare till humankapitalsredovisning 

menar att det skulle skapa mer arbete för kunskapsföretagens ekonomiavdelningar då de

måste värdera kunskapen, något som torde vara relativt svårt att genomföra. Denna värdering 

ska sedan också värderas av en marknad för att bedöma dess trovärdighet. 

En av de allra vanligast använda värderingsmodellerna av analytiker och investerare är 

diskonterat kassaflödesanalys (DCF), som utgår från diskonterade framtida förväntade 

kassaflöden för att fastställa värdet på ett företag idag. Damodaran skriver att vissa företag 

                                                
37 Stewart (1999) s.86-93
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kan vara problematiska att värdera med en sådan värderingsmodell, då denna modell utgår 

från att värdet skapas av de tillgångar som finns i bolaget.38 Detta blir fallet för 

kunskapsföretagen då de inte har några direkta tillgångar, deras omsättning är ofta betydligt 

högre än dess balansomslutning. Det kan därför vara problematiskt att värdera ett företag utan 

några direkta tillgångar, då tillgångarna är en del av beräkningen för den framtida tillväxten 

och även för det framtida resultatet. Ett företag som inte är beroende av några materiella 

tillgångar behöver inte göra några investeringar i nya tillgångar, vilket gör att omsättningen 

ökar utan att tillgångarna ökar, vilket kan ses som att företaget på lång sikt inte kan 

upprätthålla samma tillväxt då de inte investerar i nya tillgångar. För denna typ av företag ska 

då vid en sådan analys inte läggas någon större vikt vid ökning av tillgångar utan snarare vid 

ökningen av antalet anställda.39 Kunskapsföretagen har ofta ett stort kunskapskapital som de 

ej kan redovisa i balansräkningen. De får istället hitta alternativa vägar att informera 

intressenter om dessa tillgångar.  Enligt Konradgruppen är det vanligt att företagen i de 

finansiella rapporterna beskriver kunskapskapitalet genom bilder och uttalanden om 

personalens kunskap och dess värde för företaget.40

Konradgruppen skriver om att investerare kan ha svårt att få en rättvisande inblick i 

kunskapsföretag. Årsredovisningen beskriver enligt dem en verklighet uppritad efter gamla 

normer och standarder, något som inte längre är en applicerbar verklighet för många företag. 

De beskriver problematiken från två håll. Ett problem är att dessa företag inte kan redovisa sin 

personal som en tillgång, vilket för dessa företag är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn. 

Detta kan ge ett snedvridet förväntat kassaflöde som kan leda till en automatisk felvärdering 

av företaget. Det andra problemet de beskriver är att verkligheten i dessa företag snabbt kan 

förändras. Företaget kan under året ha förlorat stora delar av sin personal, och med dem även 

kunskapen som legat bakom företagets framgång och vinster. Detta är något som inte 

nödvändigtvis behöver speglas i den aktuella årsredovisningen utan framkommer först året 

efter.41

Hansson och Andersson diskuterar även de hur det intellektuella kapitalet ska redovisas. 

Intellektuellt kapital i allmänhet anses utgöra en tillgång för företagen. Om humankapitalet 

                                                
38 Damodaran (1994) s.10-13
39 Nilsson et.al (2002) s.150-151
40 Sveiby et.al (1990) s.12
41 Ibid. s. 12



Kommunikation av Humankapital

13

hade varit möjligt att redovisa anser de att det skulle stå på skuldsidan i balansräkningen. 

Detta för att de anser att humankapitalet ”lånas” av de anställda. Detta kapital lägger sedan 

grunden för värdeskapande i struktur- och affärskapital. Dessa två ska å andra sidan värderas 

på tillgångssidan. Därmed kan intellektuellt kapital anses vara både en skuld och en tillgång.42

De skriver att börsen ”straffar” sådana företag som investerar pengar i humankapital, då detta 

på kort sikt ger ägarna en sänkt avkastning. I dagens redovisning kan företagen ej se 

investeringar i humankapital som en investering i sina finansiella rapporter utan där ses den 

som en kostnad för företaget. Dock är dessa investeringar viktiga för konkurrenskraften på 

lång sikt och därmed måste företaget förmedla vikten av dessa investeringars kostnad till 

marknaden.43

1.2 Problemdiskussion

Med denna bakgrund blir det uppenbart att företag som karaktäriseras som kunskapsföretag 

bör kommunicera värdet av den kunskap som personalen besitter på annat sätt än genom 

balansräkningen. Klarar inte företaget av att kommunicera detta till sina intressenter blir 

företaget väldigt svårbedömt. Eftersom personalens kunskap inte kan redovisas som en ren 

tillgång i företagens balansräkning måste kunskapsföretagen, vars framtida resultat till stor del 

påverkas av personalens kompetens, hitta alternativa sätt att kommunicera just detta till sina 

intressenter. Traditionella värderingsmetoder utgår till stor del från företagens 

årsredovisningar, något som gör de kunskapsintensiva företagen mer svårvärderade än 

exempelvis industriföretag som har en högre andel materiella tillgångar än kunskapsföretagen.

Det blir då extra viktigt för de kunskapsintensiva företagen att kunna kommunicera 

betydelsen av dess personals kompetens, ofta benämnt som det intellektuella kapitalet, till 

sina intressenter. 

Hur medvetna är egentligen kunskapsföretagen av betydelsen av kommunikation med 

intressenterna? Vilken betydelse har det för dessa företag att de kan kommunicera ut 

kunskapen? Antagligen är dessa företag väl medvetna om att kommunikationen är viktig. För 

att intressenterna ska kunna få en korrekt bild av ett företag och utifrån denna kunna göra en 

korrekt bedömning av företagets värdeskapande, så krävs denna information. Många företag 

har en speciell avdelning som sköter just kommunikationen med företagets externa 

                                                
42 Hansson & Andersson (1999) s.140-141
43 Ibid.  s.14-19
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intressenter, de så kallade Investor Relations-avdelningarna. Men hur mycket information 

måste de lämna ut och hur kommunicerar de ut sin största värdeskapande tillgång, kunskapen, 

till dessa intressenter? Då personalens kunskap som tillgång är den enskilt största 

värdeskapande enheten i ett kunskapsföretag, torde detta vara viktigt att kommunicera ut till 

intressenterna. Hur detta görs är även det en intressant fråga. Troligt är att de till stor del 

använder sig av de finansiella rapporterna, detta är åtminstone vad forskare inom ämnet 

föreslår. Men vilka alternativa kommunikationskanaler kan kunskapsföretagen använda?

Vi anser därför att det är intressant att undersöka hur företagen handskas med problemet att 

inte kunna redovisa sin personal som en tillgång. Intresset ligger i att undersöka hur företagen 

praktiskt går till väga för att kommunicera ut vikten av sitt humankapital till de externa 

intressenterna, dels genom de finansiella rapporterna och dels på andra alternativa sätt. En 

fråga som dyker upp är hur viktigt företagen egentligen tycker att denna kommunikation är. 

Hur stort är egentligen problemet? Behöver dessa företag verkligen en annorlunda 

redovisning än de traditionella företagen? Då de tampas med en annan form av problematik i 

sin redovisning kan det tänkas att denna kommunikation blir extra viktig. Men antalet företag 

kan anses begränsat då vi anser att endast 58 av de företag som finns noterade på den svenska 

börsmarknaden faller inom definitionen för kunskapsföretag, vilket kan göra att problemets 

storlek minskas. Behovet av annorlunda redovisning kanske inte är så stort som vissa forskare 

vill få det till.

Tidigare forskning kring intellektuellt kapital och humankapital har till stor del fokuserat på 

dess vara eller icke vara i redovisningen. Den tidigare forskningen har försökt mäta vilka 

effekter det skulle få om redovisning av humankapital var möjlig och om den är nödvändig. 

Vi väljer istället att inrikta oss på att undersöka hur företagen idag kringgår detta problem, hur 

de på alternativa sätt försöker förmedla personalens kompetens och dess värdeskapande till 

marknaden.

Det finns även tidigare forskning som gjort studier ur motsatt synvinkel, nämligen 

investerarnas och analytikernas synvinkel. De har då undersökt vilken information som 

analytiker och investerare använder när de gör sina bedömningar och värderingar av 

kunskapsföretag, för att utreda om de anser sig få relevant information från företagen. Vi 
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väljer att undersöka motsatsen och se det ur företagens perspektiv, vad de anser vara relevant 

information och hur de anser att de ska förmedla den till intressenterna. 

1.2 Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur kunskapsföretag behandlar problemet att de inte kan 

redovisa humankapital som en tillgång. Vi vill undersöka vilka kanaler de använder sig av för 

att kommunicera humankapitalets betydelse för de framtida resultaten till marknaden samt hur 

viktigt kunskapsföretagen anser det vara att marknaden har en korrekt bild av personalens 

kompetens.

1.3 Avgränsning

En första avgränsning som görs är att vi enbart kommer att undersöka svenska 

kunskapsföretag noterade på den svenska börsmarknaden. Anledningen till att vi avgränsar 

oss till enbart svenska kunskapsföretag är att det skulle vara problematiskt att genomföra en 

undersökning av utländska bolag då den datainsamling som krävs skulle vara svår att 

genomföra. Att vi även avgränsar oss till kunskapsföretag noterade på den svenska börsen är 

för att dessa bolag antas ha ett större behov av att ha en effektiv extern kommunikation med 

sina intressenter då de kan antas vara större än icke-noterade företag. Att vi väljer att avgränsa 

oss till investerare som en av intressenterna som undersöks gör också att de noterade 

företagen får ses som mer relevanta för oss. Av de börsföretag som faller inom kategorin 

kunskapsföretag har vi valt att avgränsa oss till att undersöka 15 av dessa företag.

En andra avgränsning vi gör är över vilka av intressenterna som undersöks. Då det finns ett 

antal olika intressenter för ett företag kommer vi enbart att undersöka kommunikationen till 

två av dessa, långivare och investerare. Detta för att det är kommunikationen till just dessa 

grupper av intressenter som främst väckt intresset hos oss för undersökningen. Vi kommer 

därför att exkludera kommunikationen till andra intressenter som exempelvis leverantörer, 

kunder och stat.

Vi avgränsar oss även genom att enbart undersöka vilka av Konradgruppens rekommenderade 

nyckeltal som används. Detta för att vi anser att de har tagit fram bra mätvärden och 

indikatorer över humankapital, och dessa lämpar sig att studera hur de används.
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1.4 Tidigare forskning

Forskningen kring humankapital och dess betydelse finns inom flera olika inriktningar av 

företagsekonomin. Det har bedrivits forskning kring humankapital inom redovisning och  

finansiering likväl som det bedrivits inom organisation och management. I bakgrunden har vi 

nämnt Konradgruppen , Hansson och Andersson, Edvinsson och Malone och Stewart och 

deras forskning kring ämnet humankapital. Konradgruppens ledare Karl Erik Sveiby hade 

redan innan Konradgruppens rapport ”Den osynliga balansräkningen” bedrivit forskning om 

kunskapsföretag och humankapital, men då med en starkare inriktning mot ledarskap. Bland 

annat gav han tillsammans med Anders Risling ut boken ”Kunskapsföretaget – Seklets 

viktigaste ledarutmaning?” som behandlar kunskapsföretaget och hur dessa företag bör ledas 

för att bli framgångsrika.44 Kupiec menar att redovisning av intellektuellt kapital är ett av de 

mest diskuterade och debatterade ämnena inom redovisningsområdet, och att de företag med 

en hög andel intellektuellt kapital får en annorlunda redovisning då dessa företag inte kan 

redovisa detta kapital.45

All forskning ställer sig dock inte positiva till redovisning av humankapital eller intellektuellt 

kapital. Vissa forskare har till och med gått så långt att de kallar det för en modefluga inom 

redovisning. Främst är de kritiska till användandet av modeller och uttryck som inte är 

standardiserade inom redovisning eller management, och ser inte den breda användningen av 

dessa som positiv.46

Vidare finns forskning som visar skillnader mellan börsvärde och bokfört värde. Magnusson 

visar i sin undersökning att marknaden har uppvärderat företagen med anledning av dess 

intellektuella kapital. Detta visar att marknaden själv är kapabel att, utan någon direkt 

redovisning av humankapitalet, värdera företaget till dess rätta värde. Magnusson menar att 

marknaden därmed tar hänsyn till både det bokförda värdet och det intellektuella kapitalet, 

vilket i sig skulle kunna motsäga behovet av en redovisning av humankapitalet som tillgång i 

balansräkningen.47  

                                                
44 Sveiby & Risling (1986)
45 Kupiec (2000)
46 Se bland annat Engwall och Kipping (2004) och Fincham och Roslender (2003 och 2004)
47 Magnusson (2006)
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Forskning inom redovisning visar att både analytiker och företag ser det som viktigt att 

humankapitalet redovisas, men de har skilda åsikter kring hur detta ska göras på bästa sätt. 

Detta visas bland annat av Eklund och Larsson som i sin undersökning kom fram till att IT-

företagen var positiva till en standardisering av redovisningen medan analytikerna inte var 

lika angelägna om det. De kommer även fram till två typologier kring begreppet 

humankapital. Den ena likställer humankapital med intellektuellt kapital medan den andra 

även tar med begreppet strukturkapital inom ramen för det intellektuella kapitalet.48 Även 

Bengtsson, Maglica och Rydén visar genom sin undersökning att större delen av IT-företagen 

redovisar humankapitalet i sina årsredovisningar i form av nyckeltal och textbeskrivningar. 

De kommer även fram till att de flesta företagen och revisorerna ställer sig positiva till en 

standardisering av redovisningen av humankapital, dock ser revisorerna en redovisning av 

humankapitalet som en tillgång i balansräkningen som en omöjlighet. Liksom Eklund och 

Larsson kommer de även fram till att mottagaränden, analytiker och aktieägare, inte ser något 

större värde i någon tilläggsinformation kring humankapitalet.49

En undersökning som är genomförd på ett liknande sätt som vår är den av Eklund och 

Jonsson. Även de utgår från Konradgruppens nyckeltal i sin undersökning. Skillnaden är dels 

att de endast analyserade nyckeltal, utan några kompletterande intervjuer, och dels att de 

gjorde detta på fyra företag över en femårsperiod mellan 1998 och 2002. Vi valde att göra en 

bredare undersökning jämfört med denna för att se hur företagen gör mer generellt, samt 

komplettera med intervjuer för att fördjupa oss i företagens syn på det hela. I deras 

undersökning kommer de fram till att företagen i relativt hög utsträckning beskriver 

humankapital i både nyckeltal och text.50

1.5 Disposition

I avsnitt 2 beskriver vi på vilket sätt som undersökningen är genomförd. Vi beskriver 

framförallt vilka metoder vi använt för datainsamling, och hur dessa data analyseras. I detta 

avsnitt presenteras också en beskrivning av urvalet för undersökningen och en kort 

beskrivning varför dessa lämpar sig till denna studie. Vi ger även en beskrivning av vilka 

alternativa metoder som kunde ha använts för att undersöka temat.  I avsnitt 3 ställer vi upp 

                                                
48 Eklund & Larsson (1999)
49 Bengtsson et.al (2000)
50 Eklund & Jonsson (2004)
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den teoretiska referensramen till vilken vi kan återknyta i analysen av de data som samlats in. 

Där presenteras kort de teorier som vi anser vara relevanta för undersökningen och dessa 

förklaras ur ett perspektiv relevant för denna undersökning. 

I avsnitt 4 presenteras de resultat vi erhållit från det insamlade datamaterialet. Detta delas upp 

i två delar, först presenteras resultatet av en genomgång av 15 företags årsredovisningar och 

sedan presenterar vi resultatet av tre stycken intervjuer som genomförts. Dessa resultat 

analyseras sedan i avsnitt 5. Analysen är uppdelad i tre olika delar. Först analyseras resultaten 

från genomgången av årsredovisningarna och sedan analyseras resultaten från intervjuerna. 

Dessa sammanfattas sedan i en samlad analys. Slutligen för vi en avslutande diskussion kring 

de resultat som framkommit av studien i avsnitt 6. I detta avsnitt ger vi även förslag till 

fortsatta studier inom området.
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2. Metod

2.1 Val av metod

Denna studie syftade till att undersöka hur kunskapsföretag kommunicerar betydelsen av 

personalens kunskap och kompetens för det ekonomiska resultatet till sina intressenter. För att 

genomföra undersökningen gjordes därför datainsamlingen i två steg, genomgång av 

årsredovisningar och intervjuer med anställda inom kunskapsföretagen som arbetar med 

kommunikationen till intressenter. Litteraturstudien som gjordes innan undersökningen kunde 

starta bestod främst av genomgång av böcker, men även artiklar för att fördjupa oss inom 

områdets forskning. De artiklar vi läste söktes fram genom den globala databasen Business 

Source Elite.

