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Sammanfattning 

Humankapitalet har sedan 1960-talet varit en populär fråga för forskare inom det 
företagsekonomiska fältet. Men trots nästan 50 års forskning verkar redovisningsnormerna på 
området inte ha genomgått någon märkbar förändring. Under dessa år har samhället förändrats 
från ett stelt industrisamhälle till ett mer flexibelt kunskapssamhälle, ett samhälle som ställer 
helt nya krav på redovisningen. Det var denna tanke som så småningom ledde författarna fram 
till uppsatsens tvådelade frågeställning: 

• Hur tar analytiker hänsyn till humankapitalet vid aktievärdering av nyintroducerade 
bolag på Stockholmsbörsen?  

• Hur redovisas humankapitalet i börsprospekt för bolag som noterats på 
Stockholmsbörsen från 2004 fram till idag?   

 
Författarna insåg tidigt att det var av största vikt för frågeställningen att den information som 
samlades ihop till empirin var så aktuell som möjligt. Författarna avgjorde att den 
informationen lättast skulle gå att nå genom att undersöka hur företag som just introducerats 
på börsen värderades. En intervju genomfördes, den kompletterades med innehållsanalyser av 
tio börsprospekt.  
 
Som utgångspunkt i undersökningen ville författarna ta reda på om det fanns något explicit 
sätt att mäta humankapitalet i ett företag. Det var framförallt två källor som gav författarna 
den mest värdefulla teoretiska anknytningen. Den ena var en forskare och professor i 
Knowledge Management vid den Svenska Handelshögskolan i Helsingfors som utvecklat en 
modell för att illustrera det intellektuella kapitalet i ett företag. Den andra var en grupp i 
näringslivet under namnet Konradgruppen som gemensamt utvecklat ett antal nyckeltal för att 
göra samma sak. Till undersökningen av prospekten gjorde författarna en teoretisk mall som 
går att finna i den teoretiska referensramen.  
 
Författarna analyserade empirin utifrån tre olika perspektiv för att få en så uttömmande analys 
som möjligt. Dels har författarna valt att analysera informationen intervjun med analytikern 
gav utifrån teorin för att därefter stämma av den med innehållet i prospekten. Börsprospekten 
analyserades utifrån de riktlinjer som finns för prospekt samt utifrån Sveibys och 
Konradgruppens nyckeltal. 
 
De resultat studien gav var av skiftande slag. Undersökningen visade att inga explicita sätt att 
mäta humankapitalets värde på användes vid värderingar utan att humankapitalet var ett värde 
inbakat i resultatet. Författarna kunde dock se en viss utveckling gällande vilka fakta om 
humankapitalet som företag presenterar i sina börsprospekt.  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

En av de viktigaste aspekterna vid uppsatsskrivning på hög nivå är att inte undersöka frågor 
som redan fått ett svar. Arbetet ska vara kumulativt, det vill säga den nya forskningen ska 
vara en förlängning av den gamla. Det finns en djupt utbredd ide om att forskarsamhället 
kollektivt ska skapa allt bättre och hållbarare kunskap och att energi inte i onödan ska slösas 
på att forska om sådant där goda forskningsresultat redan finns.1 Detta har författarna försökt 
att ta hänsyn till i alla delar av arbetet. Författarna anser att detta arbete bidrar till 
kunskapsmassan genom en aktuell rapport av utvecklingen av humankapitalet och dess 
betydelse.   

1.2 Bakgrundsbeskrivning 

Idén till denna uppsats hittades i ett sammandrag i tidningen Chef från 1998-års 
kompetensmässa. Skandias förra VD Leif Edvinsson var där för att prata om det intellektuella 
kapitalet: ”Det är det intellektuella kapitalet som är det verkligt uthålliga kapitalet - det utgör 
cirka 80 procent av substansvärdet i företagen. Men det debiteras som en kostnad. Ju mer vi 
satsar på kompetensutveckling inom företagen, desto sämre ser balansräkningen ut. Det här 
reaktionära synsättet måste förändras.” 2  
 
De allra flesta företag inser värdet av mänskliga resurser, faktum är att många ser sina 
anställdas kunskaper som sin främsta tillgång. Trots detta har mänskliga resurser under en 
lång tid inte värderats3. Detta beror till stor del på att de inte kan räknas in bland företagets 
tillgångar, ett företag kan inte äga sin personal och kunskap är inte en tillgång som syns i 
redovisningen4. På senare tid har humankapitalet fått mer uppmärksamhet och det forskas 
mycket runt ämnet. Med organisationer inom tjänstesektorn som bemanningsföretag vars hela 
ide bygger på humankapital är en förändring oundviklig. Men kan mänskliga resurser på ett 
rättvist sätt värderas?  
 
Anledningen till att humankapitalet blivit så betydelsefullt ligger i den ekonomiska 
utvecklingen. Det industrisamhälle som länge format organisationer håller på att blekna bort 
till förmån för ett kunskapssamhälle. I industrisamhället värdesattes materiella ting som 
köptes och såldes, ett förmöget företag var ett företag med mycket maskiner. Idag är ett 
företag förmöget om det har stor kunskap och bra förmåga att ta hand om kunskap. Kunskap 

                                                 
1 Rosengren & Arvidson, 2002, s. 46 
2 Ledarskapsmagasinet Chef, 1998-11-20  
3 Stewart, 1997, s. 93 
4 Sveiby, 1995, s.43 
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har blivit ekonomins viktigaste drivmedel och produkt. De flesta erkänner denna nya 
inriktning, men inte alla vet vad den praktiskt innebär.5  
 
Kunskapsföretag skiljer sig markant från produktionsföretagen genom att deras personal ofta 
har stora kunskaper om alla delar av organisationen, till skillnad mot personal i 
produktionsföretag som ofta enbart har kunskap inom sitt eget område. En annan skillnad är 
att ”produktionen” i ett kunskapsföretag sällan sker inom företagets fyra väggar och i form av 
synliga produkter utan ute i skiftande miljöer och med de anställda själva som produkten. 
Dessa organisationsformer ställer nya krav på chefer därför att de omöjligt kan ha kontroll 
över all information och allt som händer. I tillverkningsindustrin har chefer tillgång till 
redovisningssystem och managementrapporter uppbyggda av flera hundra års erfarenheter om 
hur tillverkning går till. De formella rapporteringssystemen är uppbyggda efter 
industrimodell, och ger använda i ett kunskapsföretag en orättvis bild.6 
 
Edvinsson och Malone ifrågasätter användbarheten i traditionella finansiella rapporter som 
börsprospekt och årsredovisningar7. Ett börsprospekt är en rapport som utgör grunden för det 
en investerare har att ta hänsyn till vid köp av aktier i ett bolag som ska börsintroduceras. På 
grund av detta är det viktigt att all relevant information som investeraren kan behöva finns 
med i prospektet. Enbart ett fåtal av de traditionella rapporterna ger nu för tiden en vink om 
hur det kommer att gå för det aktuella företaget i framtiden8. Även när rapporterna lyckas ge 
en skymt av verkligheten ligger den ofta dold någonstans i en bilaga och inte i 
balansräkningens huvudtext9. Problemen uppstår när de viktigaste tillgångarna är osynliga och 
inte mäts10. Ett tecken på detta är att aktiemarknaden under hela 90-talet satt nya rekord 
samtidigt som ekonomin, även under uppgång, varit svag11. Anledningen till detta är att den 
traditionella redovisningsmodellen inte har utvecklas i samma takt som det ekonomiska 
samhället12. Den kunskapsintensiva organisationen som dominerar marknaden har en 
flexibilitet som inte låter sig stängas in bakom redovisningens låsta dörrar och som en 
konsekvens har aktieägare och andra intressenter inte en aning om vilka organisationer som 
faktiskt har en hållbar organisatorisk förmåga13. Rich Karlgaard, redaktören för Forbes ASAP 
uttryckte redan 1993 sin oro: ”Som ett mått är det bokförda värdet stendött, en kvarleva från 
den industriella tidsåldern. Vi lever naturligtvis i informationsåldern även om ett 
anmärkningsvärt fåtal människor kommit till insikt om detta faktum. Misslyckandet med att 
förstå den minskade betydelsen av det bokförda värdet – och de konkreta tillgångar som utgör 
förhållandets täljare – är ett bevis på detta”14. 
 
Ett företag har två olika slags utbetalningar, dels investeringar som ska användas under en 
längre tid och generera nytta, dels driftskostnader som är dagliga kostnader som t.ex. hyror, 
löner och råvaror. Förutom investeringar i anläggningstillgångar gör företagen också 
långsiktiga investeringar i forskning och utveckling samt i utbildning. Dessa utgifter är också 

                                                 
5 Ibid s. 13-21 
6 Ibid s. 10  
7 Edvinsson & Malone, 1997, s. 17 
8 Ibid 
9 Ibid 
10 Sveiby, 1995, s.39 
11 Edvinsson & Malone, 1997, s. 17 
12 Ibid s. 17-18 
13 Ibid s. 18 
14 Ibid 
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investeringar, även om bokföringsregler normalt kräver att de behandlas som 
driftskostnader.15  
 
Många i ett företags högre positioner genomgår så kallade coachningsprogram för att 
utvecklas som chef. De här programmen kostar ofta väldigt mycket pengar men som påpekas i 
boken ”Leadership” så tror många organisationer att det ligger i effektiva ledares förmåga att 
utveckla organisationens resurser för att få ut en högre produktivitet av de anställda, vilket i 
sin tur borde ge en hög avkastning på investeringen.16 Att vara chef i ett kunskapsföretag 
ställer helt andra krav på kompetensen än ett chefskap i ett tillverkande företag gör17. Om 
cheferna inte förstår och kan hantera krafterna i ett kunskapsföretag kan den bli helt ledarlös 
och organisationen anpassar sig då efter de kraftfält som finns inom organisationen, vilket 
ofta i praktiken betyder att expertmakten tar över, d.v.s. den med mest kunskap styr18. Även 
en skicklig chef kan få det svårt då de ofta styr ensamma med lite forskning och få erfarna 
kollegor att stödja sig på. Mycket av det som skrivs i ledarskapsböcker är anpassat efter ett 
tillverkande företags standard vilket inte fungerar i ett kunskapsföretag.19 

1.3 Definition av undersökningsproblem 

I bakgrunden har det konstaterats att intresset för en ökad humankapitalsforskning finns och 
att personalen är många företags kanske viktigaste tillgång. Eftersom företag som ska 
nyintroduceras på börsen inte sedan tidigare har något känt marknadsvärde och att investerare 
inte har så stor kunskap om dessa företag är det extra intressant att undersöka hur 
humankapitalet spelar in i just dessa företag.  
 
För att synliggöra undersökningsproblemet har författarna valt att formulera två 
frågeställningar de vill besvara genom det här arbetet: 

• Hur tar analytiker hänsyn till humankapitalet vid aktievärdering av nyintroducerade 
bolag på Stockholmsbörsen?  

• Hur redovisas humankapitalet i börsprospekt för bolag som noterats på 
Stockholmsbörsen från 2004 fram till idag?   

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur analytiker tar hänsyn till humankapitalet vid 
aktievärdering av nyintroducerade bolag samt hur humankapitalet redovisas i börsprospekt 
utgivna från 2004 fram till den sista mars 2006 för bolag som noterats på Stockholmsbörsen.  

                                                 
15 Stewart, 1997, s. 47 
16 Hughes, Ginnett & Curphy, 2005, s. 231 
17 Sveiby, 1995, s. 10 
18 Ibid s. 11-12 
19 Ibid s. 10-12 
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1.5 Avgränsningar 

Problemformuleringen innebar en undersökning av hur information om humankapitalet tas 
upp i börsprospekt. För att få så aktuell information som möjligt valde författarna att avgränsa 
sig till att undersöka prospekten för de företag som introducerats på Stockholmsbörsens A- 
och O-lista mellan första januari 2004 och sista mars 2006. En ytterligare avgränsning gjordes 
då författarna valde att inte titta på avknoppade företag eftersom dessa varit noterade tidigare 
vilket gör att marknaden redan innan har en uppfattning om ledningen och humankapitalet i 
bolagen. Av samma anledning ingår inte heller företag som tidigare varit noterade på någon 
annan börslista i studien. Detta innebär att tio företag ingår i undersökningen.  

1.6 Disposition 

Nedan visas hur dispositionen av uppsatsen ser ut.  
 
Kapitel: Innehåll: 
 
1. Introduktion 

 
I introduktionskapitlet ger författarna en presentation av ämnet 
samt formulerar ett undersökningsproblem. 

 
2. Metod 

 
Här redogör författarna för vald metod samtidigt som de lägger 
fram både motivering för valet och eventuell kritik.   

 
3. Teori 

 
I detta kapitel har författarna redogjort för den teori som finns på 
området. Kapitlet startar med en historisk genomgång, fortsätter 
med valda teorier och avslutas med att författarna motiverar valet 
av teori i en teoretisk syntes och referensram. 

 
4. Empiri 

 
Den data författarna grävt fram går att hitta i detta kapitel. Kapitlet 
innehåller en intervju och information från börsprospekt. 

 
5. Analys  

 
Här har författarna med hjälp av valda teorier analyserat 
informationen i empirin.  

 
6. Slutsatser 

 
Slutsatserna av undersökningen finns presenterade under denna 
rubrik.  

 
7. Avslutande diskussion 

 
I den avslutande diskussionen återfinns en kritisk granskning av 
arbetet samt förslag till vidare studier. 

 
Källförteckning 

 
Här redogörs för de källor som använts under arbetets gång.  

 
Bilagor 

 
Här återfinns bilagor till arbetet.  
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2 Metod 

2.1 Introduktion 

Att forska är att söka efter svaret på en fråga, att söka efter kunskap. Svaren ser ofta olika ut 
beroende på hur och var forskaren söker. Mycket inom forskningen skulle lätt kunna bli en 
filosofisk diskussion. Författarna vill i denna del av uppsatsen redogöra för några av de olika 
forskningsmetoder de stött på under arbetets gång, samt vilka de valt och varför. Författarna 
har gjort vad de har kunnat för att se till att valda metoder ger en så rättvisande bild av 
frågeställningen som möjligt. Inkluderat finns även ett avsnitt om metodernas begränsningar.  

2.1.1 Validitet, reliabilitet, operarationalitet och representativitet 

Fyra viktiga begrepp i forskningsmetodik som alltid bör beaktas är validitet, reliabilitet, 
operationalisering och representativitet:20  

1. Validiteten är ett viktigt begrepp då forskare avgör vilka instrument de vill använda 
för att mäta sina resultat. Validiteten anger att det som verkligen mäts också är det 
forskaren vill mäta och inte något annat vilket är en förutsättning för hela 
undersökningens utgång.21 I denna studie utfördes en intervju och för att uppnå god 
validitet var författarna uppmärksamma på hur frågorna utformades. Dessutom togs 
det i beaktande i analyserna av prospekten att endast aktuell information analyserades.  

2. Ett andra viktigt begrepp är reliabilitet. Reliabiliteten anger hur tillförlitlig mätningen 
är. Vid utförandet av en undersökning uppstår ofta slumpmässiga mätfel eller 
störningar som kan påverka resultatet av mätningen. Dessa slumpmässiga mätfel kan 
uppstå hos mätinstrumentet; intervjufrågorna i detta fall, hos den som utför mätningen, 
hos omgivningen kring, och situationen för, mätningen och hos objektet som mäts.22 
Mätfel som uppstår i omgivningen är svåra att kontrollera, men det som författarna 
upplever som mest problematiskt är om det skulle ha uppstått mätfel i intervjun t.ex. 
genom att den intervjuade analytikern missförstod frågorna. Författarna avsåg att 
undvika detta till så stor grad det gick genom att utforma frågor på ett klart och 
konkret sätt samt själva vara helt införstådda i materialet.23 

3. Operationalisering innebär att forskaren tar sitt undersökningsproblem och gör det 
mätbart. Detta görs genom att ge det ett exakt innehåll genom att gå från det generella 
till det konkreta.24 Utgångspunkten i denna studies operationalisering är några utvalda 
teoretiska begrepp som bildar basen för undersökningen.  

                                                 
20 Rosengren & Arvidson, 2002, s. 47 
21 Ibid s. 195 
22 Ibid s. 198 
23 Ibid  
24 Johannessen & Tufte, 2003, s. 44 
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4. Det sista begreppet att ta upp är representativitet vilket mäter att det resultat som fåtts 
fram verkligen gäller för dem som forskarna vill uttala sig om.25 Författarna har när 
undersökningen var färdig med försiktighet uttalat sig om marknaden i stort.  

2.2 Val av metod 

Det finns en uppsjö av olika forskningshandböcker och trots att de allra flesta beskriver 
samma sak finns det skillnader i begrepp och uppbyggnad. De metoder som använts i denna 
studie är en uppdelning i forskningsintressen samt i kvalitativ och kvantitativ ansats.  

2.2.1 Forskningsintressen 

Det finns tre forskningsintressen vilka består av den explorativa ansatsen; att utforska och 
upptäcka något okänt, den deskriptiva ansatsen; att beskriva något redan känt, och den 
explanativa ansatsen; att förklara något välkänt. Vilken stil som är bäst att använda är 
beroende på vad som undersöks, hur det undersöks och vilken kunskap som forskaren har 
sedan tidigare.26 
 
Författarna anser att denna undersökning hör till den beskrivande, eller deskriptiva, ansatsen. 
En deskriptiv ansats görs oftast när forskaren har en god förförståelse om ett fenomen men 
vill bredda sin kunskap om dess förekomst, omfattning och utbredning i samhället.27 
Humankapitalet är ett ämne författarna läst om tidigare men utan att för den skull veta allt om 
det. Många spännande frågeställningar återstår att besvara. Valet av undersökningsobjekt i en 
deskriptiv ansats måste göras så att det blir representativt för hela samhället eller för en viss 
population. Datainsamlingsmetoden i en deskriptiv undersökning är beroende av 
frågeställningen men är alltid förhållandevis styrd. Den kan anta flera former men bland de 
vanligaste finns intervjuer, enkäter, deltagarstudie samt innehållsanalys.28 Här passar denna 
studie in då två av dessa metoder valts; intervju och innehållsanalys.  

2.2.2 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Att göra en uppdelning i forskningsintressen är inte det enda sättet att dela in 
forskningsansatser på. En annan vanlig metod som har historisk signifikans är uppdelningen i 
en kvalitativ och en kvantitativ ansats.29 
 
Den kvantitativa ansatsen kännetecknas av att ”hård” data samlas in, undersökningen görs 
med en stor population, ofta i kombination med få undersökningsfrågor. En fördel med den 
kvantitativa ansatsen, som författarna hoppas att inte behöva förlora i valet av en annan, är 
möjligheten att generalisera resultatet på verkligheten, något som ofta blir mer tillförlitligt 
inom den kvantitativa ansatsen.30 Trots detta valdes en kvalitativ ansats för denna studie. 
 
                                                 
25 Rosengren & Arvidson, 2002, s. 47 
26 Ibid s. 59 
27 Ibid s. 74 
28 Ibid s. 56 
29 Johannesson & Tufte, 2003, s. 20 
30 Ibid s. 67 
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Vid kvalitativa ansatser jobbar forskaren med mer ”mjuka” data. Data förekommer här i form 
av texter som behöver bearbetas och tolkas. Kvalitativa data brukar samlas in genom 
intervjuer där intervjuaren ställer öppna frågor enligt en intervjuguide. Under intervjuns gång 
kan strukturen ändras vilket visar att det kvalitativa synsättet är mer flexibelt än det 
kvantitativa. Vid kvalitativa ansatser är det vanligt med små urval som inte är slumpmässigt 
utvalda vilket medför att forskarna inte kan generalisera resultatet på verkligheten. I stället för 
generalisering arbetas det med överförbarhet, d.v.s. forskaren undersöker huruvida den 
kunskap och de tolkningar som har gjorts i en undersökning kan överföras till andra 
situationer.31 Denna undersökning är en kvalitativ undersökning genom att en djupdykning i 
ett specifikt avgränsat problem görs där mängden inte är lika viktigt som innehållet. 
Författarna tror att den kvalitativa ansatsen bäst speglar problemet eftersom kvalitativa data 
ger utförligare och mer djupgående information än vad en kvantitativ undersökning hade gett 
till denna studie.   

2.2.3 Strategier 

När valet av ansats är klart är nästa naturliga steg att välja en strategi. Det finns fem stora 
grupper av strategier att använda sig av i en omfattande undersökning. Dessa är 
surveyundersökningar, fallstudier, experiment, aktionsforskning och etnografi.32 
 
Surveyundersökning är den valda strategin i denna studie och den innebär en undersökning 
med omfattande bredd och täckning som utförs vid en bestämd tidpunkt och med empirisk 
forskning. Att forskningen är empirisk innebär att forskarna själva samlar in fakta. 
Surveyundersökningar kan i sin tur delas in i postenkäter, intervjuer ansikte mot ansikte, 
telefonintervjuer, observationer och skriftliga källor.33 

2.2.4 Intervju 

Författarna valde att starta undersökningen med att genomföra en intervju. Intervjuer utmärks 
av att frågor ställs muntligt till intervjupersoner vars svar registreras av intervjuaren. Det finns 
två olika typer av intervjuer: personlig, där intervjuaren uppsöker intervjupersonen på jobbet 
eller i hemmet, eller telefonintervju.34 I denna studie användes en personlig intervju. På grund 
av svårigheter i att få intressanta intervjupersoner att ställa upp på en intervju fick författarna 
nöja sig med enbart en intervju.  
 
I intervjun är det viktigt att ta hänsyn till krav på mängd och kvalité. Krav på mängd innebär 
att tillräckligt många måste intervjuas för att få ett tillförlitligt resultat. Vad som är tillräckligt 
många är beroende på frågeställning och situation.35 I denna undersökning hade det varit 
önskvärt med fler intervjupersoner men författarna anser ändå att intervjupersonen kan 
representera yrkeskåren på grund av hans långa erfarenhet inom området och därför ge ett 
tillförlitligt resultat. Kravet på kvalité kan delas upp i två problemområden: standardisering 
och strukturering. Standardisering innebär att samma frågor ska ställas till samtliga individer 
för att höja tillförlitligheten och jämförbarheten. Detta blir naturligtvis inte ett problem med 

                                                 
31 Ibid 
32 Denscombe, 2000, s. 3 
33 Ibid s. 12 
34 Rosengren & Arvidson, 2002, s. 140 
35 Ibid s. 142 
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bara en intervjuperson. Strukturering har att göra med hur omfattande en fråga är och om 
frågorna är specificerade eller inte.36 I intervjun valdes att ha en hög grad av strukturering 
vilket författarna ansåg bäst skulle tjäna syftet.  
 
Intervjuer kan delas in i strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer.37 I 
studien användes den semistrukturerade formen med en färdig lista över ämnen och frågor 
men med en viss flexibilitet när det gällde ordningsföljden. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 
3. Alla frågor i intervjun var öppna, det vill säga utan svarsalternativ. Nackdelen med öppna 
frågor är att det försvårar jämförbarheten men eftersom bara en intervju genomfördes är inte 
detta aktuellt i denna undersökning. En annan nackdel med öppna frågor är vad som kallas 
intervjueffekten38. Detta innebär att genom förväntningar på motpartens beteende och 
reaktioner kan svaren på en intervju eller delar av den bli snedvridna. Ett sista problem värt att 
nämna angående formulering av frågor är att undvika att frågorna blir ledande, alltså att de 
påverkar intervjupersonen i någon riktning. För att undvika detta ska forskaren undvika att 
lägga in egna värderingar i frågorna. De bör struktureras på ett objektivt sätt.39  
 
För att dokumentera intervjun användes bandinspelning. Det fyller syftet då det erbjuder en 
fullständig dokumentation av det talade ordet men löper risk att missa den icke-verbala 
kommunikationen som kan uppkomma. Problem vid användningen av bandspelare vid 
intervjuer är ofta kopplade till utskriften. Det kan vara svårt att höra vad som sägs på bandet, 
människor talar inte alltid i fullständiga och avslutade satser, och intonation, betoning och 
uttal är svårt att fånga i en utskrift.40  
 
Intervjun i denna studie tog plats på investmentbanken SEB Enskildas huvudkontor på 
Nybrokajen 5 den 19 april 2006. Intervjun genomfördes med analytikern Jacob Spens.  

2.2.5 Analys av meningsinnehåll 

Förutom en intervju har författarna även gjort analyser av innehållet i tio börsprospekt. Dessa 
prospekt kommer alla från nyintroducerade företag som introducerats på Stockholmsbörsen 
mellan första januari 2004 och sista mars 2006. Ett prospekt är ett dokument som presenteras 
för möjliga investerare innan en nyintroduktion som en slags inbjudan till att förvärva aktier i 
bolaget. Prospekten ska innehålla all information en potentiell investerare kan behöva om 
organisationen och dess finanser för att ta ett beslut om att köpa eller inte.  

Att göra en innehållsanalys innebär att innehållet i en text systematiseras av forskaren, i detta 
fall prospekt, för att kunna göra dessa jämförbara41. Ett vanligt sätt att göra innehållsanalys på 
är att kvantifiera innehållet för att sedan kunna dra statistiska slutsatser om materialet. Kravet 
på att innehållsanalysen ska vara kvantitativ har ibland kritiserats och har inte alltid ansetts 
lämplig utan har kunna ersättas med en form av kvalitativ analys.42 Johannesson och Tufte 
använder uttrycket ”analys av meningsinnehåll” då innehållsanalysen görs på ett kvalitativt 

                                                 
36 Ibid s. 143 
37 Denscombe, 2000, s. 135 
38 Rosengren & Arvidson, 2002, s. 145 
39 Ibid 
40 Denscombe, 2000, s. 145 
41 Rosengren & Arvidson, 2002, s. 360 
42 Ibid. s. 361 
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sätt. För att få fram innehållet i texterna kategoriserar forskaren innehållet utifrån de teorier 
som valts som utgångspunkt för analysen.43  

I linje med problemformuleringen efterforskades all skriven fakta samt alla siffror som var 
knutna till humankapitalet i prospekten. Den insamlade information ordnades i kategorier för 
att författarna lättare skulle kunna dra slutsatser och reflektera över dessa.  

2.2.6 Urval 

Viktigt i alla undersökningar är hur urvalet sker. Urval kan delas in i sannolikhetsurval och 
icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurvalet baseras på en föreställning om att de utvalda 
utgör en representativ sektion för en hel population medan icke-sannolikhetsurval inte bygger 
på någon sådan kunskap.44 
 
Sannolikhetsurvalet kan i sin tur delas in i slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat 
urval, proportionellt stratifierat urval, klusterurval och flerstegsurval. Dessa går författarna 
inte in på här eftersom det urval som gjorts är ett icke-sannolikhetsurval.45  
 
Icke-sannolikhetsurval kommer även det i flera former; subjektivt urval, snöbollsurval, 
teoretiskt urval och tillfällighetsurval.46 I denna undersökning har det genomförts två urval: 
Det första var ett subjektivt urval då författarna valde att titta på börsintroducerade företag 
från januari 2004 till nu, med undantag för avknoppade företag samt företag som tidigare varit 
introducerade på en annan börslista. I subjektiva urval handplockas urvalet för 
undersökningen efter de objekt som kommer att ge mest värdefull data. De plockas efter ett 
speciellt syfte vilket speglas i deras kvalitéer och relevans för undersökningen, vilket även är 
urvalets största fördel. Detta innebär att det är både mer ekonomiskt och informativt än ett 
sannolikhetsurval.47 Det subjektiva urvalet i denna studie bottnade i att författarna ville ha så 
aktuell information som möjligt.  
 
Det andra urvalet var ett snöbollsurval då författarna i kontakten med värderingsföretag blivit 
hänvisade till olika personer inom företagen. Ett snöbollsurval innebär just hänvisning från en 
person till en annan, ofta med konsekvensen att urvalet växer. Snöbollsurval är en effektiv 
teknik att använda för att bygga upp ett urval i ett mindre forskningsprojekt. Metoden gör att 
kontakten till intervjupersonen växer då de blivit sammanförda av en gemensam bekant.48 
Snöbollstekniken fungerar även mycket bra i kombination med ett subjektivt urval vilket är 
hur det använts i denna undersökning.  

2.2.7 Urvalsram 

En urvalsram är en objektiv förteckning över den population från vilken forskaren kan välja 
sitt urval. Den ska idealiskt innehålla alla de som ingår i populationen för undersökningen.49 
Den här studiens urvalsram är i två steg: först en förteckning över de nyligen 
                                                 
43 Johannesson & Tufte, 2003, s. 109 
44 Denscombe, 2000, s. 18 
45 Ibid s. 19 
46 Ibid s. 22 
47 Ibid s. 23 
48 Ibid s. 24 
49 Ibid s. 25 
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börsintroducerade företagen mellan första januari 2004 och sista mars 2006. Denna var 
relativt lätt att överblicka då det på Stockholmsbörsens hemsida finns en tydlig förteckning 
över alla de listförändringar som har skett år för år. Svårare var att ta fram urvalsramen för de 
analytiker som gjort de aktuella värderingarna då författarna endast hade investmentbankernas 
namn och i urvalet fick lita på att de i sin tur hänvisade vidare till rätt personer. I Tabell 2.1 
presenteras de företag som kom med i urvalet. 
 

Företag Lista Introduktionsdatum 

Oriflame Cosmetics S.A. O 24/3 2004 

Unibet Group Plc O 8/6 2004 

Note AB  O  23/6 2004 

Indutrade AB O 5/10 2005 

Hemtex AB O 6/10 2005 

TradeDoubler AB O 8/11 2005 

Orexo AB O 9/11 2005 

Hakon Invest AB O 8/12 2005 

KappAhl Holding AB O 23/2 2006 

Gant Company AB O 28/3 2006 

Tabell 2.1 Börsintroducerade företag från första januari 2004 till sista mars 2006 som är med i 
undersökningen50 

2.3 Kritisk granskning av metod 

Trots att författarna känner sig relativt säkra på att den metod som valts också ger ett 
tillförlitligt resultat så finns det risker med alla metoder. Nedan redogörs för några av dessa: 

2.3.1 Kritisk granskning av surveyundersökningar51 

Författarna har valt att använda sig av en surveyundersökning vilket tyvärr inte är helt utan 
komplikationer. Det finns tre nackdelar specifikt gällande för denna typ av undersökning:  

• Tendens till empirism. Detta innebär att forskaren löper en risk att strunta i att tolka 
data och låter den tala för sig själv. Detta har författarna försökt undvika genom att 
titta på data från flera synvinklar och granska all data ett flertal gånger.  

• Detaljer och djup i data. Surveyundersökningar har en tendens att favorisera bredd 
framför djup, detta gäller dock främst enkäter och borde inte utgöra något större 
problem i denna undersökning som är baserad på en intervju och analys av tio 
börsprospekt.  

                                                 
50 http://www.se.omxgroup.com/se/index.aspx?lank=30 2006-05-31 
51 Denscombe, 2000, s. 39 
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• Precision och uppriktighet i svaren. En bred undersökning kan vara en stor orsak till 
att forskaren förlorar möjlighet att kontrollera svarens precision, men även detta gäller 
främst enkäter.  

2.3.2 Kritisk granskning av intervju52 

Det finns i denna undersökning mycket som talar för att använda intervjuer men som med alla 
undersökningsmetoder finns nackdelar. Några av dessa är:  

• Intervjuer är tidskrävande. Detta innebar inte något större problem i den här studien 
eftersom enbart en intervju genomfördes. Dock tog det ganska lång tid att transkribera 
och analysera materialet från intervjun.  

• Svårt med tillförlitlighet. Intervjuarens inverkan kan innebära att det är svårt att uppnå 
objektivitet. Författarna har försökt att undvika detta genom att inte påverka 
intervjupersonen i någon riktning.  

• Intervjueffekten. Bandinspelningar tar bara upp vad en individ säger, inte vad den gör, 
och det är inte alltid ord och handling stämmer överens. De intervjuades uttalanden 
kan dessutom påverkas av talarens identitet. Förutom bandinspelning av intervjun togs 
även anteckningar för att fånga eventuella oklarheter.  