Undersökningen karaktäriseras av en fallstudie. Detta för att vi valt att undersöka ett specifikt 

problem, kunskapsföretagens redovisning av humankapital, vilket är ett karaktärsdrag för 

fallstudier. Dessutom har vi valt att endast undersöka ett fåtal bolag av karaktären

kunskapsföretag. Tack vare intervjuer med anställda på kunskapsföretagen har vi fått ett djup 

i undersökningen, vilket även det är ett karaktärsdrag hos fallstudier. Kunskapsföretagen och 

dess kommunikation är i sig en redan existerande verklighet som även det är ett karaktärsdrag 

för fallstudien. Ytterligare ett karaktärsdrag för fallstudien är att flera typer av källor används 

till undersökningen, vilket vi gjort genom att använda både kvantitativa källor i form av 

årsredovisningar och kvalitativa källor i form av intervjuer. Då vi vill se till just det speciella 

med kunskapsföretagens kommunikation av humankapitalet, är fallstudien den strategi som vi 

ansåg vara bäst lämpad för vår undersökning.51

2.1.1 Kvantitativ ansats – Undersökning av årsredovisningar

Företag kan inte redovisa sin personals kunskap och kompetens som en tillgång i 

balansräkningen, och måste därför hitta alternativa lösningar för att kommunicera ut 

betydelsen av kunskapen till företagets intressenter. Traditionella företag som exempelvis 

industriföretag där det främst är de materiella tillgångarna som är de värdeskapande enheterna 

för företaget kan värderas genom balansräkningen av långivare och investerare. För ett 

kunskapsföretag med en lägre andel av materiella tillgångar kan dess värdeskapande inte 

enbart visas genom balansräkning och resultaträkning. Dessa företag får istället i form av text 
                                                
51 Denscombe (2000) s.41-43
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och bilder försöka kommunicera i årsredovisningen hur stor betydelse dess personal har och 

vilken kunskap de besitter. 

Vi har därför undersökt årsredovisningarna hos 15 av de företag som vi anser passar för 

undersökningen. Vi har studerat dessa för att se hur företagen genom årsredovisningen gör för 

att kommunicera ut personalens kompetens till sina intressenter. Vi har undersökt både om de 

kommunicerar detta genom text och bilder samt om de använder sig av några speciella 

nyckeltal för denna kommunikation. Dessa årsredovisningar har vi hämtat i pdf-format från 

respektive företags hemsida. Detta utgör ingen skillnad för undersökningen då det är samma

innehåll som i de tryckta exemplaren. Data i årsredovisningar är av kvantitativ art, då de till 

största del består av siffror.52 Vi studerade årsredovisningarna från år 2006 i samtliga fall 

utom ett, A-Com, där räkenskapsåret var brutet och vi studerade då årsredovisningen för år

2005/2006. De data som behandlats i undersökningen av årsredovisningar är redan befintlig 

data, som skapats av annan part än undersökningsgruppen, och med andra syften än de som är 

specifika för just denna undersökning. Denna typ av data kallas därmed sekundärdata.53

Analysen av årsredovisningarna har gjorts genom en tabell i Excel, där vi ställt upp de 

nyckeltal och beskrivningar som Konradgruppen ansett vara viktiga för kunskapsföretag att ha 

med i de finansiella rapporterna, dessa beskrivs även under avsnittet om teoretisk referensram. 

Med hjälp av tabellen har vi kunnat analysera hur många av de undersökta företagen som 

använder sig av dessa nyckeltal, och därmed se hur företagen kommunicera ut personalens 

kompetens via dessa i de finansiella rapporterna. Vi har rangordnat användandet av 

Konradgruppens föreslagna nyckeltal i fyra nivåer vilka är a) nyckeltal finns i tabell eller 

diagram över flera år, b) nyckeltalet beskrivs i text med siffror, c) nyckeltalet beskrivs i text 

men utan siffror, d) nyckeltalet finns ej i årsredovisningen. Dessa nivåer poängsatte vi sedan 

för att på så sätt kunna räkna ut en övergripande användningsgrad. Användandet av nyckeltal i 

tabell eller diagram ansåg vi vara det mest lättöverskådliga för läsaren, varför vi valde att sätta 

den med den högsta poängen, tre poäng. Är nyckeltalet beskrivet i text tillsammans med 

siffror har vi valt att ge den näst högst ranking, två poäng. Nivå 3 där nyckeltalet endast 

nämns i text har vi valt att ge en poäng. Förekommer inte det föreslagna nyckeltalet alls ger 

detta ingen poäng alls. Dessa poäng sammanställs sedan till totalpoäng för respektive företag, 

och analyseras på olika sätt genom diverse genomsnitt.
                                                
52 Johannessen & Tufte (2003) s. 69
53 Björklund & Paulsson (2003), s. 64-74 
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2.1.2 Kvalitativ ansats – Intervjuer

För att gå vidare med undersökningen och få ett djup i den genomförde vi tre kompletterande

intervjuer med ansvariga hos kunskapsföretagen som arbetar med kommunikationen till 

intressenter. Dessa intervjuer genomfördes för att undersöka vad dessa företag gör, utöver den 

kommunikation som sker via de finansiella rapporterna, för att kommunicera med sina 

intressenter. Intervjuerna syftade till att undersöka om företagen aktivt jobbar med alternativa 

kommunikationsvägar för att nå ut till sina intressenter.

Intervjuerna som genomfördes var personliga intervjuer och telefonintervjuer av 

semistrukturerad karaktär. Vi hade en fastställd intervjuguide med de frågor och ämnen vi 

önskade få besvarade, men vi var flexibla vad gällde ordningsföljd och lät den intervjuade tala 

utförligt kring de frågor vi tog upp. Detta för att få en öppnare diskussion med den 

intervjuade, för att kunna ta del av så mycket som möjligt av dennes erfarenheter inom 

kommunikationen med företagets intressenter. Under intervjuerna gjorde vi fältanteckningar 

för att dokumentera den information som den intervjuade gav.54 Då det förekom önskemål om 

anonymitet, valde vi därför att inte länka ihop intervjusvar med källan. Det var heller inte 

relevant för oss vem som sagt vad, utan vi fokuserade på vad det framkom att företagen gör 

för att kommunicera humankapitalet till sina intressenter.

För att analysera de kvalitativa data som erhölls från intervjuerna genomförde vi en analys av 

meningsinnehåll. En sådan analys koncentrerar sig på att analysera innehållet i datamaterialet, 

i vårt fall det som framkom under intervjuerna.55 Johannessen och Tufte skriver om en 

ordningsföljd för denna analys, framställd av Malterud. Malterud delar in analysen av 

meningsinnehåll i fyra faser, helhetsintryck, kodning, kondensering och sammanfattning. 

Under första fasen ska vi få ett helhetsintryck av det insamlade datamaterialet och hitta 

intressanta teman. I vårt fall lästes därför fältanteckningarna från intervjuerna igenom för att 

hitta de teman vi ansåg passa denna undersökning. Den andra fasen går ut på att försöka hitta 

relevanta delar i materialet. De delar av materialet som kan anses vara relevanta för 

undersökningen markerades med kodord. Vi markerade de delar av datamaterialet som vi

ansåg vara relevanta med kodord som kunde rangordnas efter dess betydelse för 

                                                
54 Denscombe (2000), s.130-145
55 Johannesen & Tufte (2003) s.109
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undersökningen. I den tredje fasen ska datamaterialet ”kondenseras”, med detta menas att vi 

med hjälp av kodningen och dess rangordning kunde få ett reducerat material. Vi 

sammanförde de delar av texten som hade någon form av samband med varandra. Den fjärde 

och sista fasen är att sammanfatta det ”kondenserade” materialet till en text som kan 

förmedlas till andra. Detta blev i vårt fall det material som presenteras i undersökningen.56 De

data vi fått från intervjuerna var data som vi själva inhämtat och kallas därmed för primärdata, 

då de är inhämtade specifikt för denna undersöknings syfte. Dessa data gav undersökningen 

ett djup som inte kan erhållas med hjälp av sekundärdata.57

2.2 Urval

Den totala populationen som vi ansåg falla under begreppet kunskapsföretag beräknade vi till 

58 företag som är noterade på den svenska börsen, skulle vi även ha räknat in onoterade 

företag skulle populationen ha varit större. De 58 företagen ansåg vi falla in under kategorin 

kunskapsföretag då de uppfyllde Konradgruppens definition av kunskapsföretag. När vi skulle 

räkna ut populationen ställde vi därför upp två kriterier. Det första var att företaget skulle ha 

huvuddelen av sin verksamhet inom försäljning av tjänster. Det andra kriteriet var att dessa 

tjänster inte fick vara standardiserade utan att de till största delen anpassades efter den 

individuella kunden. Detta gjorde naturligtvis att populationen blev subjektivt utvald, då vi 

själva gjorde bedömningen av om företaget hade för hög andel standardiserade tjänster.

För att välja ut de företag som passar in på undersökningen gjordes ett icke-sannolikhetsurval.

Vi ansåg att det var bättre att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval än ett 

sannolikhetsurval då vi ansåg det lättare att välja ut företag som lämpar sig för 

undersökningen på detta sätt. Vi genomförde därför ett subjektivt urval där vi själva valde ut 

de företag som vi ansåg vara intressanta för undersökningen. I urvalet har vi även försökt få 

variation i storlek både vad gäller omsättningsstorlek och antal anställda.  Anledningen till att 

vi själva valde ut de företag vi vill inkludera i undersökningen är att vi ansåg att de var de som 

kunde bistå med det mest intressanta datamaterialet.58

                                                
56 Johannessen & Tufte (2003) s.110-115
57 Björklund & Paulsson (2003) s. 68
58 Ibid.  s.22-23
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Av de 58 företag som vi ansåg utgjorde populationen gjorde vi ett urval på 15 företag för 

studien av årsredovisningar. Dessa finns listade nedan i storleksordning efter omsättning

(ökningarna som finns angivna syftar till förändringen mot föregående år):

 TietoEnator. Dessa anser vi vara intressanta då de arbetar mycket med 

konsultverksamhet och därmed faller inom definitionen för kunskapsföretag, även om 

de arbetar inom en bransch som går mot mer standardiserade produkter. De hade en 

omsättning 2006 på 1646,5 miljoner Euro (cirka 14,9 miljarder omräknat med 

växlingskursen per den 1 januari 2007), en ökning med fem procent och de hade ett 

genomsnittligt antal anställda på 14 414 personer under året.

 Proffice. Ett bemanningsföretag med fokus på kontorstjänster. Omsättningen under 

2006 var 2 851 miljoner kronor vilket var en ökning med nästan 37 procent. 

Medelantalet anställda var under året 6 520 personer.

 Poolia. Ett bemanningsföretag, intressanta då värdet skapas av den uthyrda personalen. 

Poolias omsättning under 2006 ökade med 21 procent till 1 221,1 miljoner kronor och 

dess medelantal anställda uppgick till 2 047 personer

 Acando. Även detta ett konsultföretag med fokus på interna processer. Omsättningen 

ökade under året med 73 procent till 1 116 miljoner kronor och det genomsnittliga 

antalet anställda uppgick till 925 personer.

 AddNode. Har största delen av sin verksamhet förlagd inom IT-konsulting och är 

därmed ett intressant företag för denna undersökning. Omsättningen under 2006 ökade 

för AddNode med 87 procent till 766,1 miljoner kronor. Medelantalet anställda 

uppgick till 472.

 Connecta. Konsultbolag med verksamheten förlagd främst inom management- och IT-

konsulting. Företagets omsättning ökade under 2006 med 37 procent till 550,6 

miljoner kronor och det genomsnittliga antalet anställda under året uppgick till 385 

personer.

 Cybercom. Även de ett konsultföretag verksamma inom konsulting med strategi och 

teknologi. Omsättningen ökade med 15 procent till 535,8 miljoner kronor. Medelantal 

anställda 414 personer under året.

 Uniflex. Även de ett bemanningsföretag, vilket gör dem intressanta för 

undersökningen. Omsättningen ökade med 50 procent under 2006 till 526,2 miljoner 

kronor och det genomsnittliga antalet anställda uppgick till 1 432 personer.
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 Mandator. Konsultverksamhet med tyngdpunkten förlagd i IT-konsulting. 20 procent 

ökning av omsättningen till 484 miljoner kronor och det genomsnittliga antalet 

anställda under 2006 uppgick till 485 personer.

 A-Com. Intressant studieobjekt så de bedriver konsultverksamhet med inriktning mot 

varumärkeshantering. A-Com hade under räkenskapsåret 2005/2006 en omsättning på 

404,4 miljoner kronor vilket var en ökning med 20 procent. Medelantalet anställda 

uppgick till 177 personer.

 BTS. Ett utbildningsföretag som utbildar ledare i företag, dess värdeskapande ligger i 

hur pass bra deras utbildningspersonal är, vilket gör dem till ett intressant företag. BTS 

hade en omsättningstillväxt på 32 procent till 379,1 miljoner kronor och ett 

genomsnittligt antal anställda på 165 personer under 2006.

 Softronic. Bedriver konsultverksamhet inom IT och management. Omsättningen 

ökade under 2006 med drygt nio procent till 222,6 miljoner kronor. Genomsnittligt 

antal anställda under 2006 var 188 personer.

 Academedia. Utbildningsföretag som är intressanta eftersom deras värdeskapande 

ligger i hur pass bra lärare de har. Företagets omsättning sjönk under 2006 med två 

procent till 221,7 miljoner kronor. Antalet anställda uppgick i genomsnitt till 227 

personer.

 Avalon Enterprise. Även de intressanta tack vare att de arbetar inom IT-konsulting. 

Avalon ökade under 2006 sin omsättning med 53 procent till 136,6 miljoner kronor 

och hade i genomsnitt under året 148 anställda.

 Arena Personal. Är intressanta då de är ett bemanningsföretag med större delen av 

värdet i personalen som hyrs ut. Företaget hade under 2006 en omsättning på 109,7 

miljoner kronor vilket var en ökning med 41 procent och ett genomsnittligt antal 

anställda på 241 personer.

Efter att undersökningen av årsredovisningarna gjorts genomfördes intervjuer med tre av 

dessa företag. I detta fall blev det ett bekvämlighetsurval, där det var de som varit lättast att få 

tag på och de som ställt upp som utgjorde urvalet. Dessa företag var:

 Avalon Enterprise

 A-Com

 AddNode
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2.3 Tillförlitlighet

Tillförlitlighet i de data som används i studien är viktig för att kunna göra generaliserbara 

slutsatser utifrån dessa. Tillförlitlighet mäts ofta i begreppet validitet, som beskriver hur bra 

och relevant viss data är för just den studie som genomförs. I vårt fall har vi studerat på vilket 

sätt kunskapsföretag kommunicerar ut humankapitalet till sina intressenter. Detta har gjorts 

genom en analys av vilka av Konradgruppens föreslagna nyckeltal som används. De data som 

använts för denna del av studien kommer från företagens årsredovisningar, vilket vi anser 

ökar validiteten i de data som används då detta är offentligt presenterad data. Naturligtvis kan 

företag i viss mån ha incitament till att förvränga data i årsredovisningar, men då inte själva 

siffrorna i sig varit det viktiga för denna studie, utan det är själva användandet av vissa 

nyckeltal som studerats så anser vi inte detta sänka validiteten i de data vi har använt.