• Hämningar. En intervju är en konstlad situation och en bandspelare kan få 
intervjupersonen att känna sig hämmad. Intervjun utfördes dock i intervjupersonens 
egen miljö vilket borde minska dessa negativa beteenden.  

• Resurser. Kostnader i både tid och pengar kan bli höga, speciellt om de intervjuade 
finns på en stor geografisk spridning. Detta var inget problem i denna studie då endast 
en person intervjuades som dessutom fanns inom ett rimligt avstånd.  

2.4 Litteratursökning 

Den litteratursökning författarna gjorde var främst inriktad på böcker inom skolans 
kurslitteratur. Författarna har i bibliotekskataloger sökt på ord som humankapital, 
intellektuellt kapital, redovisning, aktievärdering och dessa ord kombinerade med varandra 
samt deras engelska motsvarigheter. De biblioteksdatabaser som använts är den lokala på 
Södertörns Högskola, Miks, samt den nationella biblioteksdatabasen, Libris. Utöver 
sökningen i biblioteksdatabaserna har författarna sökt på samma ord i databaser som 
Artikelsök och Affärsdata. Dessutom har sökningen skett i internationella databaser som 
Business Source Elite, Emerald och EconPapers. Utöver detta sökte författarna efter tidigare 
skrivna uppsatser inom området för att få tips på användbar teori och litteratur.  

2.4.1 Källkritik  

För att öka trovärdigheten i uppsatsen har författarna valt att redogöra för ett antal källor som 
teoridelen i uppsatsen bygger på. 
  
För de delar av teorin där författarna redogör för olika definitioner, lagar och regler finns det 
ingen anledning att anta att dessa inte skulle vara riktiga. De aktievärderingsmodellerna 

                                                 
52 Ibid s. 162 
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författarna redogör för i uppsatsen är även de allmänt vedertagna. Mycket av undersökningen 
har sin teoretiska koppling till den teori som Karl-Erik Sveiby har upprättat. Dels själv och 
dels som ledare för Konradgruppen. Av den anledningen har författarna valt att presentera 
både Sveiby och Konradgruppen närmare för att läsaren själv ska kunna bilda sig en 
uppfattning om deras trovärdighet. 

2.4.1.1 Karl-Erik Sveiby53 

Karl-Erik Sveiby är idag professor i Knowledge Management vid den Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors. Innan dess arbetade han i nio år som konsult i Australien åt 
några av världens största IT-företag. Sveiby har sedan mitten av 1980-talet forskat kring 
Knowledge Management och var den forskare som 1986 myntade begreppet 
Kunskapsföretag. Numera har han slutat att forska teoretiskt och ägnar i stället sin tid, då han 
inte undervisar, till att praktiskt utveckla verktyg för företag och personer som ska hjälpa dem 
att införa ett kunskapssynsätt i sina organisationer.  

2.4.1.2 Konradgruppen54 

Konradgruppen är en grupp forskare inom Knowledge Management som bildades 1987. De 
tog sitt namn då deras första möte skedde på Konraddagen. En av de mest välkända namnen i 
Konradgruppen är Karl-Erik Sveiby som vid tidpunkten för gruppens bildande var redaktör 
och författare till boken Den osynliga balansräkningen, samtidigt som han arbetade som 
chefsredaktör på tidningen Ledarskap. Förutom Sveiby bestod gruppen av Elisabeth Annell, 
chef för Tönnerviksgruppen, Siv Axelsson, Affärsvärldsgruppen, Per-Magnus Emilsson, VD i 
KREABgruppen, Hans Karlsson, auktoriserad revisor på Bohlins revisionsbyrå, Carl-Johan 
Wangerud, ledningskonsult i Semco Management Consultants och Stig Vikström, 
auktoriserad revisor i revisionsgruppen Lindeberg & Co.  

2.4.2 Tidigare studier inom området 

Författarna har hittat ett flertal studier som tar upp rapporteringen av intellektuellt kapital i 
årsredovisningar eller börsprospekt. Dessa skiljer sig från denna studie som enbart är inriktad 
på humankapitalet som är en del av det intellektuella kapitalet. Enbart en av de studier som 
hittades hade analyserat börsprospekt på deras innehåll av intellektuellt kapital. Detta var den 
danska studien.  

2.4.2.1 Sverige55  

Gunnar Rimmel gör i sin doktorsavhandling 2003 vid Göteborgs Universitet en studie som 
beskriver användandet av frivillig information angående mänskliga resurser i företags 
årsredovisningar. Årsredovisningarna för Skandia och tyska Allianz analyserades på deras 
innehåll av personalinformation under en femårsperiod. Bägge de studerade företagen 
använder sig av denna frivilliga information om mänskliga resurser i årsredovisningarna då de 
ser personalen som en viktig aspekt i beskrivandet av organisationen. Skandia sågs som 
erfaret och Allianz som oerfaret när det gällde mätning och redovisning av immateriella 
tillgångar. Intervjuer gjordes med analytiker om användandet av denna frivilliga information.  

                                                 
53 www.sveiby.com, 2006-05-31 
54 Sveiby m.fl., 1990, s. 7 
55 Rimmel, 2003 
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Användarna såg informationen om humankapitalet som ett viktigt bidrag till det 
sammanvägda intrycket av företaget. Samtidigt så ansåg användarna att information om de 
mänskliga resurserna inte riktigt matchade förväntningarna som de hade. Studien visade också 
att användarna ansåg att det var svårt att analysera informationen om humankapitalet både för 
ett företag under flera år samt att jämföra denna information med andra företag.  

2.4.2.2 Danmark56 

Bukh, Nielsen, Gormsen och Mouritsen har undersökt utgivna börsprospekt för åren 1990-
2001 för aktier utgivna på Köpenhamnsbörsen. Författarna har undersökt förekomsten av 
frivillig information om det intellektuella kapitalet i dessa prospekt.  

Slutsatserna för studien blev att den frivilliga informationen om intellektuella kapitalet i 
börsprospekt hade ökat under det senaste decenniet. Utvecklingen kunde bero på en ökning i 
IT- och läkemedelsföretag på Köpenhamnsbörsen under den aktuella perioden då dessa 
företag har en tendens att redovisa mer om sitt intellektuella kapital än andra företag. 
Författarna hade delat in företagen i två grupper, hightech och lowtech, när de analyserade sitt 
material. Detta visade att prospekten för företagen i hightech gruppen bestod till större del av 
information kring det intellektuella kapitalet än andra företag.  

2.4.2.3 Irland57 

Niamh Brennen vid universitetet i Dublin studerade elva irländska årsredovisningar på deras 
innehåll av intellektuellt kapital som består av bland annat humankapitalet. Företagen i 
studien var i stor del beroende av sitt kunskapskapital. Marknadsvärdet för de studerade 
företagen jämfördes med det bokförda värdet och innehållet i rapporterna analyserades. 
Genom att jämföra det bokförda värdet med marknadsvärdet tog forskarna fram det dolda 
värdet som ett mått på det intellektuella kapitalet i företagen och jämförde med vad studier i 
andra länder visat. 

Studien visade att irländska företag liksom företag i andra länder har en stor andel 
intellektuellt kapital. De irländska företagen hade dock gjort små framsteg i att mäta och 
redovisa det intellektuella kapitalet i årsredovisningar. Den information som fanns med i 
årsredovisningarna var i första hand kvalitativ. Som slutsats till studien drar forskaren att det 
som skrivs om det intellektuella kapitalet i årsredovisningarna borde tyda på ett litet intresse 
för området och att det inte fanns någon efterfrågan för att utveckla metoderna att redovisa det 
intellektuella kapitalet.  

2.4.2.4 Nederländerna, Sverige och Storbritannien58 

Vandemaele, Vergauwen och Smits undersökte i en longitudinell och jämförande studie 
innehållet i årsredovisningar i Nederländerna, Sverige och Storbritannien. De analyserade 180 
årsredovisningar för åren 1998, 2000 och 2002 på deras innehåll av information om 
intellektuellt kapital.  

                                                 
56 Bukh m.fl, 2005 (Accounting, auditing & accountability Journal, vol 18, No 6, 2005, s. 713-732) 
57 Brennan, 2001 (Accounting, auditing & accountability Journal, vol 14, No 4, 2001, s. 423-436) 
58 Vandemaele, Vergauwen & Smits, 2005 ( Journal of intellectual capital, vol 6, No 3, 2005, s. 417-426) 
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I studien kom forskarna fram till att Svenska företag avslöjande mer om sitt intellektuella 
kapital än företagen i de andra länderna. Generellt sätt så har forskarna sett en växande trend i 
att redovisa sitt intellektuella kapital i årsredovisningarna och de anser också att det har ett 
betydande värde för företagen rapportera om det. 
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3 Teori 

3.1 En historisk överblick 

Att värdera mänskliga resurser (Human resource accounting, HRA) är ett ämne som forskare 
intresserat sig för sedan tidigt 1960-tal. Mycket av den tidigaste forskningen fokuserade på de 
problem som uppstår när företagen i redovisningen vill redogöra för intellektuellt kapital, som 
t.ex. internutbildningar. 1973 gjordes en definiering av HRA av den amerikanska 
redovisningsföreningen (American Accounting Associciation´s Commite) som: ”processen att 
identifiera och mäta data om mänskliga resurser och kommunicera denna information till 
intresserade parter” .59  
 
Flamholtz har gjort en indelning av den historiska utvecklingen i fem faser med utgångspunkt 
i forskningsmaterial:  

1. Den första fasen varade från 1960 till 1966. Modeller utvecklades som skulle mäta 
HRA med utgångspunkt i teorier främst inom ekonomi, redovisning och psykologi. 
Forskarna konstaterade att humankapitalet utgjorde en delkomponent i ett företags 
goodwill.60 De förklarade också att de traditionella finansiella redogörelserna inte var 
tillräckliga för att reflektera över en organisations finansiella position, just därför att 
mänskliga resurser inte inkluderas. För att försöka råda bot på detta utvecklade dessa 
forskare metoder för att mäta de mänskliga tillgångar som utgörs av rekrytering och 
träning.61 

2. Den andra fasen varade mellan 1966 och 1971. Under denna period koncentrerade 
forskare sin energi på att konstruera modeller för att mäta HRA teoretiskt och 
praktiskt, bland annat genom att titta på historiska kostnader samt på 
återinvesteringskostnader. Hermansson gjorde här en studie av hur humankapitalets 
del i goodwill skulle kunna mätas när den inte var köpt i samband med ett 
företagsförvärv.62 

3. Den tredje utvecklingsfasen ägde rum från 1971 till 1976 och under denna tid ökade 
intresset för HRA. Den amerikanska redovisningsföreningen etablerade en kommitté 
vars syfte var att ha en konstant rapportering om utvecklingen inom HRA. Ett vanligt 
forskningsområde under denna fas var den potentiella påverkan som HRA kunde ha på 
chefers och investerares beslut.63 

4. Den fjärde fasen varade mellan 1976 och 1980 och var enligt Flamholtz en 
konsekvens av den utbredda tron att HRA forskare endast ville få upp arbetare på 
balansräkningen då arbetare sågs som finansiella objekt. I slutet av denna fas så sjönk 

                                                 
59 Rimmel, 2003, s. 25 
60 Flamholtz, 1999, s. 1 
61 Rimmel, 2003, s. 26 
62 Flamholtz, 1999, s. 1 
63 Ibid s. 2 
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forskningen drastiskt på grund av stora problem med mätning och den uppfattade 
risken att mätningarna manipulerades.64  

5. Den femte fasen startade 1980 och pågår än idag. Forskningen under den här tiden 
kännetecknas av ett ökat antal studier för att utveckla HRA samt organisationers 
försök att tillämpa HRA. Under den här perioden skiftade också de ledande 
ekonomierna från att ha varit industriella, där fabriker och utrustning var det centrala 
till att bli post-industriella ekonomier där humankapitalet är den huvudsakliga 
tillgången. Trots detta har redovisningen inte utvecklats för att anpassas till denna 
förändring utan den redovisning vi använder är fortfarande baserad på det industriella 
samhället. Det har ännu inte utvecklats tillräckliga och tillförlitliga metoder för att 
mäta värdet på humankapital och intellektuellt kapital.65 

 
De modeller som det redogörs för i den historiska överblicken ovan är antingen inaktuella 
eller har vidareutvecklats. De tidigare studier som presenteras i metodkapitlet har alla 
utvecklats under den femte fasen. Detsamma gäller för de modeller i teorikapitlet som Sveiby 
och Konradgruppen utvecklat. 

3.2 Redovisning av humankapital i balansräkningen 

3.2.1 Inledning 

Tyngdpunkten i den s.k. kunskapsekonomin utgörs av stora investeringar i humankapital. 
Trots detta framträder inte humankapital som ett positivt värde i traditionell redovisning. Det 
normala är att det enbart redovisas som kostnader. Men trots att dessa värden inte syns i 
balansräkningen sätter marknaden själv ett värde på osynliga tillgångar.66 De 
redovisningsprinciper som gäller för börsnoterade bolag i skrivande stund är internationellt 
harmoniserade och har utvecklats av IASB (International Accounting Standars Board)67. 

3.2.2 Definition av tillgångar 

För att något skall få definieras som en tillgång och kunna tas upp i balansräkningen krävs det 
att olika kriterier ska vara uppfyllda. Enligt IASB skall följande tre kriterier vara uppfyllda:68 
 

1. Resursen ska förväntas ge framtida ekonomiska fördelar 
2. Resursen måste kunna kontrolleras av företaget 
3. Resursen ska ha uppkommit som en följd av händelser 

 
Endast tillgångar som förtaget har exklusiv kontroll över kan redovisas som en tillgång. På 
grund av det kriteriet kan inte naturtillgångar och infrastruktur redovisas som tillgång 
eftersom dessa kan utnyttjas allmänt.69 
 
                                                 
64 Ibid 
65 Ibid s. 3 
66 Edvinsson & Malone, 1997, s. 30 
67 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, s. 3 
68 Ibid, Föreställningsram pkt 53-59 
69 Artsberg, 2003, s. 183 



 

 17

Tillgångar brukar delas in i två huvudgrupper, omsättningstillgångar och 
anläggningstillgångar. En anläggningstillgång är en tillgång som finns till för stadigvarande 
bruk i företaget. Övriga tillgångar definieras som omsättningstillgångar.70 Det finns tre typer 
av anläggningstillgångar: finansiella, materiella och immateriella71. 
 
Immateriella tillgångar är tillgångar som saknar fysisk substans men trots det har ett värde för 
företaget. Tillgångarna kännetecknas av att de ofta är långfristiga och inte kan värderas exakt 
förrän de säljs eller då hela företaget säljs. 72 
  
Immateriella tillgångar definieras som en ”identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk 
substans”. Med identifierbarhet menas att tillgången är avskiljbar, d.v.s. att den går att skilja 
från företaget och sälja, överlåta, licensiera, hyra ut eller byta, antingen enskilt eller 
tillsammans med ett hänförligt avtal, hänförlig tillgång eller hänförlig skuld.73 
 
För att en immateriell tillgång ska få redovisas i balansräkningen måste definitionen på 
immateriell tillgång vara uppfylld samt att det är troligt att de framtida ekonomiska fördelarna 
som tillgången medför kommer att tillföras företaget och att tillgångens anskaffningsvärde 
kan beräknas på ett säkert sätt.74 Exempel på immateriella tillgångar är goodwill, forskning 
och utveckling, varumärken, reklam och utbildning75. 