Att vi sedan har genomfört kompletterande intervjuer, för att bekräfta de resultat vi fått från 

analysen av årsredovisningarna, ökar validiteten ytterligare. Att vi gjort ett subjektivt urval, 

där vi själva valt ut de företag som passar in på definitionen kunskapsföretag, sänker i sig 

validiteten. Dock anser vi att vi fått en bra spridning rent storleksmässigt, vilket torde göra 

resultaten generaliserbara för populationen då de är relativt entydiga. Spridningen i storlek på 

företag gör i sig att resultatet från de data som kommer från urvalet ses som mer 

representativa för populationen. Att sända tillbaka det material som presenteras från 

intervjuerna till de intervjuade hade varit ett sätt att öka tillförlitligheten i de data som erhölls 

från intervjuerna.
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3. Teoretisk referensram

3.1 Kommunikationsteori

Kommunikation definieras enligt Nationalencyklopedin som:

”överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater”59

Fiske skriver om två skolor inom kommunikationsstudier. Den ena är den som ser 

kommunikation som medlet för överföring av meddelanden. Denna skola inriktar sig mot hur 

informationen behandlas av sändaren och mottagaren. Noggrannhet och effektivitet är 

nyckelord inom denna skola. Denna typ av skola kallas för ”processkolan”. Den andra skolan 

ser kommunikationen som ”skapande och utbyte av betydelser”. Denna skola har sin 

tyngdpunkt i textens roll och hur den i samverkan med människan skapar betydelse. Fiske 

kallar denna skola för ”semiotik”, läran om tecken och betydelser.60

3.1.1 Shannon och Weavers kommunikationsmodell

Fiske beskriver Shannon och Weavers Mathematical Theory of Communication som en av de 

modeller som moderna kommunikationsteorier skapats från. Modellen är en av de 

grundläggande modellerna inom ”processkolan”.61

Figur 4: Shannon och Weavers kommunikationsmodell, eget omarbetad

Källa: Fiske (2003) s.18 med hänvisning till Shannon och Weaver (1949)

Figur 4 visar Shannon och Weavers grundläggande kommunikationsmodell. Som figuren 

visar är det en linjär process från informationskällan till destinationen. Källan i figur 4

beskrivs som den som beslutar att ett meddelande ska sändas ut. Källan kan exempelvis vara 

en företagsledning som väljer att skicka ut ett pressmeddelande om en affärshändelse. 

                                                
59 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228277&i_word=kommunikation, 2007-
04-21
60 Fiske (2003) s.12
61 Ibid. s. 17



Kommunikation av Humankapital

27

Meddelandet ska sedan omvandlas av sändaren till en signal  som sänds ut genom olika 

kanaler för att nå fram till mottagaren. För ett företag kan således kanalen vara olika typer av 

medier. Mottagaren för budskapet kan i ett sådant exempel vara företagets olika intressenter 

som exempelvis aktieägare. Ett problem som Shannon och Weaver såg med kommunikation 

var att det genom hela kedjan förekommer ”brus”. Med brus menar de olika typer av 

störningar som försvårar tolkningen av meddelandet för mottagaren, vilket kan uppstå var 

som helst i kedjan.62

Fiske beskriver tre problemnivåer som Shannon och Weaver ville belysa genom modellen, 

dessa problemnivåer syns dock inte i figuren. På nivå A finns de tekniska problemen, där de 

frågar sig hur exakt informationen kan överföras. På nivå B beskrivs de semantiska 

problemen, hur noggrant informationens kan överföras med önskad betydelse. På nivå C 

beskriver de effektivitetsproblemen, hur effektivt den överförda informationen påverkar 

mottagaren. Enligt Fiske var det med anledning av de tekniska problemen som modellen 

ursprungligen skapades. Modellen i sig är väldigt lättförstålig och de flesta av begreppen som 

används kan enkelt förstås av användaren.63

Fiske beskriver även två andra centrala begrepp i Shannon och Weavers studier, redundans 

och entropi. Med redundans menas att ett meddelande kan ha hög förutsägbarhet och inte 

tillför någon högre grad av information. Dess motsats är entropi som har låg grad av 

förutsägbarhet och det krävs därför att meddelandet är informationsrikt för att tolkas rätt. 

Redundans beskrivs som ett hjälpmedel för att förbättra meddelandets kvalité medan entropi 

beskrivs som ett kommunikationsproblem.64

3.1.2 Gerbners modell

En annan grundläggande modell som Fiske beskriver som betydande inom ”processkolan” är 

Gerbners kommunikationsmodell. Denna anses vara mer komplicerad än Shannon och 

Weavers modell, även om den använder sig av Shannon och Weavers processmodell som 

grund. Enligt Fiske gjorde Gerbners modell dock två betydande framsteg. Det första 

framsteget var att modellen även tog hänsyn till den verklighet som meddelandet, händelsen,

                                                
62 Fiske (2003) s.18-20
63 Ibid. s. 17-18
64 Ibid. s.22-25
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verkade inom. Det andra framsteget som gjordes var att Gerbner i sin modell använde två 

dimensioner, den perceptiva och den kommunicerande.65

Figur 5: Gerbners modell över dimensioner i kommunikationen, modifierad av Fiske

Källa: Fiske (2003) s. 41

Processen i Gerbners modell startas av att mottagaren M uppfattar en händelse H. H1 är den 

tolkning av händelsen H. En händelse kan exempelvis vara publiceringen av ett företags 

finansiella rapport och mottagaren kan då exempelvis vara analytiker och finansmedia. Detta 

är den perceptiva dimensionen av modellen. Den andra delen av modellen är den 

kommunicerande dimensionen. I denna dimension omvandlas M:s uppfattning H1 till signaler, 

som i Gerbners modell visas av SH. Dessa signaler sänds sedan vidare till M2 som i sin tur gör 

sin tolkning av SH, tolkningen kallas SH1 i modellen. M2 kan exempelvis vara investerare 

som tar del av de signaler som sänds från analytiker och media.66

Ett centralt begrepp som finns i Gerbners modell är tillgång. Det är viktigt att 

informationsgivaren har tillgång till de kommunikationsmedier och kanaler de vill använda 

sig av. Företagen måste därmed ha tillgång till en kanal att förmedla sitt budskap på. Ofta sker 

detta via pressmeddelanden som sänds ut till olika finansmedier, för att sprida budskapet.

Detta begrepp är en del av den horisontella dimensionen i modellen. Tillgångens viktigaste 

                                                
65 Fiske (2003) s. 40-41
66 Ibid. s. 40-43
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punkt beskrivs därför som vem och hur denne uppfattar ett budskap. Ett annat centralt 

begrepp är tillgänglighet. Detta beskrivs som motsvarigheten till tillgång i modellens vertikala 

dimension. I detta fall är det dock inte mottagaren som gör urvalet utan ”kommunikatorn” 

som väljer ut hur och till vem denna vill göra budskapet tillgängligt. Exempelvis väljer media 

själva ut vad de vill publicera eller sända, vilket gör att företagets budskap kan få begränsat 

utrymme och därmed nå färre intressenter.67

3.2 Intressentteorin

En intressent definieras av Nationalencyklopedin som:

”den som har (legitima) intressen i ett företag”68

Enligt intressentteorin arbetar företag i ett större sammanhang där de har kopplingar till olika 

delar i den omgivning de är verksamma inom. Intressenter är som definitionen antyder alla de 

organisationer och personer som har någon form av intresse, oavsett storlek, i ett företag.69

Dessa intressenter är inte statiska utan kan vara olika för olika företag. För att relationen 

mellan intressenterna och företaget ska fortleva måste de utbyta ”bidrag och belöningar” 70. 

Det krävs att företaget kan skapa en balans mellan de olika intressenternas viljor och 

företagets egna behov. Företaget eller organisationen blir därmed arenan där de kan få ett 

samspel mellan ett antal bidrag och belöningar, för att skapa en balans. Balansen mellan 

bidragen och belöningar brukar kallas för intressebalansen. Intressebalansen är hela tiden 

föränderlig, då olika intressenters bidrag har olika värde för företaget beroende på tidpunkt.71

Friedman och Miles skriver om utvecklingen av intressentmodellen. De skriver bland annat 

om Archers modell, där relationer delas in i en matris och kan tillhöra en av fyra grupper. De 

fyra grupperna är nödvändig-förenlig, nödvändig-oförenlig, överflödig-förenlig och 

överflödig-oförenlig.72 Friedman och Miles har sedan använt denna modell på intressenter, 

men med liknande innebörd som i Archers modell.

                                                
67 Fiske (2003) s. 44-46
68 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212742&i_word=intressent, 2007-04-22
69 Ax et.al. (2005) s. 38
70 Ibid. s. 38-40
71 Sjöstrand (1987) s. 42-43
72 Friedman & Miles (2002) s.5-6
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Figur 6: Friedman och Miles indelning av företagets intressenter
Källa: Friedman & Miles (2002) s. 7-8

Med Archers modell som grund delade Friedman och Miles in intressenterna i de olika 

grupperna, vilken framgår av figur 7. Grupp A är de där det ofta finns någon form av skriftligt 

avtal mellan intressenten och företaget. Målet för dessa intressenter är att företaget ska skapa 

en så hög avkastning som möjligt. Motsatta gruppen där det ofta finns ett skriftligt avtal är de 

intressenter vars mål är motsägande mot grupp A:s mål är grupp D. Dessa intressenters mål är 

ofta motstridiga till grupps A:s mål då de sänker resultatet genom ökade kostnader. 

Exempelvis vill anställda ha högre lön, vilket påverkar resultatet och därmed grupp A:s mål 

negativt. Det kan även vara en leverantör som vill ha mer betalt för de varor eller tjänster de 

levererar vilket på samma sätt påverkar resultatet negativt. Den tredje gruppen är Grupp B, 

där de ofta saknas något kontrakt, vilket skapar en villkorad intressentrelation. Dessa 

intressenter har ingen formell relation till företaget, men intressenten kan ändå ha vissa 

intressen i företagets verksamhet. Grupp C är slutligen den grupp där det ej finns någon form 

av kontrakt eller relation.73

Friedman och Miles vill med denna modell förklara framförallt fyra olika faktum i 

intressentrelationer. Dessa är  1) varför olika intressenter kan påverka företaget på olika sätt, 

2) varför vissa intressenter har mer inflytande över företag än andra, 3) varför enbart vissa av 

                                                
73 Friedman & Miles (2002) s.7-11
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intressenterna anses vara berättigade enligt företaget och 4) Hur och varför olika 

intressentrelationer förändras över tiden.74

3.3 Konradgruppens alternativa redovisning

Den så kallade ”Konradgruppen” skriver i Den Osynliga Balansräkningen om vilka av dagens 

nyckeltal som är relevanta för kunskapsföretag och även om vilka alternativa nyckeltal dessa 

företag skulle kunna använda sig av och i vissa fall faktiskt använder. De beskriver dessa 

nyckeltal som betydligt mer relevanta än många av de ”traditionella” nyckeltal som används i 

de finansiella rapporterna. Dessa nyckeltal ska vara till hjälp för läsaren av en årsredovisning 

att förstå det faktiska värdet av ett kunskapsföretag, vilket går utanför att enbart studera 

balans- och resultaträkning och nyckeltal från dessa. Vi kommer här nedan beskriva de 

nyckeltal och andra centrala element för ett kunskapsföretags årsredovisning som 

Konradgruppen tar upp.75

Andel intäktspersoner: Detta nyckeltal beskriver hur stor andel av den totala personalstyrkan i 

ett kunskapsföretag som utgörs av så kallade ”intäktspersoner”. Med detta nyckeltal kan de 

mäta intäktspersonernas betydelse. Nyckeltalet kan även användas för att jämföra mot andra 

företag inom samma bransch. Detta nyckeltal bör redovisas i diagramform. Till 

intäktspersoner hör de som är direkt involverade i kundbearbetning. Exempel på 

intäktspersoner är advokater på en advokatbyrå, konsulter på en konsultbyrå och arkitekter på 

en arkitektfirma. Detta nyckeltal är viktigt för att beskriva hur företaget personalstyrka 

förändras. En minskning i andelen intäktspersoner bör därför förklaras i den finansiella 

rapporten. Intäktspersonerna beskrivs som nyckelpersoner inom ett kunskapsföretag.76

Utbildningsnivå på intäktspersoner: Detta nyckeltal beskriver hur många av intäktspersonerna 

som har någon form av akademisk utbildning. Detta är viktigt för att kunna bedöma 

individkapitalets kvalité och dess förmåga att skapa fortsatta framgångar för företaget. Detta 

nyckeltal bör även det redovisas i diagramform med uppdelning mellan olika akademiska 

utbildningar av vikt för företaget.77

                                                
74 Friedman & Miles (2002) s.15-16
75 Sveiby et.al (1990)
76 Ibid. s. 23
77 Ibid. s.25
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Genomsnittligt antal år i yrket: Detta nyckeltal beskriver det genomsnittliga antalet år i yrket 

för en intäktsperson. Nyckeltalet är en viktig del av individkapitalet då erfarenhet ofta är en 

stor del av hur kunnig en person är. Det räknas fram genom att lägga ihop det totala antalet

yrkesverksamma år för samtliga intäktspersoner och sedan dividera detta med det 

genomsnittliga antalet intäktspersoner.78

Antal utbildningsdagar per intäktsperson: Med detta nyckeltal kan ett kunskapsföretags 

investeringar i humankapitalet beräknas. Detta nyckeltal kan även redovisas som 

utbildningskostnad per intäktsperson och utbildningskostnad i förhållande till försäljning. 

Nyckeltalet visar om ett företag satsar på fortbildning av sin personal för att upprätthålla en 

konkurrenskraft.79

Antal år i yrket: Samtliga intäktspersoners sammanlagda antal år i yrket beskrivs som ett 

centralt nyckeltal för att mäta hur stor del av strukturkapitalet som utgörs av personalen. Varje 

nytt år av erfarenhet anses ha betydelse för företagets konkurrenskraft. Även detta nyckeltal 

redovisas lämpligast i diagramform.80

Rekryteringspotential: Även detta beskrivs som centralt för att mäta företagets strukturkapital. 

Ett företags möjligheter att rekrytera nya intäktspersoner beskriver hur mycket ett företag har 

förmåga att växa. De viktigaste måtten för detta är ”antalet utmanande uppdrag, det relativa 

löneläget samt forsknings- och utvecklingskostnadsnivån”. Detta ska ge den externa 

bedömaren tillräckligt med information för att bedöma företagets rekryteringspotential. Dessa 

siffror bör även kompletteras med en beskrivning av företagets syn på rekryteringen.81

Speciella avtal för nyckelpersoner: Något som beskrivs som viktigt för bibehållandet av 

strukturkapitalet är hur företaget kan knyta till sig nyckelpersoner och få dessa att stanna i 

företaget. Detta kan vara genom så kallade avhoppsavtal, vilket är ett avtal där 

nyckelpersonen förbinder sig att inte arbeta hos eller starta upp en konkurrerande firma inom 

en vis tidsram efter avslutad anställning. Sådana avtal är svåra att utforma i Sverige på grund 

av de rådande arbetslagstiftningarna. Förekomsten av sådana speciella avtal bör dock 

                                                
78 Sveiby et.al. (1990) s.25
79 Ibid. s.26
80 Ibid. s.26
81 Ibid. s.33-34
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redovisas i årsredovisningen då detta kan vara viktigt för att bedöma kunskapsföretagets 

fortsatta stabilitet.82

Tre viktiga processer som Konradgruppen anser bör vara beskrivna i årsredovisningen är 

ledningsförmåga, nätverk och marknadsföring. En beskrivning av ledningsförmågan är 

intressant då den beskriver hur väl företaget uppfattat förändringar inom och utanför företaget 

samt hur de har hanterat dessa förändringar. En beskrivning av nätverket är viktigt då detta är 

en av de viktigaste delarna i strukturkapitalet. Nätverket beskriver storleken på företagets 

arbetsfält. Förändringar i detta bör förklaras för den externa intressenten. Hur företaget 

marknadsför sig bör även det finnas beskrivet. Detta för att bedöma företagets förmåga att 

hitta nya kunder.83

Företagets kundstruktur: En beskrivning i form av ett diagram kan visa hur företagets 

kundstock ser ut. I ett sådant diagram kan företaget visa hur exempelvis antalet lönsamma 

kunder, antalet nyuppdragsgenererande kunder och antalet kompetensutvecklande kunder har 

förändrats under året. Detta är viktigt för att en bedömning av företagets förmåga att uppfylla 

kundernas behov ska kunna göras och därmed även en bedömning av hur framgångsrikt 

företaget kommer vara i framtiden.84

Kundernas åldersstruktur: Även detta är viktigt för att bedöma stabiliteten i företaget. Genom 

ett diagram kan företaget visa antalet kunder som varit dem trogna över ett visst antal år. Fler 

trogna kunder gör att företaget bör kunna bedömas som stabilare och att de lever upp till 

kundernas förväntningar.85

Nöjd kund-index: Kan vara ett bra nyckeltal för företaget att ha med i årsredovisningen. Det 

finns ett antal oberoende företag som gör sådana mätningar vilket gör att företaget även kan 

jämföra sitt index med konkurrenters.86

                                                
82 Sveiby et.al. (1990) s.34-36
83 Ibid. s.38-40
84 Ibid. s.43-44
85 Ibid. s.44-45
86 Ibid. s.45-46
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Andelen återköp: Även detta ett mått för kundnöjdhet. Detta räknas fram genom att ta andelen 

fakturering till gamla kunder ställt mot företagets totala fakturering. En hög andel återköp kan 

visa att kunderna är nöjda med företaget och därmed utnyttjar dem igen.87

Organisk tillväxt: Ytterligare ett mått på kundnöjdhet. Detta beskrivs som 

omsättningsökningen minskad från sådan ökning som kommer av företagsuppköp. Måttet 

visar hur väl företaget lyckats få marknaden att förstå företagets affärsidé.88

Andelen stora kunder: Ett mått som visar hur stor del av företagets fakturering som utgörs av 

de största kunderna. Detta kan visas dels genom hur stor andel de fem största kunderna står 

för och dels hur många kunder som står för 50 procent av faktureringen. Detta kan mätas över 

åren för att se hur andelen utvecklats. Ett för stort beroende av ett fåtal kunder kan i sig vara 

ett risktagande då det kan bli ett stort inkomstbortfall vid en förlust av någon av dessa 

kunder.89

När det kommer till att mäta företagets avkastning på kunskapskapitalet, föreslår 

Konradgruppen att företagen bör framhäva nyckeltal baserade på resultaträkningen. Detta för 

att mått baserade på balansräkningen kan ge en missvisande bild för ett kunskapsföretag.90

Förädlingsvärde per anställd: I detta nyckeltal räknar företaget utöver vinsten per anställd 

även in löner och sociala kostnader samt alla löneförmåner. Detta är den anställdes 

förädlingsvärde, det vill säga hur mycket mervärde den anställde skapar för företaget.91

Förädlingsvärde per intäktsperson: Detta är det mått som anses vara det mest talande för 

företagets produktionsförmåga. Detta mått visar vilket mervärde de intäktsskapande

personerna har skapat åt företaget.92

                                                
87 Sveiby et.al. (1990) s.47
88 Ibid. s.47
89 Ibid. s.47
90 Ibid. s.50
91 Ibid. s.50-51
92 Ibid. s.53
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Vinst per intäktsperson: Nyckeltalet visar hur mycket varje intäktsperson genererat i vinst. 

Detta är ett intressant mått då det är rensat från alla kostnader, inklusive lönekostnaden för 

intäktspersoner som oftast är kunskapsföretagens enskilt största kostnadspost.93

Vinstmarginal/Förädlingsvärde: Detta nyckeltal visar, uttryckt i procent hur relationen mellan 

vinstmarginalen och förädlingsvärdet har förändrats. Detta anses vara ett bättre 

räntabilitetsmått för kunskapsföretag än avkastning på eget kapital, som är ett av de 

traditionella räntabilitetsmåtten och egentligen inte säger mycket om ett kunskapsföretags 

avkastning.94

Genomsnittsålder på anställda: Detta är ett mått för stabiliteten i företagets personal. Äldre 

personer anses vara mer stabila än yngre, vilket skapar ett stabilare företag. Dock bör 

medelåldern inte vara allt för hög då detta kan minska rekryteringspotential och därmed 

minska framgångspotentialen för företaget.95

Antal anställningsår per intäktsperson: Mäter hur många år en intäktsperson stannat hos 

företaget. Ju fler år intäktspersonerna varit anställda desto stabilare och mindre riskfyllt anses 

företaget vara.96

Andel långvägare: Mäter hur stor andel av företagets intäktspersoner som varit anställda i mer 

än tre år. Även detta ett mått på stabiliteten i företaget. Dock kan en för stor andel anses vara 

ett tecken på en ökad risk för att företaget blir mindre flexibelt.97

Andel nyanställda intäktspersoner: Är ett mått på företagets förnyelseförmåga. Kombineras 

dessa med antalet yrkesverksamma år per intäktsperson kan den externa intressenten också få 

en bild av om det är erfarna eller nyutbildade som anställs.98

Personalomsättning: Mäter hur stor omsättning företaget har haft bland personalen under året. 

Detta bör mätas båda på intäktspersoner och på samtliga anställda.99

                                                
93 Sveiby et.al. (1990) s.54
94 Ibid. s.54-55
95 Ibid. s.56
96 Ibid. s.57
97 Ibid. s.57 
98 Ibid. s.57
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Avhoppskänslighet: Mäter hur känsligt bolaget är för avhopp bland nyckelpersoner. Detta bör 

mätas i två olika mått. Dels hur vinsten påverkas om samtliga kunder väljer att stanna hos 

företaget trots avhoppen och dels hur vinsten påverkas om företaget tappar merparten av sina 

kunder vid avhopp.100

Likviditetsreserv: Ett mått på den finansiella stabiliteten som visar hur många månader ett 

företag klarar utan att få några nya uppdrag.101

Soliditet: Ett mått som är mindre viktigt för kunskapsföretag då de har en relativt liten 

balansomslutning ställt i relation till omsättningen. Dock bör företagen ändå visa dessa 

nyckeltal, då detta kan visa hur företagen på lång sikt klarar sig.102

Likviditet: Ett viktigt mått för att visa hur företaget på kort sikt klarar förändringar i 

personalstyrka eller uppdragsantal.103

                                                                                                                                                        
99 Sveiby et.al. (1990) s.57
100 Ibid. s.58
101 Ibid. s.59
102 Ibid. s.59
103 Ibid. s.60
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3.3.1 Intangible Assets Monitoring

Konradgruppen har sammanställt ovan beskrivna nyckeltal och indikatorer i en modell kallad 

Intangible Assets Monitoring, IAM. I denna modell ställer de upp de viktigaste indikatorerna 

och visar hur de hjälper den externe intressenten att värdera företagets intellektuella kapital.

Tabell 1: Intangible Assets Monitoring modellen

Externa 
strukturindikatorer

Interna 
strukturindikatorer

Kompetensindikatorer

Tillväxtindikatorer Tillväxtindikatorer Tillväxtindikatorer
Kompetensindex

Organisk tillväxt Investeringar i IT Antalet år inom yrket
Investeringar i intern struktur Nivå på utbildning

Kompetensintäkter
Indikatorer på förnyelse och 

innovation
Indikatorer på förnyelse och 

innovation
Indikatorer på förnyelse och 

innovation

Imageskapande kunder
Kunder som påtvingar 
organisationsförbättringar

Kompetensutvecklande kunder

Försäljning till nya kunder
Andel nya produkter och 
tjänster

Investeringar i humankapitalet

Antal nyimplementerade 
processer

Dynamik/spridning I
personalstyrkan.

Effektivitetsindikatorer Effektivitetsindikatorer Effektivitetsindikatorer
Vinstmarginal genom 
förädlingsvärde per 
intäktsperson

Lönsamhet per kund Andel intäktspersoner

Försäljning per kund
Administrativa avdelningars 
proportionerliga storlek

Förädlingsvärde per anställd

Vinst-/förlustindex Förädlingsvärde per anställd
Vinst per anställd
Vinst per intäktsperson

Risk-/stabilitetsindikatorer Risk-/stabilitetsindikatorer Risk-/stabilitetsindikatorer
Nöjd kundindex Värde-/attitydsindex

Andelen stora kunder Ålder på organisationen
Personalomsättning för 
intäktspersoner

Åldersstruktur på  kundstock
Personalomsättning för 
administrativ personal

Relativ lönenivå I
branschjämförelse

Andel lojala kunder Andel nyrekryterade Andel långvägare
Andel återkommande 
beställningar

Andel långvägare

Källa: http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/CompanyMonitor.html, 2007-04-28
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4. Empiri

4.1 Årsredovisningar

I detta avsnitt kommer vi att berätta vad som har framgått av genomgången av de utvalda

företagens årsredovisningar för år 2006. Vi kommer att gå igenom företag för företag hur de 

genom sina årsredovisningar förmedlar personalens kompetens till intressenterna.104

TietoEnator är ett av de största företagen i norden inom IT-konsulting. Efter en genomgång av 

deras årsredovisning framkommer att endast tio av Konradgruppens nyckeltal används. Av 

dessa är det dessutom endast fem som lyfts fram som rena nyckeltal. Resterande fem är endast

beskrivna i den löpande texten. De lägger mycket fokus på kunderna, och beskriver vilka 

lösningar de har som kan passa dem. Ur detta perspektiv beskrivs även personalen och dess 

problemslösningsförmåga. I kombination med dessa nyckeltal har de även text för att 

utförligare beskriva på vilket sätt de aktivt arbetar för en nöjd personal. De nyckeltal som 

faktiskt redovisas i diagram är personalens anställningstid fördelat på ett antal segment, 

personalens åldersfördelning, personalens könsfördelning och personalens akademiska 

utbildning. 

TietoEnator lägger stor vikt i att beskriva kompetensutvecklingsarbetet jämfört med att 

försöka beskriva personalens kompetens i siffror och nyckeltal. De beskriver att de arbetar 

med fyra olika utbildningsnivåer för att höja kompetensen på alla plan. De lägger även viss 

vikt vid hur kompetensutvecklingen utöver utbildningar och liknande sker, samt 

karriärmöjligheterna inom företaget, vilket är sammanvävt med kompetensutvecklingen. 

Något som även kan ses som intressant är att företaget har en relativt stor goodwillpost som 

utgör större delen av företagets anläggningstillgångar. Denna kommer från överpriser vid 

företagsförvärv. Företaget tar även genomgående upp viktiga samarbetspartners och 

uppdragsgivare i de olika segmentbeskrivningarna. 

Proffice skriver om förädlingsvärdet per anställd, men i övrigt använder de inte så många av 

de nyckeltal som Konradgruppen ansåg vara lämpliga för att få fram värdet på ett 

kunskapsföretag. De beskriver sina program för rekrytering, både för arbetssökande och för 

                                                
104 All information i detta avsnitt är hämtat från respektive företags årsredovisning
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företag som söker arbetskraft. Personalen beskrivs liksom i många andra företag ur 

uppdragsgivarens synvinkel.

Poolia beskriver lite av den omsättning på konsulter de har, utan att nämna några konkreta 

siffror. I övrigt är det mest finansiella nyckeltal och, i text, beskrivningar av 

marknadssituationen. Av Konradgruppens nyckeltal är det enbart ett av de mindre viktiga som 

använts som ett rent nyckeltal, soliditet. Kundstabiliteten beskrivs dock till viss del i text, men 

personalens kompetens nämns inte nämnvärt i årsredovisningen. Poolia beskriver till viss del 

sin personals kompetens i text, men inga nyckeltal som direkt mäter hur personalen lyckats.

Inte heller Acando använder sig i någon större skala av Konradgruppens nyckeltal. Likt de 

andra företagen beskrivs istället personalen, dess kunskaper och kunskapsutvecklingsarbetet 

till stor del i form av text. Även Acando beskriver sin personal med utgångspunkt i 

uppdragsgivarnas perspektiv, det vill säga vad Acandos personal kan göra för 

uppdragsgivarna. Totalt används tre av Konradgruppens föreslagna nyckeltal, och ytterligare 

två beskrivs i text. De direkt använda nyckeltal som används med anknytning till personalen 

är genomsnittsålder och antalet anställningsår per intäktsperson, vilka båda är nyckeltal för att 

bedöma företagets stabilitet enligt Konradgruppen. 

I ren nyckeltalsform använder sig AddNode enbart av ett av Konradgruppens föreslagna 

nyckeltal, genomsnittsålder för anställda. I övrigt beskriver de fyra av de nyckeltal som 

ansågs viktiga i textform. AddNode framhåller att personalen är dess viktigaste tillgång och 

att det därför är oerhört viktigt att personalen trivs och får möjlighet till den utveckling som 

både dem och kunderna kräver. AddNode beskriver inte lika fullt ut personalens kompetens 

genom uppdragsgivarens perspektiv som många av de andra företagen.

Ett av de företag som har flest inslag av Konradgruppens förslag är Connecta. Endast fyra 

rena nyckeltal används i årsredovisningen, men hela nio stycken beskrivs i textform. 

Framförallt försöker de framhålla kundstruktur, kompetensnivå och stabilitet i företagen 

genom dessa. De rena nyckeltal som används är genomsnittsålder, antal anställningsår per 

konsult, personalomsättning och andel intäktspersoner. De tre första beskriver företagets 

stabilitet i personalhänsyn, medan den sista beskriver hur stor del av företagets anställda som 

kan anses vara intäktsskapande. Företaget har även relativt utförligt beskrivit dess personals 
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kompetensområden och vad de främst arbetar med inom kompetensutveckling, och dessutom 

tagit upp verkliga uppdrag och lösningar kortfattat.

Cybercom Group använder sig av några av de nyckeltal som Konradgruppen tagit fram för att 

framhäva sin personals kompetens. Bland de viktigaste av dessa finns förädlingsvärde per 

intäktsperson, branscherfarenhet hos personalen samt årlig utbildning för personalen. 

Cybercom är ett av få bolag som använder sig just av förädlingsvärde per intäktsperson, något 

som Konradgruppen ansåg vara viktigt för att visa vilket mervärde företagets anställda skapar 

åt sina uppdragsgivare. Företaget beskriver även till viss del sitt kunskapsutvecklingsarbete i 

text, och tar även upp rekryteringspotentialen i företaget som en viktig del. De lägger även 

viss vikt vid att beskriva företagets kundstruktur, för att visa hur stabilt företaget är.

Uniflex använder få av de nyckeltal som Konradgruppen förespråkar. De använder endast de 

som traditionellt brukar användas inom redovisningen. Dessa är framför allt soliditet och 

likviditet, men i texten kan läsaren även få information om tillväxt och kundstruktur. Just 

personalen beskrivs inte i någon större utsträckning. 

Mandator har även de ett fåtal av de nyckeltal Konradgruppen förespråkar. De använder fem 

av Konradgruppens nyckeltal och beskriver i textform ytterligare tre. Liksom flera av de 

andra företagen används de nyckeltal som beskriver personalens och företagets stabilitet av 

Mandator. I Mandators fall är dock inte beskrivningen av personalens betydelse och 

kompetens  inte lika utförlig som hos vissa av de andra undersökta företagen. Den del de 

försöker framhäva är liksom i många av de andra fallen ur uppdragsgivarens synvinkel.

I A-Coms årsredovisning går det att hitta ett fåtal av de alternativa nyckeltal som 

Konradgruppen talat om. De nyckeltal som rör personalen direkt saknas, istället är det 

nyckeltal om finansiell ställning och kunder som är inkluderade. Eftersom A-Coms 

verksamhet bedrivs i dotterbolagen är detta den troliga orsaken till att nyckeltalen inte 

används. Däremot presenteras några större kunder för varje dotterbolag.

BTS beskriver sina viktigaste kunder, och visar hur dessa är viktiga för resultatet. De talar 

även om hur viktiga deras anställda är samt vilka åtgärder som vidtagits som bl.a. har lett till 
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att företagets beroende av nyckelpersoner minskat. Konradgruppens föreslagna nyckeltal 

används dock inte i någon större utsträckning.

Softronic är ett av de bolag som använder flest av de nyckeltal som Konradgruppen föreslår, 

tio stycken. De presenterar även i textform många av dessa nyckeltal. Dessutom har Softronic 

presenterat verkliga case, hur arbetet kring dessa lagts upp och vilka lösningar dess personal 

har kommit med till uppdragsgivaren. De kombinerar mellan att i text beskriva kompetensen 

och kompetensutvecklingen och i casen presentera hur kompetensen används.

AcadeMedia beskriver sin personalpolitik och nämner några konkreta exempel på aktiviteter 

som genomförts under året. Det är dock bara genomsnittsåldern för de anställda av de direkt 

personalrelaterade nyckeltal som Konradgruppen förespråkar som nämns. I övrigt beskriver 

de personalens kompetens och kompetensutvecklingsarbetet samt företagets stabilitet, när det 

gäller kunder och personal,  i textform.

Avalon framhäver personalens betydelse redan på hemsidan. Deras affärsidé är att kunna 

erbjuda spetskompetens till sina uppdragsgivare, vilket även det lyfter fram betydelsen av 

personalen. När det kommer till Konradgruppens nyckeltal däremot så använder de sig av 

totalt nio stycken av dessa och fem av dessa i ren nyckeltalsform, medan övriga fyra beskrivs 

i text. Det Avalon främst lyfter fram genom nyckeltal är vilken kompetens företagets personal 

har genom nyckeltalen utbildningsnivå och anställningstid. I övrigt beskriver de sitt arbete för 

kompetensutveckling av personalen. Likt många andra av de undersökta bolagen beskriver de 

sin personal ur kundens perspektiv.