3.2.3 Intellektuellt kapital 

Intellektuellt kapital definieras som summan av humankapital och strukturkapital. I synnerhet 
värderar det intellektuella kapitalet satsningar på kompetensutveckling och kundlojaliteter. 
Det intellektuella kapitalet har länge dolt sig i skillnaden mellan ett företags bokförda värde 
och dess marknadsvärde. Sedan länge har det ansetts att det intellektuella kapitalet var en helt 
subjektiv faktor, en känsla om ett företags framtidsutsikter som aldrig skulle kunna mätas 
empiriskt.76  

3.2.3.1 Humankapital 

Humankapitalet utgörs av all individuell kunskap, skicklighet och erfarenhet hos ett företags 
personal och ledning. Humankapitalet utgörs också av hur väl uppdaterad kunskapen i 
företaget är och ifall ny kunskap och olika kompetenser sprids i hela organisationen. En viktig 
komponent i humankapitalet är hur väl företaget tar till vara på all erfarenhet som finns i 
organisationen och hur den kunskapen sprids vidare till nyanställda. Humankapitalet omfattar 
alltså även organisationens kreativitet och innovationsförmåga.77  
 
Humankapital kan i de flesta fall inte tas upp som tillgång i balansräkningen eftersom den inte 
uppfyller kriterierna för immateriell tillgång. Företagen anses inte ha kontroll över kunskapen 
hos personalen. En anställd kan ju sluta och då försvinner kunskapen ur företaget. Den enda 
kunskap som idag kan sättas upp på balansräkningen enligt IASB är den kunskap som visar 
                                                 
70 ÅRL 4 kap 1§ 
71 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, IAS 1 pkt 58 
72 Edvinsson & Malone, 1997, s. 44 
73 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, IAS 38 pkt 8-17 
74 Ibid, IAS 38 pkt 18, 21-23 
75 Artsberg, 2003, s. 234 
76 Edvinsson & Malone, 1997, s. 28-29 
77 Ibid s. 55-56 
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sig i nyutvecklade produkter. Kraven för detta är dock hårda och innebär att företaget med 
säkerhet måste veta att den utvecklade produkten kommer generera värde i framtiden.78 

3.2.3.2 Strukturkapital  

Strukturkapital är organisationskapacitet som stödjer de anställda i deras arbete. Detta kan 
vara saker som datorprogram, patent, varumärken och kundkapital. Kundkapital är de 
relationer som utvecklats till vissa nyckelkunder vilka är betydelsefulla för verksamheten.79  
 
De delar av strukturkapitalet som uppfyller IASB’s definition på immateriell tillgång är 
datorprogram, patent och varumärken. 

3.2.4 Alternativa sätt att redovisa humankapitalet i finansiella rapporter 

För att åskådliggöra sitt humankapital i finansiella rapporter kan företagen göra det i 
tilläggsinformation. Hur de kan göra det samt vilka data som är intressanta för investerare att 
bedöma behandlas i avsnitt 3.4.  

3.3 Aktievärderingsmetoder 

3.3.1 Inledning 

Värdering är en process som innebär att det framtida värdet av ett företag försöker förutses80. 
Värderingen av aktier kan delas in i två olika typer av analyser. Dessa är fundamental och 
teknisk analys81. Fundamental analys innebär en värdering av aktiekursen baserat på uppgifter 
och prognoser om företaget som t.ex. vinster, utdelningar, storleken på eget kapital, 
marknadssituation, konkurrensfördelar och företagsledningen82 Teknisk analys innebär en 
uppskattning av aktiekursen med hjälp av dess tidigare utveckling. Genom att studera diagram 
över aktiekursen kan det beräknas i vilken riktning och mot vilka nivåer aktiekursen är på 
väg. Med en teknisk analys kan en värdering utifrån historiska data göras utan att behöva veta 
vilket företag som avses.83 Normalt sett är det fundamental analys analytiker använder sig av 
när de vill värdera aktier. Vetenskaplig forskning har heller inte visat att teknisk analys är ett 
framgångsrikt sätt att värdera aktier på84. Därför tittar vi närmare enbart på fundamentala 
analysmodeller. 
 
Från ett teoretiskt perspektiv är aktieägarnas värde på en aktie nuvärdet av de framtida 
utdelningarna på aktien. Denna beräkning kan göras genom att direkt förutsäga de framtida 
utdelningarna och diskontera dessa. Alternativt kan dessa beräknas uttryckt i vinster, bokfört 
värde eller fria kassaflöden till eget kapital. Ett annat sätt att beräkna värdet är att använda så 
kallade prismultiplar som används genom att titta på hur ett jämförbart företag är värderat 

                                                 
78 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, s. 563. 
79 Edvinsson & Malone, 1997, s. 56 
80 Palepu, Healy & Bernhard, 2004, s. 7.1 
81 Hansson, 1996, s. 41-42 
82 Ibid 
83 Ibid 
84 Ibid 
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med hänsyn till t.ex. vinsten. En skillnad med att arbeta med prismultiplar är att värderingar 
flera år framåt i tiden inte kan utföras.85 För att kunna använda de olika beräkningsmetoderna 
är det viktigt att börja med att analysera hur det har gått för företaget historiskt sett. Viktiga 
variabler som bör studeras hur de utvecklats är avkastningen på investerat kapital och 
tillväxttakten.86 
 
Diskonterade kassaflöden är den värderingsmetod som var mest populär i slutet av 1900-talet. 
I lugna marknader i början av 2000-talet återkom P/E-tals värderingar och uppskattade 
utdelningar i framträdande roller bland värderingsmodellerna.87 Dessa är de modeller som 
presenteras i den här studien. Gemensamt för modellerna är att de inte explicit tar någon 
hänsyn till humankapitalet. Då det dock är individerna i kunskapsintensiva företag som är 
själva produkten är det ju ändå de som genererar kassaflödena och att deras prestationer 
därför visar sig i resultaten. 

3.3.2 Diskonterade utdelningar 

Då aktieägarna får utdelning kan aktien värderas direkt utifrån nuvärdena av samtliga 
framtida utdelningar. Företaget antas i modellen ha ett evigt liv vilket kan skilja sig från 
verkligheten.88 
 
En utförligare beskrivning med formler av hur aktievärde beräknas med hjälp av diskonterade 
utdelningar återfinns i Bilaga 1. 

3.3.3 Värdering med diskonterade kassaflöden 

I en kassaflödesbaserad värderingsmodell har kassa en större innebörd än bara mynt och 
sedlar. Till kassabegreppet hör alla likvida omsättningstillgångar som bankkonton, postgiro 
och andra kortfristiga placeringar som snabbt kan konverteras till kassa.89 
 
Värderingen med hjälp av diskonterade kassaflöden är den som är vanligast att 
finansieringsstudenter lär sig90. I kassaflödesbaserade värderingsmodeller inriktar sig 
analytikern på de kassaflöden som företaget genererar till sina ägare. Kassaflödet kan ses som 
det maximala belopp som företaget kan överföra till sina aktieägare91. Utdelningens storlek 
bestäms av företagets ledning och kan av olika anledningar skilja sig från det kassaflöde som 
verksamheten genererar92. 
 
De huvudsakliga stegen i skattningen av kassaflöden består av tre huvudmoment93: 

1. Utgå från företagets nuvarande vinst genom att beräkna kassaflödet från 
nettoresultatet.  

2. Studera hur mycket företaget har investerat för att skapa framtida tillväxt.  

                                                 
85 Palepu, Healy & Bernhard, 2004, s. 7.1-2 
86 Copeland, Koller & Murrin, 2000, s. 157 
87 Rutterford 2004 (Accounting, Business & Financial History, s. 115-149, 14:2 Juli 2004) 
88 Palepu, Healy & Bernhard, 2004, s. 7.2 
89 Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2005, s. 247 
90 Palepu, Healy & Bernhard, 2004, s. 7.12 
91 Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2005, s. 248-249 
92 Ibid 
93 Ibid s. 248-249 
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3. Beräkna fritt kassaflöde. Vid beräkning av aktievärde ska även kassaflöden från 
nettoupplåningen tas med.  

 
För att beräkna värdet på aktien ska kassaflödet diskonteras för att få ut nuvärdet av alla 
kommande kassaflöden till aktieägarna. Detta görs med de här tre stegen94:  

• Skattning av det fria kassaflödet som är tillgängligt för utdelningar under en bestämd 
tid vanligtvis 5-10 år. 

• Skattning av det fria kassaflödet bortom den skattade tiden i punkten ovan. 
• Diskontera det fria kassaflödet med WACC till nuvärde. 

 
Då några beräkningar inte finns med i uppsatsen finns formler för hur WACC beräknas i 
Bilaga 1 för intresserade läsare.  

3.3.4 Relativvärdering med hjälp av prismultiplar 

Värderingar med hjälp av prismultiplar är vanliga att använda framförallt på grund av deras 
enkelhet. Fördelen gentemot andra metoder är att detaljerade finansiella prognoser för ett 
flertal variabler inte behövs i beräkningarna.95  
 
Värdering med hjälp av multiplar består av de här stegen96: 

1. Välja ett resultat/mått att utgå från i multipelberäkningarna. 
2. Uppskatta prismultipeln för ett jämförbart företag  
3. Använda den uppskattade multipeln från det jämförbara företaget och applicera på det 

företag som ska värderas.  
 
Vanliga variabler att utgå från i sina beräkningar är företagets värdering i förhållande till 
årsvinsten (Price/Earnings) eller i förhållande till det bokförda värdet (Price/Book value). 
Metodens utgångspunkt är att jämföra med ett eller flera företag för att komma fram till hur 
det aktuella förtaget bör värderas.97 
 
Relativvärdering kräver inte lika mycket information som diskonteringsmodeller. 
Fondförvaltare och analytiker använder ofta relativvärdering som ett första hjälpmedel för att 
sålla fram intressanta investeringsobjekt. En fördel med relativvärderingsmodeller är att de 
bättre speglar marknadens stämning och uppfattning. Vid börsintroduktioner för företag som 
befinner sig i branscher med höga (P/B)-tal kan det vara fördelaktigare att utgå från 
marknadens uppfattning, vilket görs vid relativvärdering, än att värdera med traditionella 
diskonteringsmodeller.98  

                                                 
94 Palepu, Healy & Bernhard, 2004, s. 7.13 
95 Ibid s. 7.5 
96 Ibid s. 7.6 
97 Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2005, s. 58 
98 Ibid 
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3.4 Humankapitalets betydelse för ett företags marknadsvärde 

3.4.1 Inledning 

Humankapitalets betydelse för ett företags marknadsvärde kan åskådliggöras på ett flertal sätt.  
Dock finns det inte någon standardiserad metod som alla använder, detta för att det kanske 
inte finns något speciellt bra sätt att mäta värdet på kompetensen inom ett företag. Trots det är 
de flesta överens om att personalen är många företags kanske viktigaste tillgång.  
 
Flamholtz utvecklade tidigt en modell för att beräkna en individs värde för ett företag. 
Flamholtz ser en individs värde för organisationen som bestående av två delar. Dels en 
individs ”villkorliga värde” som innebär nuvärdet av det arbete som personen i fråga skulle 
tjäna in till organisationen ifall individen stannade i företaget resten av sitt yrkesverksamma 
liv. Individens värde är också beroende av hur sannolikt det är att personen skulle sluta. 
Produkten av dessa två variabler är det förväntade värdet som en individ tros inbringa till 
organisationen.99 Dessa beräkningar är dock svåra och väldigt omfattande att göra ifall de 
skulle beräknas för all personal i ett företag och de är därför omöjliga att ha med i en 
årsredovisning eller ett börsprospekt 
 
Ett enklare sätt att redovisa information om personalen i ett företag och även för att kunna 
jämföra mellan olika företag är att titta på olika indikatorer eller nyckeltal. Karl-Erik Sveiby 
har själv och ihop med Konradgruppen tagit fram sådana indikatorer och nyckeltal.  

3.4.2 Sveibys syn på humankapitalet 

Karl-Erik Sveiby delar in balansräkningen i en synlig och en osynlig del. Den synliga delen är 
den vanliga balansräkningen och den osynliga utgörs av immateriella tillgångar som inte 
uppfyller kraven för att få komma med i den vanliga balansräkningen.100 
 
Sveiby har utvecklat en modell med olika indikatorer för att kunna bedöma hur utvecklingen 
ser ut inom det intellektuella kapitalet i ett företag. Denna modell kallas Intangible asset 
monitor (figur 3.1). Modellen utgår ifrån att marknadsvärdet på ett företag utgörs av det 
bokförda värdet på det egna kapitalet med tillägg av en osynlig del av det egna kapitalet 
beståendes av immateriella tillgångar som inte kan tas upp i balansräkningen.101 
 
Den osynliga delen av immateriella tillgångarna består av tre delar102: 

1. Interna strukturen som består av patent, modeller, koncept och andra modeller som 
företaget använder sig av. Även organisationskulturen och andan i företaget hör till 
den här delen.  

2. Externa strukturen består av relationen med kunder och leverantörer, varumärken 
och annat som hör till företagets ansikte utåt.  

3. Individuella kompetensen behandlar de anställda och deras kompetens. 
Kompetensen ägs inte av företaget då arbetarna själva har valt att jobba hos dem men 
utan individer som jobbar i företaget blir det inte heller något företag.  

                                                 
99 Flamholtz, 1999, s. 161 
100 Sveiby, 1995, s. 39 
101 http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/EmergingStandard.html 2006-04-10 
102 Sveiby, 1995, s. 39 
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Figur 3.1 Intangible asset monitor103 

Till varje del i modellen finns det ett antal indikatorer att titta närmare på. För varje kategori 
är indikatorerna uppdelade på hur tillväxten, förnyelsen, effektiviteten och risken/stabiliteten 
förhåller sig.104  
 
Inom tillväxt är antal år inom yrket ett bra sätt att mäta kompetensen på genom att titta på det 
totala antalet år i yrket för de professionella arbetarna i företaget. Utbildningsnivån bland de 
anställda är viktig för kunskapsföretagets framtida framgång. Genom beräkning av 
kompetensindex och omsättningshastighet för kompetensen i företaget kan företagets framtida 
tillväxt lättare bedömas.105 
 
Viktiga indikatorer inom förnyelse och innovationer är hur mycket personalen lär sig genom 
de projekt de genomför, könsfördelning och utbildningskostnader. Könsfördelningen är viktig 
då män och kvinnor kan ha olika synsätt och ta sig an problem på varierande sätt. I en 
mansdominerad bransch är det ofta en fördel att ha med kvinnor i organisationen för att få 
andra synsätt.106 
 
Effektivitetsutnyttjande är viktigt för företagets prestationer. Här är experter/professionella i 
förhållande till det totala antalet anställda och hur väl experterna i företaget genererar vinster 
bra indikatorer. Det går även att titta på hur mycket intäkter företaget har per anställd eller per 
expert och jämföra dessa över tiden eller med andra liknande företag.107 
 
För att bedöma risken i ett företag kan stabiliteten i några indikatorer studeras. Stannar de 
anställda länge i företaget och är medelåldern ganska hög så är företagets kompetens ganska 
stabil vilket medför att det inte är så stor risk att många av experterna i organisationen skulle 
sluta. Lönenivån jämfört med andra företag är en annan indikator som kan bidra till om 
personalen vill vara kvar.108 

                                                 
103 http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/EmergingStandard.html 2006-04-10 
104 Ibid 
105 http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/MeasureCompetence.html 2006-04-10 
106 Ibid 
107 Ibid 
108 Ibid 
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3.4.3 Nyckeltal utvecklade av Konradgruppen 

Konradgruppen är en grupp bestående av bland annat Karl-Erik Sveiby som i slutet på 1980-
talet utvecklade ett antal nyckeltal och andra metoder för att företagsledningarna lättare skulle 
kunna åskådliggöra sin viktigaste resurs personalen i årsredovisningar.109 
 
Gruppen utgår från att varje företag behöver kapital för att kunna lösa sina kunders problem. 
Detta kapital anser Konradgruppen är uppdelat i det traditionella finansiella kapitalet och 
kunskapskapitalet. Kunskapskapitalets viktigaste delar som analytiker bör intressera sig för är 
det individuella samt det organisationsbundna kapitalet.110 
 
Ett kunskapsföretags årsredovisning behöver ge läsaren en bra uppfattning i personalens 
produktionsförmåga, stabilitet, kunskap samt vinstpotential111. Investerare i kunskapsföretag 
behöver de vanliga finansiella nyckeltalen men alltså även nyckeltal som beskriver 
kunskapskapitalet och dess stabilitet112. 