Arena Personal använder inte direkt något av de nyckeltal som Konradgruppen föreslår. De 

skriver om vilka konkurrensfördelar företaget har och där nämns inte personalens kompetens. 

Dock skriver de om kundrelationer och en bred mix av kunder, vilket kan ses som att 

personalens kompetens nämns indirekt. De skriver även om risken att förlora nyckelpersoner 

inom företaget, vilket för ett företag i deras storlek skulle kunna bli kännbart. Arena Personal 

lägger stor vikt vid sin egen matchningsprocess som en av de viktigaste delarna i företagets 

framgångspotential, och även företagets möjligheter att rekrytera kompetent personal nämns i 

detta sammanhang. Dock ingen större tonvikt på just personalen, dess kompetens eller 

kompetensutveckling.
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4.1.1 Sammanfattning av resultat från årsredovisningar

Tabell 2: Användning av Konradgruppens nyckeltal
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Andel intäktspersoner 3 3 3

Utbildningsnivå på intäktspersoner 3 3 3 3

Genomsnittligt antal år i yrket 3 3 3

Antal utbildningsdagar per intäktsperson 1 1 3 1

Antal år i yrket
Rekryteringspotential 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Speciella avtal för nyckelpersoner
Företagets kundstruktur 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1

Kundernas åldersstruktur
Nöjd kund-index 1

Andelen återköp
Organisk tillväxt 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1

Andelen stora kunder 3 1 3 1 3 1 1 3 1

Förädlingsvärde per anställd 3 3 3 3

Förädlingsvärde per intäktsperson:
Vinst per intäktsperson 3

Vinstmarginal/Förädlingsvärde
Genomsnittsålder på anställda 3 3 3 3 3 3 3 3

Antal anställningsår per intäktsperson 3 3 3 3 3 3

Andel långvägare
Andel nyanställda intäktspersoner 2 2 2 2

Personalomsättning 2 1 3 2 3 3

Avhoppskänslighet 1 2 1 1 1 1

Likviditetsreserv 1 3 2

Soliditet 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Poäng 23 8 8 12 9 28 21 8 28 7 9 30 10 18 13

3 = Nyckeltal finns i årsredovisningen
2 = Beskrivs i text och siffror
1 = Beskrivs endast i text
Ingen poäng = Saknas helt

I tabell 2 ovan visas en sammanställning över vilka av de delar som Konradgruppen ansåg 

vara viktiga för kunskapsföretag att ha med i sina finansiella rapporter. Detta har vi 

sammanställt i tabellen ovan genom att gradera användandet med olika poäng, där 3 poäng 

ges om företaget använder ett nyckeltal fullt i tabell eller diagram över flera år, 2 poäng om de 
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förmedlar denna information via en beskrivande text där de även tar med årets siffror, 1 poäng 

om de beskriver nyckeltalet i text och vad de arbetar med för att förbättra detta. Finns 

nyckeltalet inte med överhuvudtaget ges ingen poäng. Undersökningen omfattade 25 

nyckeltal, vilket gör att maximalpoäng är 75 poäng och lägsta möjliga är naturligtvis 0.

Resultaten visar att kunskapsföretagen i genomsnitt fick 15,47 poäng, vilket ändå får anses 

vara lågt då det maximala är 75 poäng. Delar vi in företagen i 3 olika grupper bestående av de 

fem största, fem minsta och de fem medelföretagen, visar det sig att det är de fem medelstora 

företagen som är bäst på användningen av alternativa nyckeltal för att visa humankapitalet, 

med i genomsnitt 18,4 poäng per företag. Detta att jämföra med de fem minsta företagens 

genomsnittspoäng på 16 och de fem största företagens genomsnittspoäng på 12. Denna 

indelning är dock inte baserad på hur stora företagen egentligen är utan enbart i proportion till 

varandra. 

Vi kan istället göra en egen indelning där storleken baseras på omsättningen oavsett 

proportion till varandra, där stora företag är de med en omsättning över en miljard, 

medelföretag är de med en omsättning mellan 500 miljoner och en miljard och de små 

företagen är de med en omsättning som understiger 500 miljoner. Detta gör att fyra företag 

klassas som stora, fyra som medelstora och sju som små företag. I denna uppdelning fick vi 

ett något jämnare resultat. Dock var fortfarande de medelstora företagen bäst med sina 16,5 

poäng, men strax efter kommer de minsta företagen med 16,43 poäng i genomsnitt. De största 

företagen var återigen sämst i användandet av de alternativa nyckeltalen med i genomsnitt 

12,75 poäng. Anledningen till att vi inte valde Stockholmsbörsens indelning över stora, 

medelstora och små bolag är att det med denna indelning endast skulle vara ett företag som 

klassas som stort, ett som medelstort och resten skulle klassas som små bolag. 

Räknar vi den genomsnittliga poängen på de fem företag som är bäst på att använda 

nyckeltalen, oavsett storlek, hamnar den på 26 poäng medan de fem företag som är sämst på 

att använda dem endast i genomsnitt får åtta poäng. Här kan vi se att det är stora skillnader 

med de som är bäst på att använda nyckeltalen och de som är sämre på att använda dessa i 

sina årsredovisningar. Dock är även 26 poäng relativt lågt med tanke på maxpoängen som 

företagen kan få i användandet av nyckeltalen. 
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Tittar vi på hur många av de alternativa nyckeltalen i ren nyckeltalsform som företagen 

använder, får vi fram att de i genomsnitt använder 3,4 nyckeltal av Konradgruppens 25 

föreslagna nyckeltal. Det företag som var bäst på att använda dessa alternativa nyckeltal var 

Softronic som fick totalt 30 poäng och samtliga dessa var i nyckeltalsform, vilket de även 

använde flest av, 10 nyckeltal.

De fem nyckeltal som vi anser vara de mest informativa för att visa strukturen på 

humankapitalet i företaget är antal utbildningsdagar per intäktsperson, genomsnittligt antal år 

i yrket, utbildningsnivå på intäktspersoner, nöjd kund-index, förädlingsvärde per 

intäktsperson. Dessa är de av Konradgruppens föreslagna nyckeltal som vi anser bäst 

beskriver humankapitalet, utvecklingen av detta samt hur det används.  Användandet av dessa 

nyckeltal är även det begränsat. Förädlingsvärde per intäktsperson används överhuvudtaget 

inte och nöjd kund-index används endast i beskrivande text av ett av företagen. Det av dessa 

nyckeltal som är mest frekvent förekommande bland de studerade företagen är 

utbildningsnivå på intäktspersoner som används av fyra av de undersökta företagen. Detta får 

dock ses som lågt då inte ens en tredjedel av företagen använder sig av detta. Det näst mest 

förekommande nyckeltalet är genomsnittligt antal år i yrket som används av tre företag i ren 

nyckeltalsform. Det sista av de nyckeltal som vi ansåg vara de bäst beskrivande för 

humankapitalet, antal utbildningsdagar per intäktsperson, där ett företag använde det i ren 

nyckeltalsform och tre i beskrivande text. 

Något som kan uttydas om vi studerar vilka av nyckeltalen som de flesta företag ser som 

viktiga visar det sig att många företag vill ge en bra beskrivning av företagets syn och tro på 

den organiska tillväxten. De flesta av företagen har även uppsatta mål för hur hög de vill att 

den organiska tillväxten i företaget ska vara. Det nyckeltal som samtliga undersökta företag 

använde sig av, antingen i text eller som rent nyckeltal, är soliditet som egentligen är ett 

traditionellt nyckeltal, men som Konradgruppen ansåg vara viktigt att inkludera ändå.

Ytterligare något som många av företagen verkar anse vara viktigt att framhålla i 

årsredovisningarna är dess potential att locka till sig ny kompetent personal. Detta är något 

som företagen försöker presentera i text där de beskriver personalpolitik, till viss del löner och 

förmåner och hur företaget arbetar med kompetensutveckling. Även vilka karriärmöjligheter 

som finns har varit ett frekvent återkommande inslag i årsredovisningarna. Dock är det ytterst 
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få som faktiskt i siffror visar hur många nyrekryteringar de gjort under året, utan de flesta 

inriktar sig på att beskriva varför de är en attraktiv arbetsgivare.

Det som de flesta företag dock har framhållit är kunderna. Vissa företag beskriver 

kundstrukturen, andra företag beskriver sina tjänster och hur de kan hjälpa en potentiell

uppdragsgivare. Något som även är vanligt är att företagen beskriver sin personals kompetens

ur kundernas synvinkel. Detta var något som gjordes hos merparten av företagen som skrev 

om personalen som en av de viktigaste tillgångarna. Ett fåtal av företagen beskriver sin 

kundstruktur genom rena nyckeltal, men merparten beskriver denna genom text.

Just de nyckeltal som Konradgruppen förespråkat som ska visa personalens kompetens lyser 

med sin frånvaro. Väldigt få företag marknadsför sin personal som en tillgång genom 

nyckeltal. Rent numeriska nyckeltal för att mäta personalens kompetens, vilket 

Konradgruppen förespråkar, används knappt. Endast ett fåtal av företagen har något eller 

några av dessa nyckeltal. De vanligast använda av nyckeltalen för att beskriva personalen är 

utbildningsnivå, antal år i yrket och genomsnittsålder. 

4.2 Intervjuer

Till intervjuerna har en intervjuguide använts som ramverk, dock har vi valt att även kunna 

ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden. Intervjuguiden finns med som bilaga 1. Då 

vissa av de intervjuade personerna gav önskemål om att vara anonyma valde vi att inte nämna 

vare sig de intervjuades namn eller företagets namn i presentationen av resultatet, för att inte 

koppla ihop en åsikt med någon av de intervjuade.

I intervjuerna framkom det att de inte prioriterade att kommunicera sin personals kompetens 

till externa intressenter. De anser att marknaden ska fokusera och fokuserar på det 

intäktsskapande arbetet som sker i företaget, inte på vilka tillgångar som finns. De anser det 

väldigt svårt att sätta ett värde på personalens kunskap. De anser att marknaden i sin 

bedömning av företaget ska värdera detta utefter dess förmåga att skapa intäkter, vilket sedan 

indirekt kommer att synas på balansräkningen i form av eget kapital.

De intervjuade ser det inte heller som något problem att kunskapen inte kan redovisas som en 

tillgång i balansräkningen, då de anser att marknaden ska kunna värdera dem utifrån deras 
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resultat, inte deras tillgångar. Dels på grund av att det är oerhört svårt att fastställa ett värde på 

kunskapen. Kunskapen är rörlig och om personalen försvinner urholkas värdet av kunskapen. 

De menar även att om de skulle kunna sätta ett värde på kunskapen som kunde redovisas i 

balansräkningen skulle detta skapa andra problem. De måste först och främst kunna göra en 

tillförlitlig bedömning av värdet och marknaden måste sedan göra bedömningen om detta 

värde är tillräckligt tillförlitligt eller inte. Ingen av de intervjuade kunde ens göra en 

uppskattning av hur stor del av företagets värde som personalens kompetens utgjorde. Detta 

visar hur svårt det skulle vara för företaget att göra en tillförlitlig värdering av humankapitalet 

som tillgång. Ingen av de intervjuade uttryckte att börsen straffar de företag som satsar på 

utbildningar och kompetensutveckling för sin personal, vilket sänker dessa företags vinster på 

kort sikt, mer än traditionella företag blir straffade kortsiktigt för stora investeringar i 

exempelvis maskiner. De intervjuade tror att marknaden inriktar sig mer på vad dessa 

investeringar kan göra för vinsterna på lång sikt, snarare än att de sänker vinsten på kort sikt.

Företagsrepresentanterna har inte heller upplevt några problem med kommunikationen till 

kreditgivare i sina nuvarande företag. En av dem har dock upplevt problematiken kring detta i 

ett annat företag. Dock var det ingen som nu kunde se något problem med att finansiera 

projekt. Detta främst som en följd av att de ej har något större investeringsbehov som kräver

finansiering i form av lån. De påpekar att om detta behov skulle uppstå, kommer 

kommunikationen med låneinstitutet ske genom en personlig bankman, vilket ökar

möjligheten till insyn i företaget och därmed dess möjligheter att beviljas lån. Dock uppfattar 

vi det som att de först och främst vill lösa sådana investeringar med eget kapital.

Vad gäller marknadens förmåga att värdera företagen rätt råder det delade meningar om. Två 

av de intervjuade uttrycker en tilltro till marknaden angående dess förmåga att värdera 

företagen rätt. Den tredje är dock mer skeptisk till marknadens förmåga att göra detta. 

Samtidigt säger den intervjuade att ”det är vår uppgift att uppfostra marknaden”, med vilket 

den intervjuade menar att det är upp till kunskapsföretagen själva att lära marknaden hur de 

ska värdera företagen. Även vad gäller kommunikationen av humankapitalet till marknaden 

och intressenterna råder delade meningar. Till viss del anser de intervjuade att marknaden ska 

kunna göra en tillräcklig värdering utifrån företagens resultat, men samtidigt medger de att det 

är viktigt att marknaden har rätt bild av företaget och därmed även av personalens kompetens, 

som är den enskilt viktigaste intäktsskapande tillgången.
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De intervjuade är dock helt överens om att humankapital inte ska redovisas som en tillgång i 

balansräkningen. Detta skulle enbart skapa ytterligare problem, både för företaget och för 

marknaden, revisorer och andra intressenter. För företaget skulle bland annat 

värderingsproblemet bli ett faktum. Hur sätter man ett värde på en människas kompetens? 

Dessutom skulle de få problem med hur de skulle behandla tillgången humankapital i 

avskrivningssyfte. En sådan redovisning skulle också skapa en mer problematisk värdering av 

företagen för marknaden. En mer komplicerad värdering är troligtvis inte önskvärt för 

kunskapsföretagen, då de redan idag är svårare att värdera än traditionella industriföretag.105

Möjligheten att redovisa personalens kunskap som en tillgång, skulle samtidigt kunna öppna 

upp för manipulerade siffror och överskattningar, vilket var fallet i många IT-företag under 

IT-eran i slutet på 1990-talet och början på 2000-talet. Då kunde exempelvis Framfab värdera 

sina konsulter till över 20 miljoner kronor per konsult, en fullständigt orealistisk siffra enligt 

en av de intervjuade. Dock anser den intervjuade inte att marknaden blivit försiktig i och med 

den kraftiga börsnedgången som följde efter IT-eran, utan snarare mer realistisk.

De kommunikationskanaler som företagen använder sig av är först och främst de finansiella 

rapporterna. De anser att dessa ger en tydlig bild av företaget för intressenterna att bedöma 

företaget med. I övrigt används även företagens hemsidor för att kommunicera nyheter som 

kan tänkas vara av vikt för företagets intressenter. Större nyheter brukar dock även förmedlas 

via pressmeddelanden, detta sker enligt börsens regelverk. Några direkta nyckeltal för att 

framhäva personalens kunskap och kompetens används dock inte i någon större utsträckning 

hos något av företagen, vare sig internt eller externt. De nyckeltal som företagen använder är 

mestadels av finansiell karaktär.

                                                
105 Damodaran (1994) s.10-13
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4.2.1 Sammanfattning av resultat från intervjuer

I tabell 3 nedan sammanfattar vi det viktigaste av det som framkom under intervjuerna för att 

ge en övergripande bild av resultatet innan analysen.

Tabell 3: Sammanfattning av intervjusvar

Som tabellen ovan visar är svaren relativt lika. Det är på vissa punkter som svaren från de 

intervjuade skiljer sig. Samtliga var dock överens om att det inte var något problem att det 

inte är tillåtet att redovisa kunskap i balansräkningen. De trodde till och med att det skulle 

skapa andra, större problem istället för att underlätta värderingen av dess företag. De ansåg att 
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marknadens syn på företaget i sig var viktig men att dess syn ska baseras på intäkter och

resultat. Två av dem ansåg att marknaden kunde göra detta på ett bra sätt medan den tredje 

ansåg att den inte kunde det, men detta ansåg han vara på grund av otillräcklig 

kommunikation från företagen, snarare än marknadens tillkortakommande att uppfatta det 

rätt. 

De var även överens om att en värdering av kunskapen skulle vara väldigt svårgenomförd. 

Dessutom skulle denna värdering sedan behöva prövas av marknaden och värderas på nytt för 

att bedöma trovärdigheten i företagets värdering. De tror snarare att möjligheten till 

humankapitalredovisning skulle skapa osäkerheten kring företaget, och skapa andra problem 

som exempelvis att revisorernas arbete skulle försvåras. De var dock överens om att 

personalen är väldigt viktig och att detta på ett eller annat sätt bör framgå i kommunikationen.