3.4.3.1 Individkapitalet  

Individkapitalet är det som varje människa alltid bär med sig i form av utbildning, 
erfarenheter och social kompetens. De viktigaste personerna i ett företag är intäktspersonerna. 
Intäktspersonerna är den personal som arbetar inom företagets huvudsakliga 
verksamhetsområde. Exempel på intäktspersoner är arkitekter på arkitektbyrå, advokater på 
advokatbyrå och datakonsulter i dataföretag.113  Viktiga indikatorer/nyckeltal inom 
individkapitalet:114 

• Utbildningsnivån för intäktspersonerna är betydelsefull för kvalitén på individkapitalet 
och därmed även för företagets förmåga att fortsätta generera framgång. 

• Det totala individkapitalet är ett mått på hur kunniga och erfarna ett företags 
intäktspersoner är. Det totala individkapitalet fås fram genom att beräkna alla 
intäktspersonernas år i yrket. Genom att dela med det totala antalet intäktspersoner kan 
nyckeltalet individkapital per intäktsperson därefter beräknas. 

• Ett mått på intäktspersonernas betydelse för företaget är att titta på hur stor andel av de 
anställda som är intäktspersoner.  

• Antal utbildningsdagar samt utbildningskostnaderna per person är intressanta 
nyckeltal då det i kunskapsföretag är en stor utgiftspost. För de företag som har 
genomtänkta utbildningsprogram kopplade till sin framtida verksamhetsinriktning är 
det även en fördel att beskriva detta. 

3.4.3.2 Strukturkapitalet 

Det organisationsbundna kunskapskapitalet, även kallat strukturkapitalet, kan delas in i tre 
delar personalen, problemlösningsförmågan och kundkapitalet. Strukturkapitalet som är 
förknippat med personalen är detsamma som företagets förmåga att rekrytera, utveckla och 
motivera personalen så att dess kompetens används på ett sådant sätt att det ger lönsamhet.115 

                                                 
109 Sveiby m.fl., 1990, s. 7 
110 Ibid s. 15 
111 Ibid s. 13 
112 Ibid s. 14 
113 Ibid s. 23 
114 Ibid s. 25-26 
115 Ibid s. 32 
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Rekryteringspotentialen hos företaget är viktigt då en framgångsrik rekrytering bör leda till att 
framtida vinster tryggas. Löneläget i företaget jämfört med konkurrenter samt hur stora 
forsknings och utvecklingskostnader företaget har är faktorer som påverkar rekryteringen.116 
Speciella avtal med nyckelpersoner samt möjlighet för personalen att bli delägare är viktiga 
punkter för att motivera och få personalen att stanna i bolaget.117 Forskning och utveckling är 
investering i nytt strukturkapital. De projekt som genomförs för att skapa ny kunskap och är 
viktiga för företagets utveckling i framtiden bör finnas med och beskrivas i 
årsredovisningarna.118 

3.4.3.3 Kunskapskapitalets avkastning 

Förutom traditionella finansiella effektivitetsmått är avkastningen på kunskapskapitalet ett 
mått som kunskapsföretagets ledning behöver redovisa. Förädlingsvärdet är det mervärde som 
de anställda skapar sedan alla inköp från externa leverantörer räknats bort. Hur mycket de 
anställda producerar i värde kan räknas fram genom att beräkna förädlingsvärdet.119 
Alternativa avkastningsmått att ange är de här:120 

• Förädlingsvärde per anställd 
• Förädlingsvärde per intäktsperson 
• Vinst per intäktsperson 

3.4.3.4 Företagets stabilitet 

Den största risken hos kunskapsföretag finns hos personalen vilket innebär att de i stor grad är 
beroende av stabilitet i personalen121. På grund av detta bör företagen redovisa ett antal 
nyckeltal/stabilitetsmått för de senaste fem åren122. Här är de nyckeltal inom området som kan 
härledas till humankapitalet: 

• Genomsnittsålder – äldre är normalt mer stabila än yngre vilket får till följd att en hög 
medelålder minskar risken. Medelåldern får dock ej bara öka utan den måste hållas i 
schack genom rekrytering och personalomsättning.  

• Antal anställningsår – företaget är inte så stabilt om de flesta bara varit anställda något 
år fast å andra sidan kan de vara en fördel i snabbväxande nya branscher. 

• Andel långvägare – antal intäktspersoner med minst tre års anställning i procent av 
totala antalet intäktspersoner. Höga värden på nyckeltalet innebär hög stabilitet men 
även risk för stelhet och brist på nyutveckling.  

• Andel nyanställda – andel av intäktspersonerna som vart anställda i högst ett år. 
Nyckeltalet ger en uppfattning om företagets förnyelseförmåga. 

• Personalomsättning – alla som slutat under ett år i procent av totalt anställda vid årets 
början. Talet är ett bra mått på personalrisken. En hög omsättning tyder på missnöje 
och ett lågt på stelhet.  

• Avhoppskänslighet – Hur känslig bolagets vinst är för diverse avhopp. 

                                                 
116 Ibid s. 33 
117 Ibid s. 34-36 
118 Ibid s. 40 
119 Ibid s. 50 
120 Ibid s. 51-54 
121 Ibid s. 56 
122 Ibid s. 56-58 
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3.5 Prospekt 

Ett prospekt ska upprättas när finansiella instrument som t.ex. aktier erbjuds till allmänheten 
eller tas upp till handel på en reglerad marknad. I Sverige är det Finansinspektionen som 
granskar och godkänner prospekten. Prospektet kan upprättas antingen som ett 
sammanhängande dokument eller som tre separata. De delar som ska finnas med är 
registreringsdokument (information om emittenten), värdepappersnot (information om det 
finansiella instrumentet) och en sammanfattning (väsentlig information och risker). 123 
 
Vad som måste ingå i ett prospekts olika delar är noggrant reglerat i prospektförordningen 
(EG 809/2004). Prospektet ska i korthet innehålla all information om den som emitterar 
aktierna som är nödvändig för att investerare ska kunna göra en bra bedömning av 
investeringsobjektet.124  
 
Vidare ska även den finansiella informationen som ska finnas med i prospekten vara upprättad 
enligt de lagar och redovisningsstandarder som gäller i det land där emittenten har sitt säte.125 

3.5.1 Prospektinnehåll enligt EG-förordning 809/2004126 

I Bilaga 2 har författarna bifogat vilken information om emittenten som ska vara med i 
registreringsdokumentet i ett prospekt enligt EG-förordning 809/2004 som trädde i kraft första 
januari 2006.  
 
De fem punkter som författarna koncentrerat sig på, de som rör humankapitalet, är:  

• Forskning och utveckling 
• Medlemmar i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan samt övriga personer i 

ledande befattning 
• Ersättningar och förmåner 
• Styrelsens arbetsformer 
• Anställda 

3.5.1.1 Forskning och utveckling 

Förordningen klargör att forskning och utveckling, om det är av väsentlig vikt, skall det 
redogöras för. Det skall då finnas redogörelse för vart och ett av räkenskapsåren som omfattas 
av den historiska finansiella informationen, inklusive uppgift om belopp för sponsring av 
forskning och utveckling.  

3.5.1.2 Medlemmar i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan samt övriga personer i 
ledande befattning 

För medlemmar av förvaltnings-, lednings-, och kontrollorgan ska namn, kontorsadress, 
befattning samt sysselsättning utanför organisationens verksamhet, då detta är av betydelse 
för emittenten anges. Om bolaget funnits i mindre än fem år ska stiftaren stå angiven. 

                                                 
123 http://www.fi.se/Templates/Page____1789.aspx 2006-05-14 
124 http://www.fi.se/Templates/NewsLetterPage____5718.aspx#N3 2006-05-03 
125 EG-förordning 809/2004, bilaga 1, pkt 20.1. 
126 EG-förordning 809/2004, bilaga 1. 
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Dessutom alla de ledande personer som är av vikt för att intyga att organisationen har den 
erfarenhet och expertis som krävs. Finns det familjeband mellan några av dessa personer så 
ska det anges och om personerna äger aktier i företaget.  

Ovan nämnda personers kompetens ska även styrkas i relevanta företagsledningsfrågor samt 
namn på alla de företag där personen inom en femårsperiod varit medlem i förvaltnings-, 
lednings-, och kontrollorgan eller varit delägare, och huruvida personen fortfarande har någon 
av dessa funktioner.  

Vidare ska information finnas om personen någon gång dömts i ett bedrägerirelaterat mål, 
varit inblandad i en konkurs, likvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren. 
Även eventuella anklagelser om brott av en bemyndigad myndighet som gör personen 
olämplig i en ledande position under de senaste fem åren ska anges.  

Vid eventuell intressekonflikt som kan uppstå rörande emittenten och ledande 
befattningshavare ska detta anges, och dessutom om särskilda överenskommelser finns med 
större aktieägare.  

Om det inte finns några uppgifter om de två ovanstående punkterna ska detta anges.  

3.5.1.3 Ersättningar och förmåner 

För det senaste hela räkenskapsåret ska belopp anges som betalats ut i ersättningar till 
medlemmarna i förvaltnings-, lednings-, och kontrollorgan, inklusive uppskjutna ersättningar 
samt natura förmåner oavsett vilka tjänster och vem som utfört dem. Dessa uppgifter ska 
redovisas separat för varje person men behöver endast lämnas om det är obligatoriskt i 
emittentens hemland. Även uppgifter om uppsatta eller upplupna belopp för pensioner och 
liknande förmåner efter avslutat tjänst ska redovisas.  

3.5.1.4 Styrelsens arbetsformer 

För det senaste avslutade räkenskapsåret ska uppgifter för medlemmarna i förvaltnings-, 
lednings-, och kontrollorgan redovisas angående datum för när personens anställning tar slut, 
om detta är lämpligt, samt hur länge personen innehaft posten, uppgifter om avtal som 
medlemmarna slutit med emittenten efter avslutat uppdrag, alternativt en tydlig markering om 
inget sådant finns, uppgifter om emittentens kommittéer för revision och ersättningsfrågor, 
deras namn och en sammanfattning av deras uppdrag. Dessutom krävs en redogörelse för 
huruvida emittenten uppfyller kraven på företagsstyrning i respektive land.  

3.5.1.5 Anställda 

För varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen ska en 
förteckning över antal anställda finnas med, och om möjligt deras geografiska spridning och 
arbetsuppgifter. Om en stor del av företagets anställda finns på tidsbestämd basis ska 
genomsnittligt antal anställda anges.  

Om det finns särskilda system för hur anställda tilldelas aktier ska detta beskrivas.  
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3.5.2 Tilläggsupplysningar till den historiska finansiella informationen 

För den historiska finansiella informationen som lämnas i prospekten är gällande nationella 
lagar samt redovisningsprinciper tillämpliga. Årsredovisningslagen (ÅRL) ska tillämpas av de 
bolag som har sitt säte i Sverige. I ÅRL finns regler om vilka tilläggsupplysningar som måste 
finnas med. Här kommer personalen och styrelsen fram på ett flertal ställen.  
 
Uppgift om medelantalet anställda under räkenskapsåret ska lämnas tillsammans med 
könsfördelning och ifall företaget har anställda i flera länder ska denna info ges för varje 
land.127 
 
Sjukfrånvaro skall redovisas i form av totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid. Vidare skall även den del av sjukfrånvaron som avser en 
frånvaro under en sammanhängande tid av minst 60 dagar redovisas. Dessutom ska 
sjukfrånvaron redovisas var för sig för kvinnor och män samt för anställda i åldrarna 29 år och 
yngre, 30-49 år samt för 50 år och äldre men sådan uppgift skall inte lämnas om antalet 
anställda är högst tio i gruppen eller om uppgiften kan hänföras till en speciell individ.128 
 
Könsfördelningen bland ledande befattningshavare skall redovisas var för sig för 
styrelseledamöter samt övriga ledande befattningshavare.129 
 
Av ett räkenskapsårs personalkostnader skall beloppen för löner och andra ersättningar samt 
sociala kostnader med särskild uppgift om pensionskostnader anges var för sig.130 
 
Dessutom skall det sammanlagda beloppet av löner och andra ersättningar anges var för sig 
för styrelseledamöter, vd, övriga befattningshavare samt för övriga anställda. Om företaget 
har anställda i olika länder skall uppgifter lämnas särskilt för varje land.131  
 
För pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter, vd och motsvarande ledande 
befattningshavare skall uppgift lämnas om det sammanlagda beloppet.132 
 
Om avtal om avgångsvederlag har träffats med styrelseledamöter eller andra personer i 
företagets ledning skall uppgift lämnas om avtalen samt de väsentligaste villkoren i dessa133. 

3.6 Teoretisk syntes 

För att belysa problemområdet som behandlar hur analytiker tar hänsyn till humankapitalet 
vid aktievärdering av nyintroducerade bolag samt hur humankapitalet redovisas i 
börsprospekt används de lagar, regler och teorier författarna har presenterat.  

                                                 
127 ÅRL 5kap 18§ 
128 ÅRL 5kap 18a§ 
129 ÅRL 5kap 18b§ 
130 ÅRL 5kap 19§ 
131 ÅRL 5kap 20§ 
132 ÅRL 5kap 22§ 
133 ÅRL 5kap 25§ 



 

 28

Avsnitten där de tidigare studierna i humankapitalforskningen samt där definitionen för vad 
en tillgång är och vad som krävs för att uppfylla kraven för att något ska få betraktas som 
tillgång i balansräkningen finns med för att påvisa att den personliga kompetensen är svår att 
sätta på papper. Definitionerna av begreppen humankapital, strukturkapital och intellektuellt 
kapital finns med för att det inte ska finnas några frågetecken om vad de står för.  

Genomgången av aktievärderingsmetoderna finns med för att kunna jämföra teorin med hur 
det fungerar i praktiken och var analytikerna sätter in humankapitalet i sammanhanget vid en 
börsintroduktion.  

Sveibys tankar angående humankapitalets betydelse för bolagets marknadsvärde och hur en 
analys av humankapitalet kan gå till med hjälp av de nyckeltal han har utvecklat under 
ledningen av Konradgruppen visar metoder som gör det möjligt att presentera sin personal 
som författarna har användning för i analysen. Sveibys och Konradgruppens nyckeltal är den 
teoretiska bas som bäst passar problemet och syftet med uppsatsen. 

De regler som finns för prospekten finns med för att kunna urskilja vilken information som är 
obligatorisk och vilken information som företaget frivilligt tagit med i prospektet med 
inriktning på humankapitalet.    

3.7 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen redogör författarna för hur operationaliseringen har gått till. 
Syftet med uppsatsen är som bekant att ta reda på hur analytiker tar hänsyn till humankapitalet 
vid aktievärdering av nyintroducerade bolag samt hur humankapitalet redovisas i 
börsprospekt utgivna från 2004 fram till den sista mars 2006 för bolag som noterats på 
Stockholmsbörsen.  
 
Undersökningen kan delas in i två delar, dels intervjun med analytikern Jacob Spens vid SEB 
Enskilda samt en prospektgranskning av nyligen börsintroducerade företag. 

3.7.1 Intervju med analytiker på investmentbank 

Aktievärderingsmodellerna som behandlats i teorin ser humankapitalet som inbakat i 
resultatmåtten och utgör en grund för jämförelsen mellan hur analytiker gör i praktiken och 
hur det fungerar enligt teorin. Intervjun med analytikern ger svar på vilka modeller de 
använder idag och på vilket sätt de tar hänsyn till humankapitalets värde i samband med 
aktievärderingar av bolag som ska introduceras till börsen. Anser t.ex. analytikerna att 
humankapitalet är extra viktigt just vid nyintroduktioner. 
 
Sveibys metoder och nyckeltalen utarbetade av Konradgruppen jämfördes i studien med vilka 
data och indikatorer som analytikerna tittar noggrannare på inom humankapitalet. 

3.7.2 Prospektgranskning 

Prospektgranskningen baserades dels på de regler som finns om vad innehållet i prospekten 
ska vara och dels på Sveibys tankar om redovisning av humankapital samt de nyckeltal som 
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Konradgruppen tog fram. Med utgångspunkt i reglerna urskildes vilken information om 
humankapitalet som måste vara med och vilken information som företagen tagit med frivilligt. 
En ram gjordes upp med utgångspunkt i teorin över hur data från prospekten skulle samlas in 
för att författarna sedan kunna analysera empirin på ett smidigt sätt. Ramen åskådliggörs i 
tabell 3.1. 
 