En punkt där de skiljde sig åt något var vilka kanaler som används för kommunikationen och 

hur frekvent dessa används. Samtliga företag var noterade vilket gör att det finns regler för 

när de måste skicka ut pressmeddelanden och årsredovisningar. I en av intervjuerna framkom 

att de för tillfället inte skickar ut mer än vad reglerna kräver, men den intervjuade erkänner 

dock att detta är något de kan förbättra. De övriga två ansåg att pressmeddelanden och 

publiceringar på den egna hemsidan var viktiga komplement till de finansiella rapporterna  
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5. Analys

Vi kommer nedan att analysera resultaten i två olika delar. Först kommer resultaten från 

genomgången av årsredovisningar analyseras och sedan kommer resultaten från intervjuerna 

att analyseras. 

5.1 Analys av resultat från årsredovisningsgenomgången

Av poängsammanställningen att döma används inte nyckeltal i någon större utsträckning av 

kunskapsföretagen i undersökningen. Då det företag som var bäst på att använda nyckeltalen 

inte ens fick ihop hälften av poängen, ställer vi oss undrande till om det ens finns något behov 

från marknaden för dessa nyckeltal. Hade marknaden krävt bättre nyckeltal än de redan 

befintliga standardnyckeltalen, borde företagen ha kunnat känna av denna önskan från 

marknaden och därmed anpassat utbudet till efterfrågan. Vad som kunde utläsas ur dessa 

resultat var dock att de företag som mest frekvent använde nyckeltalen var de som vi klassade 

som medelstora företag. Sämst var de som av oss klassades som de stora företagen. Detta kan 

bero på en rad olika faktorer. Troligt är att de stora företagen inte anser det finnas något behov 

av att använda nyckeltalen då de anser att marknaden kan analysera dem korrekt ändå. Detta 

skulle göra nyckeltalen överflödiga vilket enbart skulle leda till att onödiga kostnader i 

framställandet av dessa nyckeltal uppkommer.

Anledningen till att de medelstora företagen mer frekvent använder de alternativa nyckeltalen 

kan vara att de ser ett större behov av att hävda sig genom dessa nyckeltal än de stora 

företagen. De stora företagen anser att deras resultat får tala för sig själv, medan de 

medelstora företagen får jobba hårdare på att informera marknaden. Detta gäller troligtvis 

även de mindre företagen, men dessa tror vi saknar resurser att prioritera denna typ av 

redovisning. Sammantaget är dock användandet lågt, vilket skulle kunna betyda att de flesta 

kunskapsföretagen anser marknaden vara kapabell att själv värdera företaget korrekt utan 

dessa nyckeltal

Av resultaten att döma så är det få företag som använder sig av nyckeltal för att visa vad 

personalen uträttar och vilken kompetens de har. Detta är något förvånande med tanke på att 

förespråkare för att få redovisa kunskapen som en tillgång i balansräkningen anser att ett 

användande av nyckeltal som alternativ kommunikationsväg till intressenter via de finansiella 
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rapporterna skulle underlätta värderingen fram till dess att humankapital kan redovisas i 

balansräkningen. De företag som har undersökts är samtliga företag som är beroende av att 

dess personal besitter en viss grad av kunskap och erfarenheter inom sitt verksamhetsområde. 

Därmed borde dessa företag i alla högsta grad vara villiga att använda sig av dessa nyckeltal. 

Våra resultat är motsägande mot tidigare forskning av Eklund och Larsson samt Bengtsson, 

Maglica och Rydén. Båda dessa undersökningar kom fram till att nyckeltal för att redovisa 

humankapitalet användes i relativt hög grad, vilket är tvärtemot våra resultat där företagen 

inte alls i någon högre utsträckning använder några sådana nyckeltal i sina finansiella 

rapporter.106 En av andledningarna till att de kom fram till andra resultat var att de undersökte 

IT-företagens redovisning kring millenieskiftet, och det är möjligt att användning av sådan 

redovisning var vanligare förekommande vid denna tid. Detta styrker i så fall Engwall och 

Kippings samt Fincham och Roslenders syn på humankapitalredovisning som en 

modefluga.107

En fråga som då uppstår är om det då verkligen är ett så stort problem som förespråkarna av 

personalens kunskap som en tillgång i redovisningen vill framhäva. Då företagen i väldigt 

liten grad använder sig av nyckeltal specifika just för att presentera vilken kompetensnivå 

dess personal besitter, kan det ifrågasättas om det överhuvudtaget är nödvändigt att kunna 

redovisa sin personal som en tillgång. 

Det kan finnas flera olika anledningar till att så få företag redovisar sin personals kunskap i 

rena nyckeltal. Det kan bero på att företag inte anser att personalen är viktig för framtida 

resultat, även om detta inte är en trolig anledning. Det skulle även kunna bero på att företagen 

saknar kunskapen om de sätt de kan redovisa sin personal på. Ifall de kände till de alternativa 

nyckeltal som Konradgruppen föreslår kanske de skulle använda dessa. 

Anledningen till avsaknaden kan också vara en motvilja från företagen att redovisa detta. 

Denna motvilja kan grunda sig i att företagen kan tycka att personalen blottas på ett sätt som 

de anställda kan uppleva som negativt. Det kan tänkas att effekten blir mycket negativ om 

personalen känner sig utlämnad av företaget. Det kan även vara ur en konkurrenssynpunkt 

som de väljer att inte redovisa allt för specifikt vilken kompetens dess personal besitter.

                                                
106 Eklund & Larsson (1999) och Bengtsson et.al (2000)
107 Engwall & Kipping (2004) och Fincham & Roslender (2003 och 2004)
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En av de mer troliga anledningarna torde dock vara att företagen inte ser någon mening i att 

presentera sin personal i siffror. Dels för att dessa inte har någon egentlig förankring, så som 

många av de traditionella nyckeltalen har. Olika företag skulle då kunna ha helt olika 

nyckeltal som egentligen säger samma sak, något som skulle kunna tänkas förvirra investerare 

och analytiker. Att dessa nyckeltal dessutom skulle kunna manipuleras då de bakomliggande 

siffrorna inte är direkt verifierbara. Detta kan vara en av huvudanledningarna till att företagen 

istället för att presentera rena siffror över personalen och dess kompetens, försöker beskriva 

dem i textform. Även i detta avseende är det väldigt olika från företag till företag hur mycket 

de skriver om sin personal. Vissa företag nöjer sig med att endast nämna att de ser personalen 

som en viktig tillgång, medan andra företag på ett mer ingående sätt beskriver sin personals 

kompetens och kompetensutvecklingsarbetet som sker i företaget.

Ytterligare en anledning till avsaknaden av nyckeltal över personalens kunskap kan vara den 

börsnedgång som de flesta av västvärldens börser upplevde i början på 2000-talet. Under 

slutet av 1990-talet upplevde börserna en kraftig uppgång, särskilt inom IT-sektorn. Många av 

dessa företag visade sig dock ha ett uppblåst värde, vilket fick till följd en kraftig nedgång på 

börserna under en längre period. Detta kan ha medfört att företag är mer restriktiva när det 

kommer till användningen av alternativa nyckeltal och därmed hellre beskriver sådant i text 

snarare än i siffror. Dock ska årsredovisningarna spegla företaget på ett så korrekt sätt som 

möjligt, för att den externa intressenten ska kunna göra en korrekt bedömning, vilket är ett av 

de viktigaste syftena med årsredovisningen. 

Ett annat sätt som ett fåtal av de undersökta företagen valde att presentera sin personal på var 

genom verkliga case. De presenterade ett verkligt kundproblem och hur företagets personal 

hade löst detta problem åt arbetsgivaren. Detta kan vara ett effektfullt sätt då de visar för den 

externa läsaren vilka rutiner som finns och vilken svårighetsgrad uppdragen har som företaget 

tar sig an. Dock kan detta även få en karaktär av marknadsföring mot potentiella kunder.

Något som de flesta företag dock verkade värna om var att framhålla företagets 

rekryteringspotential. Detta troligtvis för att visa den externa intressenten vilken 

utvecklingspotential som finns i företaget, hur hög organisk tillväxt de kan skapa samt att just 

deras företag kan rekrytera den mest kompetenta personalen. De flesta företag verkade ändå 

vara medvetna om att det var väldigt viktigt med en nöjd personal. Detta motbevisar därmed 
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alternativet att företagen skulle välja att inte redovisa sin personal på grund av att de inte 

anser den vara viktigt för framtida värdeskapande. Tvärtom kan vi då anta att dessa företag 

anser att det är väldigt viktigt att dels behålla den kompetens som finns i företaget och dels 

rekrytera ny kompetens till företaget. Detta måste de även kommunicera ut till intressenterna, 

då rekryteringspotentialen är en viktig del i bedömningen av företagets fortsatta 

framgångspotential. Att företagen väljer att presentera just kompetensutvecklingsarbetet, 

karriärmöjligheter och löner och dylikt kan vara att komprimera så mycket information som 

möjligt till så lite text som möjligt. Då dessa faktorer påverkar bedömningen båda av 

företagets potential att behålla sin personal och dess möjligheter att rekrytera nytt kan detta 

vara ett effektivt sätt för företagen att göra detta på. Detta ger den externa intressenten 

möjligheten att med lite information ändå göra en bra bedömning av företaget. 

Kreditbedömare utgår till viss del från informationen de får från årsredovisningarna. Dock 

kan det tänkas att dessa till största del ser till företagets balansomslutning när de ska fatta sitt 

beslut kring en kredit. Detta bekräftas även av studien gjord av Gröjer och Catasús, beskriven 

i inledningsavsnittet, där samma företag hade varierande svårigheter att få krediter beroende 

på hur de redovisade kostnader för kompetensutveckling.108 Frågan som uppstår då är hur 

mycket som ytterligare information kan påverka deras beslut, oavsett om det är i text- eller 

nyckeltalsform. Naturligt vore om kreditbedömarna även såg till vilken potential företaget 

har att skapa ett framtida ekonomiskt värde och därmed dess förmåga att betala tillbaka 

krediten. Dock finns det en risk för att detta blir allt för komplext, då det kan tänkas att varje 

låne- och kreditinstitut inte kan tänkas ha en anställd med tillräcklig branschinsyn för att 

bedöma vissa typer av företag. Det borde emellertid finnas större möjligheter för företagen att 

förmedla sitt sanna värde till en kreditbedömare än till investerare då de vid låneansökningar 

har personliga möten med bedömaren och därmed ha större möjlighet att få denna insatt i 

företagets situation och dess framtida potential.

För att återknyta till kommunikationsteorin av Shannon och Weaver som tas upp i avsnittet 

teoretisk referensram, kan vi se årsredovisningen som kommunikationskanalen, genom vilken 

företaget vill förmedla sitt budskap, det vill säga resultat, finansiell ställning och 

framtidsutsikter.109 Olika sätt att presentera detta budskap i årsredovisningarna skulle i sig 

kunna ses som en bruskälla, då det försvårar för mottagaren att tolka budskapet. Då de flesta 
                                                
108 Gröjer & Catasús (2003)
109 Fiske (2003)  s.12
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företagen i denna undersökning valt att inte beskriva personalens kompetens genom nyckeltal 

utan till viss del genom text kan detta ses som en bruskälla. Det är oftast lättare för en 

investerare att tolka siffror än text, då det ges mer utrymme för egna slutsatser i text. Siffror 

kan på ett enklare sätt jämföras dels mellan företag och även inom företaget över ett antal år. 

Texten däremot kan bero på faktorer som hur skickliga Investor Relations-personalen är på att 

uttrycka sig. Texten lämnar även ett större utrymme till friare tolkningar från intressenterna. 

Två intressenter kan tolka en text på olika sätt, medan siffror oftast säger samma sak för dessa 

två intressenter. Naturligtvis kan intressenter även tolka siffror på olika sätt, men inte med 

samma friheter som med löpande textbeskrivningar. Problemet med just kunskapsföretagen är 

att det inte finns några standardiserade och vedertagna nyckeltal på liknande sätt som inom 

exempelvis industri och andra traditionella sektorer. Detta skapar utrymme för utformning på 

ett fördelaktigt sätt. Siffror kan i princip alltid manipuleras men detta kan även underlättas av 

att det saknas en standard.

En annan aspekt i det hela är att företaget genom en beskrivande text lämnas möjligheten till 

att på ett djupare sätt beskriva personalens kompetensnivå. Därmed kan de ge mottagaren en 

möjlighet att få en djupare förståelse i företagets framtida möjligheter. Genom att sätta 

personalen i ett större sammanhang kan företaget då på detta sätt förenkla ytterligare för 

mottagaren. Dock ökar troligtvis bruskällan i och med att informationen blir mer omfattande, 

vilket gör att mottagaren måste göra ett urval av det den anser vara viktigt.

Behovet av en bred information finns från både investerare och kreditgivare. För att undvika 

brus vid en kreditansökan, där bedömaren till stor del utgår från balansräkningen men även 

lägger vikt vid personliga presentationer från företaget, krävs att företaget är tydliga i sin 

kommunikation av personalens värdeskapande. Om denna information inte är tydlig finns 

risken att den försvinner i bruset, vilket skulle kunna fälla avgörandet på ett negativt sätt för 

företaget vid en kreditbedömning, på samma sätt som det skulle kunna göra investerare 

mindre villiga att investera i företaget. Det andra fallet skulle kunna drabba företaget 

ekonomiskt vid exempelvis en nyemission, då möjligheten att få den fulltecknad minskar vid 

dålig information från företaget.  
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Applicerar vi detta på Gerbners modell blir vägen från händelsen till den slutliga mottagaren 

än längre, och fler urval måste göras.110 Händelsen i det här fallet kan tolkas som att företaget 

sänder ut den finansiella rapporten. Ur dessa finansiella rapporter ska sedan enligt Gerbners 

modell en mottagare göra ett urval. Mottagaren i detta fall kan vara en analytiker eller 

finansjournalist. Från detta urval ska sedan mottagaren sända signaler till den avsedda 

destinationen, det vill säga investeraren. Urvalet kan i vissa fall bli väldigt snävt, särskilt i 

finansjournalisternas fall då de har begränsat med utrymme att förmedla information på. 

Därför måste företaget förmedla rätt och relevant information till dessa kommunikatörer för 

att dessa ska kunna göra ett korrekt urval. Detta kan vara en av anledningarna till att många 

kunskapsföretag väljer att endast använda sig av text för att förmedla personalen kompetens, 

då nyckeltal skulle kunna vara rent intetsägande för kommunikatören, vilket skulle leda till att 

de sållade bort denna information i sitt urval. Med text kan tänkas att företaget på ett annat 

sätt kan få kommunikatören medveten om betydelsen av att förmedla denna information till 

intressenterna. 

Då även den slutliga destinationen gör ett urval av den information som kommunikatorn 

förmedlar krävs att företaget delgett denna tillräckligt relevant och omfattande information. 

Annars finns risken att det ursprungliga budskapet inte kommer destinationen tillhanda. Det är 

en balansgång för företaget att lämna en lagom mängd information. För omfattande 

information kan göra att mycket blir bortsorterat även fast det är relevant, på samma sätt som 

för lite information kan bli intetsägande för mottagaren.

Ett problem som kan uppstå i ett företag är att det finns motstridiga mål mellan företaget och 

dess intressenter. Företagsledningen kan ha incitament att inte delge allt för uttömmande 

information om sin personal. Exempelvis kan det vara så att företaget satsar lite på 

kompetensutveckling då dessa är en kostnadspost för företaget, och ledningen kan då av olika 

skäl vilja höja det kortsiktiga resultatet. Företaget kan då tappa konkurrenskraft på lång sikt 

och detta kan ge företaget incitament att inte ge allt för mycket information kring personalen 

och dess kompetens. Ett annat problem kan vara att ledningen har ett bonussystem kopplat till 

börsuppgång, vilket kan ge dem incitament att ge överflödig och överdriven information i 

årsredovisningarna. Detta problem kan även uppstå om flera i företagsledningen innehar 

större aktieposter i företaget och vill skapa en positiv utveckling på dessa.