Del: Teoretisk anknytning 

 
1. Kort information om bolaget 

 
- 

 
2. Forskning och utveckling 

 
Prospektreglerna för informationskrav om forskning och 
utveckling. 

 
3. Styrelse och ledning 

 
Prospektregler för information om ledningen, 
ersättningar samt styrelsens arbetsformer. 

 
4. Anställda och nyckeltal 

 
Prospektregler för information om de anställda. 
Nyckeltal med utgångspunkt i Sveibys syn på 
humankapitalet samt Konradgruppens nyckeltal. 

 
5. Övrig information om 
humankapitalet 

 
Här samlades information om humankapitalet in som 
inte passade in i någon av delarna ovan. Då reglerna för 
prospekten säger att all information som är relevant att 
ha med för att investerarna ska kunna ta ett riktigt beslut 
ska även information om humankapitalet finnas med när 
detta är relevant. 

 
6. Tillägg för företag med säte i 
utlandet. 

 
För de företag som har sitt säte i andra länder än Sverige 
har en sjätte del i insamlingen av fakta lagts till. Detta 
för att ta reda på hur mycket av den information som 
enligt ÅRL ska finnas med i tilläggsupplysningar finns 
med i de utländska företagens prospekt.  

Tabell 3.1 Ram för prospektgranskning 
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4 Empiri  

4.1 Inledning 

I empiriavsnittet presenteras den information som samlats in under arbetets gång. Empirin är 
hämtad från en intervju samt tio börsprospekt.  

4.2 Jacob Spens SEB Enskilda 

Som en del i undersökningen genomfördes en intervju med en analytiker vid namn Jacob 
Spens på SEB Enskilda. Han hade varit med i två av de senaste börsintroduktionerna; Gant 
och Hemtex, och författarna var intresserade av att få ta del av lite aktuell information 
angående aktievärdering och humankapitalets roll i denna. Jacob har flerårig erfarenhet av 
företagsvärdering i både Stockholm och New York. Författarna blev väl emottagna vid 
intervjun som genomfördes på hans arbetsplats och tillfälle gavs att fråga om allt som var av 
intresse för studien. 

Jacob definierade humankapitalet som den kompetens som finns hos individerna inom en 
organisation. Vidare berättade han att det självklart är bra för företagen att redovisa sitt 
humankapital då det är bra om all information som är relevant finns presenterat. Inför en 
börsintroduktion gäller det att investeraren ska få en samlad bild av vad han investerar i. Han 
anser att redovisningen av humankapital på intet sätt är utan problem då det ju inte går att ta 
på. 

De värderingsmetoder som de arbetar med på Jacobs företag är olika former av 
relativvärderingar d.v.s. hur ett visst bolag värderas i förhållande till en mängd andra bolag. 
En vanlig värderingsmultipel är P/E-talet men då en värdering idag i förhållande till ett visst 
resultatmått och en multipel kanske inte tar hänsyn till vilka framtida förutsättningar just det 
specifika bolaget har så sätter de ofta det i kombination med olika typer av tillväxtmått. De 
använder sig även av den fundamentala kassaflödesvärderingen, d.v.s. diskonterade fria 
kassaflöden. Diskonterade utdelningar kan de också titta på enligt Gordons formel. 

Det som var mest intressant för denna undersökning var om han använde något explicit sätt att 
mäta humankapitalet. Tyvärr kunde han inte ge ett exempel på något sådant men han ansåg att 
humankapitalet sågs som inbakat i resultatet. Vid introduktioner ansåg Jacob att ledningen 
och styrelsen gav en stark indikation. Att ledningen gör ett bra intryck och är 
förtroendegivande var extremt viktigt. Det var även viktigt vad personerna i ledningen uträttat 
tidigare, har de en historia av bra beslut bakom sig värderas de högre.  
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När Jacob tillfrågades om prospekten förklarade han att informationen i prospekten är fyllig 
och bör ge investerare allt de behöver, trots att analytikerna själva använder mer information, 
som till exempel nära diskussioner med företaget om utvecklingsmöjligheter.  
 
Angående humankapital i balansräkningen var det forskning och utveckling som han tyckte 
var rätt att ha med. När det gäller redovisning idag ska kostnaden som läggs ned på projekt 
som företaget bedömer kommer att generera framtida intäkter kapitaliseras och sättas upp på 
balansräkningen. Detta kan enligt Jacob till viss del härledas till humankapitalet eftersom 
forskning och utveckling bedrivs av individerna i företagen.  
 
Intervjuguiden som användes vid intervjun finns i Bilaga 3. Fullständig transkription finns i 
Bilaga 4.   

4.3 Prospekt för nyligen börsintroducerade företag 

Nedan följer en kort genomgång av de företag som introducerats på börsen mellan första 
januari 2004 och sista mars 2006 samt en mer djupgående redovisning av till vilken grad de 
redovisar sitt humankapital i börsprospekten. All fakta är hämtad från prospekten och saknar 
därför fotnoter. Adresser där prospekten kan hittas finns i källförteckningen.  

4.3.1 Oriflame Cosmetics S.A. 

Oriflame Cosmetics är ett internationellt kosmetikaföretag med svenska rötter som dock har 
sitt säte i Luxemburg som specialiserat sig på kosmetika med naturliga råvaror. Företagets 
produkter omfattar hudvård, färgkosmetik, dofter, toalettartiklar och accessoarer. Oriflame var 
under 2003 marknadsledande i 11 länder och fanns bland de största namnen i ytterligare 20. 

4.3.1.1 Forskning och utveckling 

Forskning och utveckling finns på två ställen i prospektet. Dels i den finansiella 
informationen där kostnaderna för åren 2001-2003 redovisas dels i euro och kronor men även 
i procent av de totala kostnaderna. Även i verksamhetsbeskrivningen återfinns fakta om 
forskning och utveckling inom bolaget.  

4.3.1.2 Styrelse och ledning 

Styrelsen, ledningen och ägarförhållandena tar upp störst del av prospektet för Oriflame; fyra 
respektive två sidor. Här presenteras medlemmarna med bilder, namn, position, tidigare 
erfarenhet, anställningsvillkor, löner, pensioner, vinstdelningsprogram, samt aktierelaterade 
incitamentsprogram.  

4.3.1.3 Anställda och nyckeltal 

På en halv sida i prospektet presenteras medarbetarna. Största plats tar en tabell som 
presenterar antal anställda per region och arbetsområde. Under rubriken finns även 
information om totalt antal anställda för åren 2001-2003 samt en prognos om fortsatt god 
personalomsättning.  
 



 

 32

Företaget redovisar ett antal nyckeltal för åren 1999-2003 i tabellform; antal säljkonsulenter 
totalt vid årets slut samt genomsnittligt antal under året och omsättningen per säljkonsulent. 
 
I kommentarerna till den finansiella utvecklingen rapporterar Oriflame om nedskärningar 
inom personalstyrkan som inneburit att anställda sagts upp, sänkta löner samt ett skifte från 
fasta månadslöner till timpenning i samband med avnoteringen som skedde 1999. Då blev 
även en stor del av lönerna prestationsbaserad. 

4.3.1.4 Övrig information om humankapitalet  

Som konkurrensfördelar i den inledande beskrivningen av företaget nämns en erfaren 
ledningsgrupp och en stark företagskultur. Här berättas lite om grundare samt den sunda 
företagskultur som företaget vilar på.  
 
Oriflames produkter säljs till stor del av fristående säljkonsulenter världen över och Oriflame 
är beroende av dem för nästan alla sina intäkter. Det benämns därför som en stor riskfaktor att 
dessa skulle kunna lämna företaget eller att Oriflame skulle misslyckas med nyrekrytering. 
 
En känslighetsanalys för 2003 visar personalkostnader som en av fem avgörande faktorer.  
I jämförelse med omsättningen finns en tabell som visar omsättning samt antal säljkonsulenter 
och antal anställda 2003 per region. 

4.3.1.5 Information som ska finnas med enligt ÅRL 

Då bolaget har sitt säte i Luxemburg gäller inte ÅRL för den finansiella informationen. 
Nästan all information som ska finnas med i noterna till finansiella informationen enligt ÅRL 
finns dock med även i detta prospekt. Vissa delar i det som ska finnas med i noterna enligt 
ÅRL finns på annan plats i prospektet och det enda som är helt utelämnat är sjukfrånvaron 
hos personalen.  

4.3.2 Unibet Group PLC 

Unibet bildades 1997 och är en av nordens största arrangörer av onlinespel. Kundbasen täcker 
över 100 länder men är fokuserad på Norden. Unibets produkter kan delas in i två grupper; 
vadhållning på sport och kasinoprodukter. Bolaget har sitt säte i Storbritannien.  

4.3.2.1 Forskning och utveckling 

Unibet har ett dotterbolag som ansvarar för utveckling av IT-infrastruktur. I not tre till 
koncernräkenskaper redovisas hur många anställda som arbetar inom forskning och 
utveckling.  

4.3.2.2 Styrelse och ledning 

På ett blad redovisas hur ägarförhållandena inom företaget ser ut samt hur styrelsen arbetar, 
närmare bestämt deras målsättning, sammansättning, arbetsrutiner, ersättningar och 
försäkringsavtal, och hur styrelsen kontrolleras.  
 
I den finansiella informationen visar Unibet ägarstrukturen, både som den ser ut innan 
börsintroduceringen och hur den kommer att se ut efter. Dessutom presenteras de huvudägare 
som inte tidigare beskrivits då de inte tillhör styrelse eller ledning. Detta upptar en sida. De 
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följande två sidorna beskriver det optionsprogram som anställda i företaget kan dra nytta av. 
Ytterligare tre sidor följer med en närmare beskrivning av de viktigaste befattningshavarna, 
många som tidigare nämnts, men denna gång med utförliga bakgrundsbeskrivningar och 
bilder.  
 
Under kompletterande information hittades bl.a. mer ingående information om löner och 
andra ersättningar för styrelsens medlemmar. Det finns även en tabell med exakta siffror som 
visar några utvalda personers lön, styrelseersättning, prestationslön, antal stamaktier, antal 
obligationer och övrigt.  

4.3.2.3 Anställda och nyckeltal 

Under rubriken verksamhetsstruktur finns en bild över företagets verksamhetsstruktur med 
antal anställda samt en kommentar om varför de valt att inte redogöra för köns- och 
åldersfördelning. Styrelsen motiverar detta med att det inte finns någon anledning att anta att 
de anställda skiljer sig jämfört med andra vadhållningsbolag avseende personalens ålder och 
utbildning samt personalomsättningen. I not tre till koncernräkenskaper redovisas hur många 
anställda som arbetar inom olika områden.   
 
Företaget presenterar antal anställda och förädlingsvärde per anställd för åren 2001-2003. 
 
Dessutom finns en tabell över administrationskostnaderna som visar 
marknadsföringskostnader, löner och lönekostnader, och övrigt för åren 2001-2003. Längre 
bak i texten finns även en kommentar om personalkostnader. 

4.3.2.4 Övrig information om humankapitalet  

På en sida i prospektet uttrycker VD:n sina tankar om företaget.  
 
Som sina styrkor sätter företaget ut en förvånansvärt stor del humankapital. De ser sin 
kundtjänst som en av sina viktigaste styrkor då denna är tränad att ta hand om problem som 
kan uppkomma hos användare i en mängd olika länder. De poängterar särskilt deras språkliga 
förmåga. Dessutom kommenteras betydelsen av inriktad kompetens hos den personal som 
arbetar med att sätta oddsen för spel.  
 
Som en viktig riskfaktor tar företaget upp nyckelpersonal och medarbetare med 
specialkompetens inom specifika områden rörande onlinespel. Deras uppgift blir att få 
medarbetare att stanna kvar samt locka nya medarbetare på en marknad som för närvarande 
har en brist på dessa nyckelkompetenser. 

4.3.2.5 Information som ska finnas med enligt ÅRL 

Eftersom bolaget har sitt säte i Storbritannien gäller inte ÅRL för den finansiella 
informationen. Av den informationen som ska finnas med enligt ÅRL så finns allt förutom 
sjukfrånvaron med i någon del av prospektet. 

4.3.3 Note AB 

Note är ett företag som erbjuder nordiska företag specialistkompetens inom 
elektroniktillverkning.  
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4.3.3.1 Forskning och utveckling 

Note har flera dotterbolag som bedriver forskning inom olika områden tillsammans med 
universitet och högskolor och utveckling tillsammans med kunder och leverantörer.  

4.3.3.2 Styrelse och ledning 

För styrelsemedlemmarna redovisas ort, födelseår, utbildning, position, tid i styrelsen, 
huvudsaklig sysselsättning, andra uppdrag och innehav av aktier. Dessutom återfinns färgbild 
på samtliga styrelseledamöter. För ledande befattningshavare och VD i dotterbolagen 
redovisas födelseår, position, anställningsår och antal aktier. Styrelseordförande, 
styrelseledamöters samt VD:s och ledande befattningshavares löner och ersättningar 
redovisas.  
 
Optionsrätter har erbjudits nyckelpersoner inom bolaget och Note uppger hur många aktier de 
anställda tecknade sig för inför börsintroduktionen. I prospektet redovisas att enbart VD har 
rörlig ersättning. Pensionsålder och pensionsavtal redovisas liksom avgångsvederlag för dem 
som har det. Styrelsens arbete beskrivs på en halv sida. 

4.3.3.3 Anställda och nyckeltal 

Medarbetaravsnittet har fått en sida i prospektet. Här redovisar Note antalet anställda 31 mars, 
2004 samt genomsnittligt antal anställda för det första kvartalet samma år. Ersättningen till de 
anställda anger företaget att den sker i fast lön och inte efter några ackord. Det är enbart VD 
som har bonusavtal. Personalomsättning och sjukfrånvaro i bolaget redovisas i löpande text.  
 
Utbildningsnivå redovisas både i löpande text i procentform samt i cirkeldiagram indelad i 
grundskola, gymnasium, akademisk examen samt övrig eftergymnasial utbildning. 
Könsfördelningen i koncernen anges i procent. Köns- och åldersfördelning redovisas i ett 
stapeldiagram med olika färger för kvinnor och män. Nyckeltal hänförliga till humankapital är 
genomsnittligt antal anställda och omsättning per anställd som redovisas för åren 1999-2003. 
Rörelsens kostnader redovisas i cirkeldiagram för 2003 där personalkostnader är en av 
grupperna vilka också anges i procent i andel av totala kostnaderna.  

4.3.3.4 Övrig information om humankapitalet  

Styrelseordföranden respektive VD har fått en respektive två sidor till sitt förfogande för att 
presentera sina tankar om verksamheten.  
 
Under rubriken strategi förklarar Note att arbetet baseras på fem grundpelare varav kompetens 
är en av dessa.  
 
För de olika dotterbolagen presenteras diverse grundläggande information. Till 
humankapitalet är antal anställda och VD det enda som redovisas i alla. För Note Borås AB 
redovisas att 40 personer är projektanställda med specifik kompetens inom mikrovågsteknik 
vilka hyrs ut till kunder med speciella behov. 
 
Under rubriken etik redogör företaget för att de följer avtal för arbetstider. Note anger också 
att alla individer med likvärdig kompetens ska ha rätt till samma anställning, befordran, lön 
och kompetensutveckling.  
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I känslighetsanalysen görs en analys av hur vinsten för första kvartalet 2004 skulle förändras 
vid en femprocentig förändring i lönerna.  
 
Bland riskfaktorerna för Note nämns personalberoende då den framtida utvecklingen till viss 
del är beroende av nyckelpersoner. I övrigt ser bolaget ingen risk med personalberoendet. 

4.3.4 Indutrade AB 

Indutrade marknadsför och säljer tekniskt avancerade system, komponenter och tjänster till 
industrin. Företagets affärsidé bygger på att skapa värde till kunderna i form av att strukturera 
värdekedjan och effektivisera kundernas användning av tekniska system och komponenter.  

4.3.4.1 Forskning och utveckling 

I resultaträkningen ingår en post för utvecklingskostnader. Koncernen bedriver enbart 
undantagsvis produktspecifik utvecklingsverksamhet varför alla kostnader normalt bokförs 
löpande.  