                                                
110 Fiske (2003) s.40-43
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Det krävs därför att det skapas en balans mellan företagsledningens incitament att delge 

information och investerarnas önskan om insyn. Hur denna balans ska uppnås är svårt att säga 

exakt. Klart är dock att de avtal som styrelse och ledning har med företaget måste vara 

utformade för att ge dem incitament till att delge den information de anser mest relevant till 

sina intressenter. Om företagsledningen misslyckas med kommunikationen av företagets fulla 

värde har de som företrädare för intressenternas intressen svikit dem.111

Enligt intressentteorin ska företaget skapa en balans mellan de olika intressenternas viljor och 

mål med verksamheten.112 Något som blivit tydligt när vi läst årsredovisningarna är att kunder 

verkar ha blivit en allt viktigare intressent som de vill kommunicera med via de finansiella 

rapporterna. Något som de flesta företagen påpekade var att de inte var beroende av ett fåtal 

stora kunder utan att de försökta bredda kundstocken. Dock märktes tydligt att de hade vissa 

kunder som var viktigare än andra, då dessa nämndes vid namn. Anledningen till detta kan 

dels vara storleken på projektet. Det kan även tänkas vara att dessa kunder är imageskapande, 

då de flesta som nämndes var stora och välkända företag. Detta kan dock även ses ur 

investerarperspektivet då det kan vara en fördel om företaget har en stark kundstock, med 

välkända företag som investerarna känner till och har förtroende för.

Traditionellt sett riktar sig de finansiella rapporterna till främst en specifik intressent, 

investerarna. Dessa klassades i Friedman och Miles indelning av intressenter som en av de 

viktigaste.113 Därmed kan tänkas att informationen i de finansiella rapporterna huvudsakligen 

skapas för dem. Beroende på deras informationsbehov, kan företaget då göra en avvägning 

över hur mycket och hur ingående information kring humankapitalet som bör lämnas. Dock 

måste även övriga viktiga intressentgruppers informationsbehov tas med i denna avvägning, 

varför det är oerhört svårt för företagen att ge ut information som är relevant för alla parter. 

Information som är intressant för investerare behöver inte nödvändigtvis vara intressant för 

exempelvis leverantörer. Dock torde de två intressentgrupperna investerare och kredit-

/långivare ha ett liknande informationsbehov.

                                                
111 Koller et.al (2005) s. 523-525
112 Sjöstrand (1987) s.42-43
113 Friedman & Miles (2002) s.5-6
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5.2 Analys av resultat från intervjuer

Av de tre intervjuerna framkom att ingen direkt kommunikation av personalens kunskap och 

kompetens görs. Detta gör att vi återigen ställer oss frågan om diskussionen kring möjligheten 

att aktivera kunskap som en tillgång är överdriven. Finns det ett behov av en sådan 

tillgångsredovisning? Alla tre intervjupersonerna var överens om att företagen inte ska 

redovisa kunskapen som en tillgång, då detta endast skulle leda till andra problem. Återigen 

har vi fått motsägande resultat till den tidigare forskningen av bland annat Eklund och 

Larsson, som kom fram till att de flesta företagen ställde sig positiva till att redovisa 

humankapital. De personer vi intervjuade såg inte att det skulle leda till någon förbättring 

inom redovisningen eller av värderingen av företagen. Naturligtvis kan detta bero på urvalet 

av intervjuade, men troligtvis är det skillnaden i tid som gjort att åsikterna förändrats. Redan 

då de tidigare studierna genomfördes ställde sig analytiker frågande till om 

humankapitalredovisning skulle tillföra någon värdefull information.114

Ett problem som skulle uppstå är ett liknande problem som med redovisningen av goodwill, 

det vill säga det överpris som betalas vid ett företagsförvärv. Goodwill kan redovisas som en 

post i balansräkningen men företaget måste minst en gång per år göra ett så kallat impairment 

test, där de testar om värdet av goodwilltillgången är rimligt. Ett liknande förfarande hade 

varit ett måste vid möjligheten att redovisa kunskapen som en tillgång. Företaget hade behövt 

testa värdet för att se om det är rimligt, något som skulle vara en svår process. En 

avskrivningsmodell liknande sådan som tidigare fanns på goodwill och som görs på de flesta 

materiella tillgångarna hade troligtvis inte fungerat då rörligheten hos personalen är hög. I 

Sverige, och även många andra länder, är det i princip omöjligt att skriva avtal som binder 

personalen till ett företag som en följd av den svenska arbetslagstiftningen. Ett utflöde av 

personal skulle därmed kunna göra den redovisade tillgången missvisande och tvinga 

företaget till en nedskrivning av värdet på humankapitalet. Kunskap är dessutom en färskvara 

vilket gör det än mer svårvärderat. Om företaget inte satsar något på kunskapsutveckling 

sjunker då värdet på den tillgång de skulle redovisa.

Detta torde leda till att företagen på ett alternativt sätt försöker kommunicera kompetensen 

inom sin verksamhet till externa intressenter. Dock visar genomgången av årsredovisningarna 

att några nyckeltal inte används i någon större utsträckning. Vad gäller övrig kommunikation 

                                                
114 Se Eklund & Larsson (1999) och Bengtsson et.al (2000)
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var svaren inte entydiga. En av de intervjuade framhöll att de inte skickade ut mer 

pressmeddelanden än vad börsens regler tvingade dem till. Dock framhöll denna att detta var 

något de kunde förbättra då han inte ansåg att marknaden hade möjlighet att värdera företaget 

rätt. De övriga två intervjuade ansåg att marknaden kunde värdera företaget rätt och att de 

skickade ut pressmeddelanden vid större nyheter och presenterar mindre nyheter på hemsidan.

Dock används nyckeltal i väldigt liten utsträckning. Detta kan vara för att de anser att 

investerare och analytiker som utgör marknaden där denna information skulle spridas, själva 

har en tillräcklig insikt i företaget eller branschen för att kunna prognostisera företagets 

framtid. Detta kan naturligtvis vara sant för en del av investerarna. Dock torde bristen på 

kommunikation kring företagets verksamhet göra att företaget kan tappa potentiella 

investerare med mindre kapital, då dessa kanske inte ser den fulla potentialen i företaget, 

vilket kan vara fallet vid bristande kommunikation om humankapitalets roll i värdeskapandet.

Bristen på kommunikation av humankapitalet i företaget kan härledas till den starka tilltro till 

marknadens möjligheter att själv göra en korrekt bedömning av företaget som två av de 

intervjuade uttryckte under intervjuerna. Det är möjligt att företagen anser att för mycket 

information skapar en förvirring hos mottagaren. De anser att den information de lämnar i de 

finansiella rapporterna och genom pressmeddelanden är tillräcklig för att en extern värdering 

av företaget ska kunna göras. Dock kan bristen på kommunikation ses som en riskfaktor i sig. 

Företagets humankapital kan ha förändrats från det att en finansiell rapport har publicerats, 

vilket kan göra att den externa bedömaren inte kan göra en korrekt värdering av företaget. I 

detta avseende är det möjligt att en förbättrad kommunikation skulle kunna minska risken 

med en investering i företaget. Sättet på vilket risk påverkar aktiekursen är att en investerare 

kräver högre avkastning om han tar en högre risk.115 Därför är investeraren inte villig att 

betala lika mycket för sin investering. På detta sätt hålls då aktiekursen nere. Dock är det svårt 

att bedöma vilken påverkan och hur stor betydelse en viss förändring kan ha för företagets 

framtida intäkts- och resultatskapande. 

Ytterligare en avvägning är hur stor mängd information som i så fall skulle kommuniceras ut. 

Företaget måste göra avvägningen vad de vill få ut av att distribuera informationen och hur 

mycket som kommer att försvinna i brus. Återknyter vi till de båda teorierna om 

kommunikationsteorier så beskriver båda att en viss mängd information försvinner på vägen. 

                                                
115  Enligt CAPM-modellen. Se bland annat Ross et.al (2002) s.220-221 och 295-299
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Företaget måste därmed se till att ett korrekt urval kan göras utifrån den information som de 

lämnar. Görs inte ett korrekt urval kan det leda till att informationen inte ger det budskap som 

företaget från början hade intentionen att ge. Företagen kan vara restriktiva i användandet av 

icke-standardiserade nyckeltal i sin redovisning, då de anser att för mycket viktig information 

skulle kunna försvinna i form av brus, på grund av att användaren, intressenterna, inte förstår 

infromationen. Detta sulle göra att denna information skulle bli överflödig och därmed endast 

skapa onödiga extra kotnader. Företagen måste hela tiden göra en avvägning av vilken 

information som kan förstås och vara till nytta för mottagaren i sina investeringsbeslut.116

Med tanke på att ingen av de intervjuade ansåg att humankapital skulle finnas med på 

balansräkningen och det även finns en avsaknad av specifika nyckeltal för denna grupp, 

ställer vi oss frågan om diskussionen kring humankapitalets redovisning är överdriven. Då 

ingen direkt kommunikation av humankapitalet sker vare sig via de finansiella rapporterna 

eller via andra kanaler verkar det som att företagen anser att marknaden inte är i behov av 

någon sådan information. Detta var något som framkom i undersökningarna av Eklund och 

Larsson samt Bengtsson, Maglica och Rydén. I båda dessa undersökningar framkom att 

analytikerna inte såg något behov av någon ytterligare redovisning eller information av 

humankapitalet.117 Det kan med andra ord vara så att företagen nu insett att marknaden inte 

ser något värde i någon extra information kring humankapitalet och därför väljer att inte ta 

med detta i någon större utsträckning i sina finansiella rapporter.

De intervjuade verkar dock ha en bra kunskap kring problematiken runt redovisning av 

humankapital. Detta gör att vi i princip kan bortse från att det skulle vara bristande kunskaper 

kring sådan redovisning som gör att det inte används några nyckeltal eller liknande för att 

kommunicera ut kompetensen. De är medvetna om att diskussionen förs, men anser ej att det 

skulle tillföra något att redovisa humankapital. Just att de inte tror att några nyckeltal eller 

redovisning över humankapital skulle tillföra något kan vara en av huvudanledningarna till att 

kommunikationen av humankapital är relativt liten. Något som samtliga påpekade var att de 

låter intäktsskapandet tala för sig. De anser att marknaden ska se det som att om företaget har 

en konkurrenskraftig kunskap och kompetens, så kan de öka intäkterna då dess tjänster 

efterfrågas i högre utsträckning och de kan höja debiteringspriset. Skulle de inte ha tillräckligt 

kompetent personal skulle detta på lång sikt synas i resultatet. Detta visas i en undersökning 
                                                
116 Koller (2005) s.523-524
117 Eklund & Larsson (1999) och Bengtsson et.al (2000) 
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genomförd av Magnusson, att skillnaderna mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet i 

ett företag bestod av att marknaden ansett att företaget skulle uppvärderas på grund av det 

intellektuella kapitalet i företaget.118 Detta visar att behovet av redovisning av det 

intellektuella kapitalet eller humankapitalet inte är nödvändig då marknaden är kapabel att 

själv uppvärdera företag till sitt sanna värde om detta skulle behövas.

Det kan även vara så att företagen anser att för mycket information blir för svårhanterlig för 

investerarna, vilket gör att dessa företag inte använder nyckeltal för att redovisa personalens 

kompetensnivå. Med mer information måste mottagaren analysera mer information för att 

göra sitt urval, vilket gör att risken för brus ökar. Detta gör att den information som företaget 

skulle anse vara relevant för investerare kan sorteras bort eller försvinna i bruset.119 Därmed 

skulle informationen de sänder ut inte komma användaren till handa. Att de nyckeltal som 

Konradgruppen förespråkar inte används kan även bero på att de inte är vedertagna. Om 

enbart ett företag inom en bransch skulle använda sig av dessa skulle nyckeltalen inte ha 

någon tyngd och vara relativt intetsägande då analytiker och investerare skulle sakna 

jämförelseobjekt. Att nyckeltalen inte heller är vedertagna och svårdefinierade skulle de lätt 

kunna manipuleras. Vid beräkningen av många av dessa nyckeltal görs en subjektiv

bedömning av företaget. En intäktsperson för ett företag behöver inte anses vara en 

intäktsperson för ett annat. Det är möjligt att användningen av nyckeltalen skulle vara större 

om det fanns tydliga riktlinjer och de var vedertagna som element i finansiella rapporter. 

Det externa finansieringsbehovet i denna typ av företag är relativt lågt, då inga större 

investeringar krävs, jämfört med exempelvis tyngre industriverksamhet där investeringar i 

dyra maskiner och liknande måste göras. Dock var de intervjuade överens om att vid ett 

sådant behov skulle personliga möten anordnas med kreditbedömarna för att på sätt övertyga 

om företagets återbetalningsförmåga och framtida intäktsmöjligheter. Dock uttryckte en av de 

intervjuade att tidigare erfarenheter visat att betydande säkerheter krävs för att 

kunskapsföretag ska kunna få krediter beviljade. Företagen saknar betydande tillgångar vilket 

gör att de får sätta exempelvis företagscertifikat eller aktier i dotterbolag som säkerhet för 

krediten. Detta kan leda till problem för företag som inte har några sådana säkerheter att 

ställa. Det torde dock vara möjligheten att betala tillbaka lånet som ska vara intressant vid en 

kreditbedömning. Naturligtvis går det ej att säkerställa framtida återbetalningsförmågan vilket 
                                                
118 Magnusson (2006)
119 Se Shannon & Weavers modell i bland annat Fiske (2003) s.12-13
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gör att det finns en viss förståelse för att kreditinstituten vill ha någon form av säkerhet för 

krediten.

Kommunikationen till intressenter verkar inte heller vara något som kunskapsföretagen satsar 

på, visserligen är de intervjuade företagen relativt små men de uppskattade den nerlagda 

arbetstiden för denna kommunikation till mellan 25 och 50 procent av en heltidstjänst. Detta 

tyder även det på att de anser marknaden tillräckligt kompetent för att göra en korrekt 

bedömning av företaget och dess värde. Återknyter vi till Friedman och Miles uppdelning av 

de olika intressenternas betydelse för företaget ser vi att aktieägarna där är en av de viktigaste 

intressenterna.120 Detta gör att det bör ligga i företagets intresse att kommunicera ut så mycket 

relevant information som möjligt till dessa. Då kommunikationen av personalens kunskap är 

relativt låg, kan det då antas att företagen inte anser det vara relevant för aktieägaren att få 

denna information. Företagen anser troligtvis att investerare kan skapa en korrekt bild av 

företaget utan denna information vilket skulle göra den överflödig.

                                                
120 Friedman & Miles (2002) 
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6. Avslutande diskussion

Forskare som förespråkar att personalens kunskap ska redovisas i balansräkningen menar att 

bilden av ett kunskapsintensivt företag annars blir snedvriden. Företag med personalen som 

den intäktsproducerande enheten får en mindre balansomslutning än företag som har maskiner 

som intäktsskapande enheter. Motståndare menar att detta inte är fallet, och att kunskapens 

värde skulle bli allt för svårt att fastställa. Detta dels på grund av tillgångens natur då det inte

är någon fysisk tillgång och ett värde kan inte sättas på eventuella framtida ekonomiska 

fördelar. Dessutom är kunskapen föränderlig och rörlig. Behovet av en viss kunskap förändras

hela tiden och företaget har inte kontrollen över kunskapen som tillgång. Förespråkare för 

humankapitalsredovisning menar då att i väntan på möjligheten att redovisa detta får 

företagen redovisa sin personal på alternativa sätt. Bland annat har Konradgruppen föreslagit 

en rad nyckeltal som ska spegla personalens värde, från vilka vi utgått i vår analys.

Av de företag vi undersökt märktes emellertid att användningen av alternativ redovisning i 

stort sett saknades i de finansiella rapporterna. Vi undersökte totalt 15 företag som vi anser 

falla inom definitionen på kunskapsföretag, och inget av dem var särskilt utmärkande i sin 

redovisning. De nyckeltal som användes var de som kan anses vara vedertagna traditionella 

nyckeltal, som exempelvis räntabilitet på eget kapital, vinst per aktie och liknande. Detta var 

sådana nyckeltal som Konradgruppen tyckte var intetsägande för ett kunskapsföretag. Vi 

ställer oss därför frågande till om behovet av alternativ redovisning och möjligheten att 

redovisa humankapital i balansräkningen verkligen är så pass utbrett. Det är möjligt att det är 

som bland annat Fincham och Roslender skriver i en artikel, att redovisning av humankapital 

endast är en modefluga, något som med tiden kommer försvinna.121 Om inte 

kunskapsföretagen, vars intäkter till största del uppstår ur personalens möjligheter att lösa 

uppdragsgivarens problem på ett kreativt sätt, redovisar humankapitalet är kanske 

diskussionen kring problemet överdriven. Det är dessutom ett relativt begränsat problem då vi 

endast kunde beräkna antalet kunskapsföretag noterade på den svenska börsmarknaden till 58 

företag. Även intervjuerna visade att företagen inte i någon större utsträckning 

kommunicerade ut personalens kompetens till intressenterna. De ansåg i stort att marknaden 

var kapabel att själv bedöma värdet av företagets personal.