4.3.4.2 Styrelse och ledning 

I avsnittet organisation och styrning finns en karta över koncernledningen och vilka 
ansvarsområden de har.  
 
Ledamöterna redovisas i punktform med info om födelseår, tid i styrelsen, huvudsakligt 
arbete och övriga styrelseuppdrag. Styrelsens arbete presenteras med en arbetsordning. För 
personerna i ledningsgruppen redovisas info om ledningsområde, tidigare befattningar, 
anställningsår och tid på nuvarande befattning.  
 
Lön/ersättning anges för styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt VD. För övriga 
ledande befattningshavare anges lönen i klump. Indutrade anger hur den rörliga ersättningen 
fungerar till VD och övriga i ledningen. Pensionsålder för ledningen redovisas och 
information ges också om vilka pensionspremier företaget ska erlägga till VD och övriga i 
ledningen. För VD och ledande befattningshavare redovisas uppsägningstider och hur 
ersättning regleras vid uppsägning. 
 
Efter börsintroduktionen är tanken att 50 ledande befattningshavare ska medverka i ett 
aktiebaserat incitamentsprogram. Inga styrelseledamöter eller befattningshavare äger före 
introduktionen några aktier i företaget. 

4.3.4.3 Anställda och nyckeltal 

I avsnittet om medarbetarna framkommer medarbetarnas affärsmässiga kompetens och höga 
teknikkunnande som avgörande för företagets utveckling. Företag lägger stor vikt vid 
kompetensutveckling och uppger att den affärsmässiga kompetensen stärks genom 
ledarskapsutveckling och säljträning. En del av framgången i företaget kan förklaras med 
koncernens förmåga att behålla nyckelpersoner i förvärvade bolag.  
 
Ledningen uppger att det inte finns någon anledning att anta att Indutrade skiljer sig från 
jämförbara nordiska företag i förhållanden om anställda ifråga om ålder, utbildning eller 
personalomsättningshastighet. Företaget bedömer att de även i fortsättningen ska lyckas med 
rekryteringen av personal med relevant erfarenhet.  
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I sammandraget redovisas ett antal nyckeltal för åren 2000-2005. Personalen redovisas här 
som antal anställda. 
 
I resultaträkningen ingår utvecklingskostnader, administrationskostnader samt 
försäljningskostnader där personalen har en betydande del. 

4.3.4.4 Övrig information om humankapitalet 

Ett stycke om försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens finns under rubriken 
strategier. 
 
Bland konkurrensfördelar anges att hög teknisk kompetens, lång erfarenhet och etablerade 
kundrelationer är en fördel för Indutrade. 
 
I avsnittet om riskfaktorer finns en punkt där det anges att företaget är beroende av 
nyckelpersoner. Vidare beskriver Indutrade att verksamheten är beroende av personalens 
motivation och kompetens i såväl försäljningsledet som ledningen. Ifall företaget misslyckas i 
att attrahera och behålla nyckelpersoner anser de att det kan få negativa konsekvenser för 
resultatet.  

4.3.5 Hemtex AB 

Hemtexkoncernen består av moderbolaget Hemtex AB samt dotterbolagen i Finland, 
Danmark och Norge. Under gemensamt varumärke säljer butikerna i norden 
heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. 

4.3.5.1 Forskning och utveckling 

Det som kan kopplas till området forskning och utveckling är det designarbete Hemtex utför i 
utvecklandet av nya tyger och mönster. Företaget anger att de satsar på en stor del 
egendesignade varor.  

4.3.5.2 Styrelse och ledning 

En del på två sidor är inriktat på de högre cheferna såsom ledningsgruppen och styrelsen. 
Detta avsnitts främsta fokus är den uppbyggnad och de frågeställningar ledning och styrelse 
varit tvungna att ta ställning till under de närmaste åren. Alla högre chefer i ledningsgruppen 
nämns även med namn. Även senare i prospektet finns två kompletterande sidor om styrelse, 
ledande befattningshavare och revisorer. Där redovisas för styrelsens sju och ledningens åtta 
medlemmar. Dessa personer presenteras med namn, födelseår, position i företaget, positioner i 
andra företag samt aktie- och optionsinnehav. Dessutom finns information om löner, 
pensioner och anställningsavtal. 

4.3.5.3 Anställda och nyckeltal 

En del i prospektet är tillägnat medarbetarna på Hemtex. Här beskrivs vilka egenskaper som 
företaget uppmuntrar, så som initiativrikedom, kreativitet och ansvarstagande. Här finns även 
information om vilken kompetensutveckling företaget tillhandahåller samt hur personalen 
motiveras med hjälp av ett bonussystem.  
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I avsnittet om medarbetarna redogör Hemtex för antal anställda utifrån kön, ålder och land.  
 
I resultaträkningen ingår posten personalkostnader. 
 
I den finansiella informationen finns antal årsanställda i genomsnitt samt en kostnadsstruktur 
med personalkostnader och bifogad kommentar om varför företagets personalkostnader ökat 
något under det senaste året. 

4.3.5.4 Övrig information om humankapitalet 

På två sidor i prospektet uttrycker Hemtex VD och koncernchef Anders Jansson sina åsikter 
angående bolagets framtida utveckling. 
 
Under rubriken värdekedjan i kapitlet verksamhetsbeskrivning berättas om Hemtex designers 
och hur de på varierande sätt hämtar inspiration till företagets egna varumärken. Här nämns 
också ett sortiments- och marknadsråd vars uppgift är att utveckla sortiment och 
butikskoncept.  
 
I kapitlet riskfaktorer finns ett avsnitt som tar upp företagsledningens och andra 
nyckelpersoners vikt för företagets utveckling.   

4.3.6 TradeDoubler AB 

Företaget är ledande i Europa på s.k. affliate marketing, vilket är en form av 
prestationsbaserad marknadsföring på Internet. Publishers åtar sig att visa annonser på sina 
hemsidor och får betalt beroende på t.ex. antalet klick eller användarregistreringar. 

4.3.6.1 Forskning och utveckling 

Utvecklingskostnader syns som en post i resultaträkningen och i text redovisas vad som ingår 
i kostnaderna. Företaget redogör i avsnittet om utvecklingskostnaderna för hur många 
anställda som finns inom produktutveckling och vilka kunskaper dessa har. TradeDoubler 
anger också hur stora utvecklingskostnaderna har varit för åren 2002-2005. 
 
I not ett till räkenskaperna anger TradeDoubler att utvecklingskostnader ska tas upp som en 
post i balansräkningen när produkten är genomförbar och koncernen har resurser till att 
slutföra utvecklingen. Hittills har ingen utvecklingskostnad aktiverats då koncernen när det 
har varit aktuellt tillämpat andra redovisningsprinciper.  

4.3.6.2 Styrelse och ledning 

Det finns fakta angående samtliga styrelseledamöter avseende på deras ålder, utbildning, 
tidigare uppdrag, andra styrelseuppdrag och hur många aktier de äger i bolaget.  För ledande 
befattningshavare inom företaget finns motsvarande fakta som för styrelseledamöterna. Det 
framgår hur många aktier alla personer i styrelsen samt ledande befattningshavare innehar. 
 
Styrelsens huvuduppgifter redovisas i punktform. Verkställande direktörens ansvarsområden 
redogörs i löpande text.  
 
Ersättningen till styrelseledamöter och befattningshavare redovisas i löpande text och i 
tabellform. Styrelseordförandens och VD:s lön redovisas enskilt medan lönen för övriga 
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styrelseledamöter samt befattningshavare redovisas som klumpsummor. Det framgår att det 
finns rörlig ersättning i form av bonusprogram till vissa ledande befattningshavare. De 
bonusgrundande målen utgår från omsättning respektive lönsamheten. Tak för hur hög 
bonusen kan bli anges i procent av lönen. Det framgår även fakta om pensionsavtal och 
anställningsavtal. 
 
Det redogörs för att det finns incitamentsprogram och bonusprogram för säljare och andra 
anställda samt för ledningen. TradeDoubler redovisar hur mycket som betalades i bonus för 
2004 och det framgår att ett stort antal anställda har haft möjlighet att vara i 
teckningsoptionsprogram. 

4.3.6.3 Anställda och nyckeltal 

Under avsnittet om medarbetarna ges en beskrivning om kommunikation mellan de anställda i 
bolaget samt att medarbetarstaben är mycket kompetent och att ett kärnvärde är teamwork 
men att även självständigt tänkande och kreativitet uppmuntras. Företaget skriver att de 
kommer att utöka verksamheten och kommer då även behöva nyanställa. Bolaget har hittills 
inte haft några problem med att hitta och behålla kompetent personal inom organisationen. 
 
TradeDoubler redogör för ett antal nyckeltal för åren 2000-2005 i finansiella sammandraget 
som är förknippade med humankapitalet. Antal anställda vid periodens slut (totalt och fördelat 
per land), medeltal anställda under perioden, omsättning per genomsnittligt antal anställda 
under perioden samt bruttoresultat per genomsnittligt antal anställda under perioden är 
nyckeltalen det redogörs för.  
 
I avsnittet om medarbetarna redovisas ett antal nyckeltal. Dessa är antal anställda fördelat på 
säljare, teknik, samt administration, könsfördelning, medelålder och personalomsättning.  
 
I resultaträkningen ingår tre poster med koppling till personalen; försäljningskostnader, 
administrationskostnader samt utvecklingskostnader. 

4.3.6.4 Övrig information om humankapitalet 

I avsnittet om riskfaktorerna kommer humankapitalet in i fyra punkter. Dessa behandlar 
TradeDoublers egenutvecklade teknik som skyddas av lagar rörande upphovsrätt och 
affärshemligheter men p.g.a. att upphovsrätten skyddar uttryckandet av idéer och inte själva 
idéerna hindrar den inte andra från att utveckla liknande program. Företaget skriver vidare att 
de är beroende av ledningens fortsatta arbete och att det kan bli kostsamt att anställa och 
behålla personer med hög kompetens. Ostadiga eller låga aktiekurser kan också inverka 
negativt på att locka till sig högre chefer. Om inte bolaget lyckas behålla kvalificerad 
ledningspersonal finns det en risk att affärsstrategin inte går att fullfölja. Ifall inte tillväxten 
hanteras på ett bra sätt finns risk att resultatet försämras och till förlust av annonsörer. 
Företagets resultat är även beroende av personalens kompetens och insatser. Den framtida 
utvecklingen i företaget är beroende av hur väl de lyckas behålla och motivera den befintliga 
personalen och även att de nyanställda är rätt personer för verksamheten. 
 
I resultaträkningen tas tre punkter upp där personalkostnader ingår; försäljnings-, 
administrations- och utvecklingskostnader. De redogör för vad som ingår i kostnaderna och i 
en tabell redovisas rörelsekostnaderna som procent av omsättningen.  
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I avsnittet om konkurrensfördelarna framkommer att ledningen för TradeDoubler ser företaget 
som en attraktiv partner vid marknadsföring via Internet. Företagets kunskap återspeglar den 
erfarenhet som byggts upp genom egenutvecklad teknik i TradeDoublers nätverk. Företaget 
har en fördel i att ledningen har omfattande erfarenhet i e-handel, marknadsföring, 
systemutveckling och företagsledning vilket gjort det möjligt att expandera och förbättra 
lönsamheten och det uppges också att säljarna är organiserade för att generera de mest 
kostnadseffektiva volymerna för annonsörerna.  
 
Affärshemligheter och annan känslig information skyddar företaget genom avtal och 
säkerhetsåtgärder. Bland annat finns det en klausul i anställningsavtalen som säger att alla 
immateriella rättigheter som framställs av dem för företagets räkning också är bolagets 
egendom.   

4.3.7 Orexo AB 

Företaget utvecklar patentskyddade läkemedel för att tillmötesgå icke tillgodosedda 
medicinska behandlingsbehov. Orexo inriktar sig på att förmå den aktiva substansen i 
medicinen att tillföra patienten och avsett organ på bästa möjliga sätt. 

4.3.7.1 Forskning och utveckling 

Forsknings- och utvecklingskostnader redovisas i avsnittet med kommentarer till den 
finansiella utvecklingen. Bland nyckeltalen syns också hur många som är anställda inom 
forskning och utveckling.  

4.3.7.2 Styrelse och ledning 

Styrelsens åtta medlemmar samt ledande befattningshavare presenteras noggrant i en 
översiktstabell där anställningsår, ålder och befattning anges. Vidare står det i löpande text 
fakta om varje person angående ålder, utbildning, nuvarande uppdrag, tidigare uppdrag samt 
eventuella hedersdoktorsgrader.   
 
Ersättningen till de i styrelsen och ledande befattningshavare utgörs i form av fast lön, 
pensioner och andra förmåner. Orexo har inte beslutat om bonus eller någon annan rörlig 
ersättning. I prospektet redogör företaget för hur stora löner ledande befattningshavare har 
liksom hur stora styrelsearvodena är. Allt detta står i löpande text. 
 
Bland aktuella händelser finns fakta om förändringar i styrelsen och vilka personer som 
utsetts till olika nyckelposter. 

4.3.7.3 Anställda och nyckeltal 

Under punkten personal redovisas i löpande text lite data om personalen.  Företaget anger 
inom vilka yrken de har anställda och var de har specialistkompetens. Företaget redogör för 
ett aktiebaserat incitamentsprogram som består av tecknings- och personaloptioner för att 
främja de anställdas långsiktiga intresse och på så sätt motivera och belöna dessa till ett väl 
utfört arbete.  
 
I avsnittet om personalen presenteras information om antal anställda, könsfördelning och 
utbildningsnivå uppdelat på hur många som har doktorsgrader och andra högre examina. 
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Genomsnittsålder och medianåldern anges. Bolaget har haft liten personalomsättning sedan 
det bildades 1995 då bara fyra personer har sagt upp sig sedan dess. 
 
I finansiell information i sammandrag redovisas tre stycken nyckeltal angående personalen 
med data för de senaste fem åren. Dessa är genomsnittligt antal anställda, anställda inom 
forskning och utveckling samt personalkostnader. 
 
I resultaträkningen finns olika punkter där personalkostnader ingår. Dessa är 
försäljningskostnader, administrationskostnader och forsknings och utvecklingskostnader. 

4.3.7.4 Övrig information om humankapitalet 

I avsnittet risker tar Orexo upp ett flertal punkter som kan sammankopplas med personalen 
och humankapitalet. Orexos ledning avser att lägga ut stora belopp på forskning och 
utveckling av bolagets produktkandidater. På grund av detta förväntar sig ledningen att 
rörelsekostnaderna kommer att öka. Företaget anser att de i hög grad är beroende av ledande 
befattningshavare och andra nyckelpersoner och framförallt är det den kunskap och expertis 
som finns inom företaget viktig att behålla. En stor del av den framtida framgången för Orexo 
bygger på att de även i fortsättningen kan attrahera och behålla kvalificerad personal inom 
både ledning och forskning. Många av Orexos konkurrenter har större finansiella resurser och 
även större expertkunskap.  
 
I en tabell i avsnittet med kommentarer till den finansiella utvecklingen redovisar Orexo hur 
stor del av rörelsens kostnader som hör till olika områden. Kostnaderna är uppdelade i hur 
stor del de har i de totala rörelsekostnaderna. De olika kostnadsslagen är kostnad sålda varor, 
försäljningskostnader, administrativa kostnader, forskning och utveckling samt övriga 
kostnader. 
 
Orexos ledning avser att inom 12-24 månader tillföra två nya produktkandidater för 
utveckling och även öka utvecklingstakten för befintliga produktkandidater. För att göra det 
möjligt att hantera projekten avser Orexo att anställa ytterligare personal. 
 
Två punkter i Orexos konkurrensfördelar avser humankapitalet vilka är ledande expertis inom 
den mest använda metoden för formulering av läkemedelsprodukter samt en erfaren ledning. 

4.3.8 Hakon Invest AB 

Hakon Invest är ett investmentbolag som bedriver långsiktiga investeringar i handelsbolag i 
norden. Hakon är ägare till 40 % av aktierna i ICA AB. Förutom ICA äger Hakon Invest 
100% av aktierna i Forma Publishing Group som är ett av Sveriges största förlag. 