                                                
121 Fincham & Roslender (2004)
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Å andra sidan kan det vara så att kunskapsföretagen inte ser meningen med att redovisa 

personalen som en enskild post. Då analytikerna och marknaden inte efterfrågar 

informationen ser inte företagen någon vits med att delge den. Det är möjligt att de ser det 

som en extra tids- och kostnadsödande uppgift att värdera och redovisa detta. Sett ur 

investerarens synvinkel vill dessa naturligtvis ha så mycket relevant information som möjligt 

för att fatta ett beslut om sin investering. Det är då möjligt att vissa investerare ser det som en 

större risk med kunskapsföretagen, och då de inte heller får någon information om den 

intäktsskapande tillgångens värde kanske de väljer att inte investera i dessa företag. En 

årsredovisning kan naturligtvis också ses som lite out-of-date vad gäller kunskapsföretag, då 

dessa företag verkar inom snabbföränderliga branscher. En händelse som påverkar företagets 

resultat som inträffar i början av det nya räkenskapsåret eller i slutet på det redovisade 

räkenskapsåret, syns därmed inte i den aktuella rapporten. Exempelvis kan en personalflykt 

påverka företagets resultat negativt, men detta är inget som syns i den senaste finansiella 

rapporten då denna speglar perioden innan. Redovisning av personal i denna rapport skulle då 

inte spegla dagens verksamhet vilket skulle ses som en anledning till att företagen inte 

redovisar personalens kompetens i någon större utsträckning. Exempelvis syns inte ett 

personalflykt i februari i den aktuella årsredovisningen, vilket skulle göra denna missvisande 

för nuvarande situation.

En trolig anledning till att företagen inte redovisar det är att de inte vet hur det ska värderas. 

Då det inte finns några direkta riktlinjer vare sig för hur humankapitalet ska värderas eller hur 

nyckeltal kring denna tillgång ska beräknas och tolkas, väljer företagen att inte inkludera 

detta. Skulle det finnas en vedertagen standard för dessa företag hur de ska värdera och 

redovisa humankapital, antingen som nyckeltal eller i balansräkningen, skulle detta kunna öka 

användandet om behovet anses finnas från investerare och andra intressenter. Även om 

företagen inte anser att det är tillgångarna som värderas så visar ändå dessa tecken på 

stabilitet, och hur väl de kommer att kunna förbättra resultatet i framtiden. Frågan är om 

intressenterna ser något större behov av någon sådan information, då tidigare undersökningar 

har visat att de inte gör det.

Vi har även tagit upp problematiken kring kunskapsföretagens möjligheter att beviljas 

krediter. Av intervjuerna framkom att finansieringsbehovet är relativt litet i denna typ av 

företag då inga tyngre investeringar krävs. Skulle dock ett sådant behov uppstå skulle 
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företaget enligt de intervjuade behöva ställa säkerheter för krediterna. Detta på grund av att 

företagen saknar tillgångar, vilket är huvudfokus för många kreditinstitut. I bakgrunden till 

denna uppsats beskrev vi en studie av Gröjer och Catasús, som beskrev just denna 

problematik.122 Enligt denna studie följde kreditbedömarna en färdig manual för hur de skulle 

bedöma tillgångar. Enligt denna manual skulle immateriella tillgångar justeras bort. Då 

humankapital i det fall det skulle kunna redovisas, redovisas som just immateriella tillgångar 

är frågan hur stor effekt möjligheten att redovisa personalens kunskap som en tillgång skulle 

få. Då det enligt bankernas manualer ändå ska justeras bort blir resultatet i princip plus minus 

noll.

Av våra resultat att döma verkar det som att företagen i fråga inte ser något behov av att 

redovisa humankapitalet i de finansiella rapporterna. De verkar inte heller i någon större 

utsträckning använda sig av några alternativa kommunikationsvägar för att förmedla värdet av 

humankapitalet. De anser att marknaden ska kunna uppskatta värdet på företaget genom 

intäkterna och resultatet, men att det även är deras uppgift att visa marknaden hur de skapar 

detta värde. Ett sätt skulle kunna vara genom att visa vad de gör för att ha en 

konkurrenskraftig kompetens. Ett annat är att som idag låta resultaten tala för sig själv, de 

anser att om de inte hade kompetensen skulle de inte kunna debitera kunderna ett tillräckligt 

marknadsmässigt pris. De flesta företagen hade ett särskilt avsnitt i årsredovisningen där de 

beskrev personalen, dock inget om kompetensnivåer och liknande så som Konradgruppen 

föreslår. Något som dock verkade vara viktigt för de flesta av de undersökta företagen var att 

framhålla vilka kundrelationer de har och i vissa fall nämna vilka stora företag de arbetar 

med. 

Resultaten var förvånande då vi hade förväntat oss en större användning av nyckeltal för att 

beskriva personalens kompetens och kunskapsnivå. Företagen ansåg att värderingen skulle 

utgå från de resultat de faktiskt presterar snarare än de tillgångar som finns i balansräkningen. 

Balansräkningen är av sekundär betydelse i värderingen av ett kunskapsföretag, varför de inte 

såg någon mening med att humankapital skulle kunna synas i denna. De ansåg att det enbart 

skulle leda till nya problem. Företagen såg inte heller något behov av att kommunicera ut 

humankapitalet på något alternativt sätt, de verkade vara nöjda med hur marknaden hanterade 

företagets information idag.

                                                
122 Gröjer & Catasús (2003)
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Av de resultat vi funnit från årsredovisningsanalysen ser vi att användandet av någon 

redovisning för humankapitalet inte finns i någon större utsträckning. Av intervjuerna att 

döma verkar inte heller intresset från företagens sida att redovisa humankapital finnas, då de 

ansåg att marknaden är kapabel att själv värdera företaget till dess rätta värde. Därför anser 

inte vi att det i nuläget finns någon anledning till att standardisera redovisningen kring 

humankapital, då det inte finns något behov från vare sig företagen eller intressenterna för 

detta.

6.1 Kritik mot undersökningen

Ett kritiskt moment i undersökningen är urvalet. Möjligheten finns att ett annat urval hade 

givit ett annorlunda resultat. Ett annat urval hade kunnat visa på raka motsatsen mot vad våra 

resultat visar. Dock är populationen relativt begränsad och vårt urval utgör ungefär en 

fjärdedel av populationen, vilket gör att vi ändå anser vårt urval vara tillräckligt starkt, då vi 

fått relativt entydiga svar. Dock hade naturligtvis ett mer slumpmässigt urval kunnat göras 

inom populationen.

Populationen hade även kunnat breddas till att innefatta även onoterade kunskapsföretag, då 

dessa kan tänkas ha ett större behov av extern finansiering i form av krediter. Detta som en 

följd av att de har en mindre tillgång till den privata riskkapitalmarknaden. Dock ansåg vi att 

merparten av fokusen för denna undersökning skulle ligga på kommunikationen till 

investerare, vilket gjorde att vi avgränsade oss till noterade bolag.

Att vi valt att gå in på djupet i ett fåtal kunskapsföretags kommunikation istället för att göra 

en bred undersökning och därmed undersöka ett flertal företag är den huvudsakliga orsaken 

till svårigheten att generalisera resultaten från undersökningen. Hade vi istället valt att 

undersöka fler företag och inte gå in på djupet hade detta kunnat förenkla en generalisering av 

slutsatserna.

6.2 Förslag till fortsatta studier

Det finns många olika aspekter som skulle vara intressanta att studera. Att jämföra 

redovisningen innan och efter IT-kraschen är ett sätt att se om dagens redovisning visar 

tecken på att fortfarande påverkas av den kritiken som främst riktades mot värderingen av de 

nya IT-bolagen, där konsulterna ofta övervärderades. Exempelvis värderade Framfab sina 

konsulter till 20 miljoner kronor, något som borde ta relativt lång tid för en konsult att skapa i
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förädlingsvärde åt företagen. Därför skulle det vara intressant att jämföra redovisningen från 

kunskapsföretagen innan och efter IT-kraschen. Exempelvis skulle en sådan undersökning 

göra nedslag dels innan kraschen, strax efter och i nutid för att se om redovisningen av 

personalen och dess kunskaper har förändrats.

En annan intressant vinkling skulle vara att skapa ett fiktivt företag för att undersöka hur 

möjligheten att redovisa humankapital i balansräkningen skulle påverka värderingen. Skulle 

det vara någon skillnad i värderingarna, och hur skulle detta påverka marknaden. Problemet 

med en sådan undersökning är att den kräver stor kunskap och erfarenhet inom området.

Ytterligare ett intressant undersökningsperspektiv skulle vara att granska mindre onoterade 

kunskapsföretag och problematiken kring deras möjligheter att få extern finansiering. Då de 

inte i någon större utsträckning tar del av den privata finansieringsmarknaden måste de rikta 

sig till kreditinstitut för att finansiera sina projekt. Då de inte har några direkta tillgångar kan 

de även där få problem, vilket gör detta till en intressant aspekt att undersöka. 
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Sveiby, Karl E. – Annell, Elisabet – Axelsson, Siv – Emilsson, Per-Magnus – Karlsson, Hans 

– Wangerud, Karl J. – Vikström, Stig (Konradgruppen). Den Osynliga Balansräkningen: 

Nyckeltal för Redovisning, Styrning och Värdering av Kunskapsföretag. Affärsvärlden Förlag 

AB, 1990

Sveiby, Karl E. – Risling, Anders. Kunskapsföretaget – Seklets viktigasteledarutmaning. 

Liber AB, 1986.

Elektroniska källor

Internet

http://www.academedia.se/, 2007-04-20 - 2007-05-01

http://www.acando.se/, 2007-04-20 - 2007-05-01

http://www.acom.se/, 2007-04-20 - 2007-05-01

http://www.addnode.se/, 2007-04-20 - 2007-05-01

http://www.arenapersonal.se, 2007-04-20 - 2007-05-01

http://www.avalonenterprise.se/, 2007-04-20 - 2007-05-01

http://www.bts.se/, 2007-04-20 - 2007-05-01
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http://www.connecta.se/, 2007-04-20 - 2007-05-01

http://www.cybercom.se/, 2007-04-20 - 2007-05-01

http://www.iasb.org, 2007-03-10

http://www.intellectualcapital.se, 2007-03-14 – 2007-05-01

http://www.mandator.se/, 2007-04-20 - 2007-05-01

http://www.ne.se, 2007-04-21, 2007-04-22

http://www.poolia.se/, 2007-04-20 - 2007-05-01

http://www.proffice.se/, 2007-04-20 - 2007-05-01

http://www.softronic.se/, 2007-04-20 - 2007-05-01

http://www.sveiby.com, 2007-04-28

http://www.tietoenator.se, 2007-04-20 - 2007-05-01

http://www.uniflex.se/, 2007-04-20 - 2007-05-01

Årsredovisningar

Samtliga årsredovisningar är nedladdad i pdf-format från respektive företags hemsida.

Academedias årsredovisning 2006

Acando årsredovisning 2006

A-Com årsredovisning 2005/2006

AddNode årsredovisning 2006

Arena Personal årsredovisning 2006

Avalon årsredovisning 2006

BTS årsredovisning 2006

Connecta årsredovisning 2006

Cybercom årsredovisning 2006

Mandator årsredovisning 2006

Poolia årsredovisning 2006

Proffice årsredovisning 2006

Softronic årsredovisning 2006

TietoEnators årsredovisning 2006

Uniflex årsredovisning 2006



Kommunikation av Humankapital

71

Muntliga källor

Peter Mattisson. VD på Avalon Enterprise.
Intervju via telefon, 2007-05-03

P-O Westerlund, IR-Chef på A-Com
Intervju via telefon, 2007-05-08

Johan Andersson, IR-ansvarig på AddNode
Personlig intervju, 2007-05-09
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Bilaga 1

Intervjuguide

1. Hur stor andel av företagets värde uppskattar ni att personalens kunskap representerar?

2. Upplever ni det som ett problem att ni inte kan redovisa personalens kunskap som en 

tillgång i balansräkningen?

3. Har detta lett till något konkret problem de senaste åren?

- Anser ni att ert företag inte är rätt värderat av aktiemarknaden?

- Har ni upplevt några problem med kreditbedömares värdering?

4. Anser ni att ni skulle bli mer lättvärderade av intressenter om möjligheten att redovisa 

personalen som en tillgång fanns?

5. Hur viktig anser ni att marknadens uppfattning av företagets värde är?

- Om den anses vara viktig, varför anser företaget att den är viktig?

- Vad anser ni kan påverkas av marknadens uppfattning om företagets värde?

6. Hur tror ni att värderingen hade påverkats om personalen fick redovisas som en 

tillgång?

- Tror ni att detta påtagligt hade förenklat för intressenter, som långivare och 

investerare, vid deras bedömning av företaget?

- Tror ni att det hade varit till en fördel eller en nackdel för ert företags värdering 

om personalens kunskap hade fått redovisas som en tillgång?
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7. Vilka alternativa kommunikationsvägar använder ni för att förmedla vikten av 

personalens kompetens till era intressenter?

- Är det någon skillnad på vilka kommunikationsvägar som används för att nå 

olika typer av intressenter? Vilka kommunikationsvägar används i så fall för 

olika intressenter? 

8. Hur används kommunikation strategiskt för att kommunicera ut vikten av personalens 

kompetens till aktiemarknaden?

9. Vilka kommunikationskanaler anser ni vara viktigast för att förmedla personalens 

kompetens till era intressenter?

10. Använder ni några specifika nyckeltal som mäter personalens betydelse för det 

ekonomiska resultatet?

- Använder ni er av både finansiella och icke-finansiella nyckeltal för att mäta 

personalens betydelse?

- Vilka nyckeltal använder ni och hur länge har ni använt er av dessa nyckeltal?

11. Hur många är direkt involverade i arbetet med att kommunicera ut ett budskap till 

intressenter på ett finansiellt plan? Hur har detta utvecklats de senaste fem åren?
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Bilaga 2

Terminologi

DCF – Discounted Cash Flow, Diskonterat kassaflöde. Framtida prognostiserade kassaflöden 

omräknade till dagens värde.

Materiella tillgångar – Fysiska tillgångar som ett företag besitter. Exempelvis maskiner och 

fastigheter.

Immateriella tillgångar – Tillgångar utan någon fysisk natur, ofta av en juridisk natur, som 

exempelvis patent och goodwill. 

Kunskapsföretag – Företag med kunskapsintensiv verksamhet, som exempelvis 

advokatbyråer, revisionsbyråer och IT-företag.

FASB – Financial Accounting Standards Board, det amerikanska organ som fastställer 

redovisningsstandarder för bolag i USA.

SFAS – Statements of Financial Accounting Standards, namnet på de amerikanska 

redovisningsstandarderna.

IASB – International Accounting Standards Board, ett av de internationella organ som sätter 

standarden för en harmonisering av redovisningsstandarder. Bland annat används organets 

standarder inom alla EU:s medlemsländer.

IFRS – International Financial Reporting Standards, IASB:s redovisningsstandarder.

IAS – International Accounting Standards, gavs ut av föregångaren till IASB och används än 

idag inom de områden där det inte finns någon IFRS som ersatt dessa.

Förutbetalda kostnader – En post i balansräkningen där resursen är betald men inte 

förbrukad, och ska därför redovisas som en tillgång.

Intellektuellt kapital – Samlingsnamn på den kunskap, de processer och nätverk som ofta 

inte syns på företagets balansräkning. Delas ofta in i humankapital och strukturkapital, och 

även ibland en tredje indelning med affärs- eller kundkapital.

Strukturkapital – Beskrivs som det interna intellektuella kapitalet i företaget. Detta kan vara 

processer, nätverk, handböcker och dylikt. 

Affärskapital – Det externa intellektuella kapitalet i företaget. Detta kapital beskrivs som 

kundstock, leverantörer och andra externa organisationer som påverkar företagets verksamhet.

Humankapital – Personalens kunskap, kompetens och erfarenhet.

Konradgruppen – En arbetsgrupp bestående av personer från svenskt näringsliv, främst 
inom revision och finansmedia som skrev boken Den osynliga balansräkningen.  