4.3.8.1 Forskning och utveckling 

Ingen information om forskning och utveckling finns i prospektet.  

4.3.8.2 Styrelse och ledning 

Styrelsen porträtteras med färgbilder och tabell med översikt där namn, födelseår, position 
och antal aktier redovisas. Utöver detta redogörs för varje person i löpande text där namn, 
födelseår, befattning, andra uppdrag, tidigare uppdrag och tid i styrelsen redovisas. 
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Koncernledningen redovisas på samma sätt som styrelsen och det finns en text om VD:s 
arbete. Styrelsens arbetsformer redovisas i löpande text på ungefär en halv sida. 
 
Ersättningar och dylikt till styrelsen och ledningen redovisas i tabellform och pensioner, 
uppsägningstider och avgångsvederlag i löpande text. 

4.3.8.3 Anställda och nyckeltal 

Bolaget bedömer att de har en tillfredsställande personal och att ifall nyanställningar behöver 
göras upplever ledningen att det inte är några problem med det. Hakon Invest betonar vilken 
kompetens de anställda inom investeringsverksamheten har. 
 
Det framkommer att samtliga anställda i Hakon Invest ska omfattas av ett incitamentsprogram 
snarast efter börsintroduktionen i form av köpoptioner. Antal anställda i moderbolaget 
fördelade på arbetsuppgifter och kön anges. Köns- och åldersfördelning för personalen 
redovisas i diagramform. Allt detta återfinns i delen om verksamhetsstruktur, organisation och 
personal. 
 
I den finansiella översikten för ICA AB samt för Forma finns under rubriken nyckeltal 
information om medelantal anställda 2002-2004. 
 
I avsnittet om faktorer som påverkar rörelsekostnader ingår en stor del personalkostnader i 
kostnad sålda varor, försäljningskostnader samt administrationskostnader. I resultaträkningen 
ingår försäljnings- och administrationskostnader med betydande del i personalkostnader. 

4.3.8.4 Övrig information om humankapitalet 

VD har ordet ges två sidors utrymme med bild på VD. 
 
Bland riskfaktorer för Hakon Invest nämns att beroendet av koncernledning och 
nyckelpersoner är stort då bolagets framtida utveckling beror på dessa personers kunskap. 
Ifall någon eller några av dessa nyckelpersoner skulle lämna koncernen eller om de inte skulle 
lyckas med rekryteringen skulle det kunna påverka möjligheterna att utvecklas. I prospektet 
nämns att den nyetablerade investeringsorganisationen består av fyra personer och även om 
dessa har en gedigen bakgrund och erfarenhet är de ändå oprövade eftersom inga 
investeringar ännu gjorts. ICA AB är beroende av att ett antal nyckelpersoner fortsätter med 
sina goda insatser och bolaget skulle kunna påverkas negativt om några av dessa skulle sluta.  

4.3.9 KappAhl Holding AB 

KappAhl säljer dam-, herr- och barnkläder i drygt 250 butiker i Sverige, Norge, Finland och 
Polen. Affärsidén är att erbjuda prisvärt mode för många, men deras främsta målgrupp är 
kvinnor över 30. Deras vision är att bli Nordens ledande och mest lönsamma modekedja för 
denna kundkategori. 

4.3.9.1 Forskning och utveckling 

Eftersom KappAhl tillverkar kläder har design en central roll i företaget. Designpersonalen 
består av ca 30 medarbetare som till sin hjälp har betydande resurser så som avancerade 
dataprogram samt resor till internationella modemässor och visningar. 



 

 42

4.3.9.2 Styrelse och ledning 

I delen om styrelsen och ledningen finns en översiktstabell med styrelseledamöter där namn, 
position och tid i styrelsen redovisas. I löpande text finns fakta om alla styrelseledamöter med 
information om födelseår, utbildning, andra styrelseuppdrag, antal aktier samt en redogörelse 
för vilka företag de har varit inblandade i under de senaste fem åren. Det framgår även 
kontorsadress samt information om intressekonflikter, familjeband och inblandning i 
konkurser, bedrägerier eller näringsförbud. På en bild som täcker två hela sidor porträtteras 
styrselen på en färgbild. För ledande befattningshavare ges samma information som om 
styrelsen.  
 
KappAhl anser att ledningsgruppen till stor del kan prisas för företagets framgång tack vare 
deras engagemang och skicklighet. 

4.3.9.3 Anställda och nyckeltal 

Alla inköpare på KappAhl är individuellt ansvariga för vinsten för ett eller några specifika 
plagg. De har en stor frihet och ansvar när det gäller att besluta hur kollektionen ska se ut, 
samt när det är dags att göra sig av med plagg. Enligt bolagets bedömning är KappAhls ca 40 
inköpare skickliga på att identifiera trender och ta snabba inköpsbeslut. 
 
KappAhl använder både heltids och deltidsanställning för att optimera bemanningen och 
kostnaderna för säljpersonal till variationerna i efterfrågan. Antal personer per butik varierar 
beroende på storlek, läge och typ. KappAhl lägger stor vikt på säljarnas attityd mot kunderna 
och anser att det är av stor vikt att alla säljare har en grundläggande kunskap om alla 
produkter i sortimentet. Eftersom kunskap och skicklighet är en stor konkurrensfaktor så 
lägger KappAhl stora resurser på rekrytering, utbildning och kompetensutveckling. Bolaget 
genomför temadagar för säljpersonalen och arbetar strategiskt med kompetensutveckling av 
chefer och medarbetare på olika nivåer. Samtliga chefer deltar även i ett ledarskapsprogram. 
För att försäkra ett tillförlitligt flöde av chefer kan speciellt utvalda kandidater delta i ett 
utbildningsprogram på ett år. KappAhl har även intern utbildning för skyltningsassistenter 
inom både skyltning, försäljning och ekonomi. Butiksledningen får förutom lön en 
resultatbaserad bonus, och säljpersonal en timersättning plus butiksbaserad provision.  
 
Alla anställda i Sverige omfattas av ett kollektivavtal. Utöver lön och andra redan nämnda 
förmåner erbjuder KappAhl en pensionsplan för sina anställda. 
 
I medarbetaravsnittet redovisas följande nyckeltal: medelålder, antal anställda samt 
könsfördelning. 
 
Personalkostnaderna redovisas i tabell i en not där hela rörelsens kostnader redovisas. 

4.3.9.4 Övrig information om humankapitalet 

I prospektet benämns personalen som en av de största riskfaktorerna för aktien. De slår fast att 
”förlust av nyckelpersonal och ledande befattningshavare kan medföra väsentliga negativa 
effekter på verksamheten, resultatet och den finansiella verksamheten”.  
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4.3.10  Gant Company AB 

Gant är ett välkänt namn på den globala modescenen med ett koncept som fokuserar på 
design, marknadsföring och distribution. Varumärket har genom franchising snabbt kunnat 
expandera på en stor mängd marknader och all produktion av varor sker hos några få utvalda 
tillverkare för att försäkra den goda kvalité företaget representerar. Företaget Gant vill gärna 
trycka på att de säljer mer än bara varor, de säljer en livsstil.  

4.3.10.1 Forskning och utveckling 

Gants fortsatta framgång är i hög grad beroende av designavdelningen vilken uttrycks i deras 
prospekt. Avdelningen består av tolv personer ledda av två chefsdesigner. Gant arbetar för att 
skapa en sammanhållen grupp med starka individer och liknande värderingar för att försäkra 
sig om enhetlighet i företagets produktion och design.   

4.3.10.2 Styrelse och ledning 

Styrelseledamöter redovisas med färgbild och information om tid i styrelsen, födelseår, 
utbildning, antal teckningsoptioner och tidigare arbeten. Det framgår även information om 
intressekonflikter, familjeband och inblandning i konkurser, bedrägerier eller näringsförbud. 
För ledande befattningshavare redovisas samma information som för styrelsen.  
 
För styrelsens arbetsordning finns noggrann information. Löner och ersättningar till styrelse 
och ledning redovisas både i tabell och i löpande text. För att behålla och motivera styrelse 
och andra nyckelpersoner i organisationen har Gant implementerat ett incitamentsprogram 
baserat på teckningsoptioner. Det redogörs för ett resultatbaserat bonusprogram för tre 
personer i ledningen. 

4.3.10.3 Anställda och nyckeltal 

I prospektets avsnitt om medarbetarna står att en bra och stimulerande arbetsplats är viktigt 
för att behålla och motivera duktiga medarbetare. Gants policy är att samtliga anställda ska få 
ta del av det värde som skapas av varumärket och tar del av detta värde genom ett 
resultatbaserat bonussystem. De saknar däremot pensionsprogram. För att ytterligare motivera 
nyckelanställda har företaget skapat incitamentsprogram för anställda i ledningsposter.  
 
I avsnittet medarbetare redovisas nyckeltal angående personalens antal och fördelning på 
olika länder och kön.  

4.3.10.4 Övrig information om humankapitalet 

VD:n på företaget är den förste i prospektet att tala om värdet av de mänskliga resurserna. 
Han ser sin personal som en framstående tillgång, en tillgång som präglas av 
entreprenörsanda, drivkraft och energi, och där ansvarsanda och lagarbete är ledord. Detta är 
extra viktigt i arbetet med franchisetagare.  
 
Gant förklarar i prospektets riskfaktorer att deras fortsatta framgång i hög grad är beroende ett 
antal kvalificerade nyckelpersoner. Dessa går att finna såväl i styrelsen som i övriga områden 
och förlusten av ett flertal av dessa skulle kunna betyda en negativ utveckling för Gant. För att 
förhindra detta försöker företaget behålla, utveckla och rekrytera kvalificerad personal och 
aktivt arbeta på en stimulerande arbetsmiljö och konkurrenskraftiga anställningsavtal. 
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5 Analys 

5.1 Inledning 

I denna del av uppsatsen har författarna analyserat den empiri som undersökningen gett. 
Analysen gjordes utifrån tre olika perspektiv. Dels har författarna valt att analysera den 
information intervjun med Jacob Spens gav utifrån teorin för att därefter stämmas av med 
innehållet i prospekten. Börsprospekten analyserades utifrån de riktlinjer som finns för 
prospekt samt från Sveibys och Konradgruppens nyckeltal. Författarna valde dessa perspektiv 
för att få en så uttömmande analys som möjligt. Genom analysen av intervjun så långt som 
möjligt få ta del av yrkeskårens arbetssätt, genom hjälp av Sveibys forskning och 
Konradgruppens nyckeltal söka efter humankapitalredovisningen i börsprospekt, och 
samtidigt ta hänsyn till de strikta regler som formar prospekten.  

5.2 Jacob Spens SEB Enskilda 

Analytikern Jacob Spens var källan för att ta reda på hur den allmänna synen på 
humankapitalet inom yrkeskåren såg ut. För att ge hans intervju ytterligare validitet har 
författarna sökt stöd för hans åsikter i den teori som presenteras i studien.  
 
Jacob Spens definition av humankapital stämmer bra överens med teorin. Fokus ligger på 
individens kompetens.  
 
De värderingsmetoder han går igenom har tidigare tagits upp i teorikapitlet. Han förklarar att 
humankapitalet i deras värderingar är inbakat i övriga värden, inte olikt många av de metoder 
som räknas upp i denna studie där humankapitalet benämns som ett osynligt värde på 
tillgångar som marknaden själv värderar. De värderingsmetoder som främst används är 
diskontering av fria kassaflöden tillsammans med någon form av relativvärdering. Något 
explicit sätt att mäta humankapitalets värde hade han inte.  
 
Vid introduktioner lägger Jacob stor vikt vid styrelsen och ledningen, framförallt deras 
erfarenhet, kompetens och tidigare prestationer. En ledning med bra bakgrund gör att 
företaget värderas högre än vad samma företag hade gjort med en sämre ledning. Han ger 
även ett konkret exempel på en post i balansräkningen, forskning och utveckling, som han ser 
som en tydlig indikation på humankapitalet. Detta var den enda del av humankapitalet som 
han ansåg hörde hemma på balansräkningen. Konradgruppens nyckeltal används inte i någon 
större utsträckning av analytiker idag. Jacob nämnde dock att utbildningsnivåer och 
könsfördelningar finns med i de flesta prospekten. 

Prospekten ska innehålla all information som är relevant för att investerarna ska kunna fatta 
ett bra beslut och enligt Jacob finns tillräcklig information i prospekten. Dock medger han att 
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de använder mer information när de upprättar prospekten än vad som syns i slutprodukten. Av 
de tio prospekt som författarna har gått igenom har alla den information angående ledning och 
styrelse som efterfrågas av Jacob Spens. Värre var det med forsknings- och 
utvecklingskostnader där endast fyra av bolagen, Oriflame, Indutrade, TradeDoubler och 
Orexo, redovisar detta. Eventuellt kan detta ha att göra med den företagsformen som dessa 
fyra bedriver. Av dessa företag är ett kosmetikaföretag som framställer egna produkter, vilket 
naturligtvis görs genom forskning, ett är läkemedelsföretag vilket arbetar på ett liknande sätt, 
ett är inriktad på teknisk industri, medan det sista är ett marknadsföringsbolag med 
specialisering på Internetannonser.  

5.3 Analys av börsprospekten utifrån Sveibys och 
Konradgruppens teorier  

Generellt sett så redovisas ett fåtal nyckeltal som kan kopplas till humankapitalet i de 
prospekt som författarna har analyserat. Det enda som är gemensamt för alla bolag är att de 
redovisar antal anställda antingen i slutet av perioden eller som ett genomsnitt. De flesta 
redovisar också hur många anställda det finns per land, per dotterbolag, och även uppdelat per 
kön.  
 
På vilket sätt företagen redovisar fakta om humankapitalet i prospekten skiljer sig mellan 
företagen. Enligt Sveiby bör många indikatorer åskådliggöras med diagram134. Det här 
stämmer inte med hur de flesta företag i undersökningen i praktiken redovisar sitt 
humankapital. Författarna ser detta som en indikation på att de som upprättar prospekten inte 
är så insatta i humankapitalforskningen, alternativt inte anser att den fyller någon viktig 
funktion i prospekten.  

5.3.1.1 Individkapitalet 

Som tidigare omskrivits är individkapitalet det kapital som varje människa alltid bär med sig i 
form av hans eller hennes utbildning, erfarenheter och sociala kompetens. De viktigaste 
personerna i ett företag kallas intäktspersoner och är de som arbetar inom företagets 
huvudsakliga verksamhetsområde.135 
   
Enbart två företag redovisar fakta om personalens utbildningsnivå, Note och Orexo, och dessa 
redovisar fakta angående hela personalstyrkan. Note är det företag av de nyintroducerade vars 
prospekt författarna har granskat som redovisar utbildningen mest noggrant och mest 
överensstämmande med Sveibys och Konradgruppens rekommendationer. Note förklarar i 
medarbetaravsnittet i löpande text vad personalen har för utbildning samt anger även i ett 
cirkeldiagram procentsatserna för varje utbildningsslag. Orexo anger hur många av de 
anställda som har doktorsgrader samt hur många som har andra högre examina. 
 
Detta ser författarna som ett tecken på att dessa företag anser det viktigt att framhålla den 
kompetens som finns inom företaget därför att de tror att det kommer att höja företagets 
värde. Författarna tror att det beror på att utbildningsnivån för personalen i dessa två företag 

                                                 
134 Sveiby m.fl. 1990, s. 80 
135 Ibid s. 23 
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är extra betydelsefull för företagets förmåga att fortsätta generera framgång, vilket i sin tur 
kan bero på företagets struktur och inriktning.  
 
De övriga företagen har i stort sett helt utelämnat medarbetarnas utbildning i prospekten. Det 
enda undantaget är Indutrade vilka anger i medarbetaravsnittet att det inte finns någon 
anledning att tro att de anställda inte skiljer sig sett till utbildning jämfört med jämförbara 
bolag men utan att nämna något mer om vilken utbildning just deras anställda har. Att så lite 
redovisas om utbildningsnivån kan ses som ett tecken på att personalen inte ses som en 
bristvara hos företagen och om några slutar kan den därför lätt bytas ut och företaget fortsätta 
generera vinster.  
 
I alla prospekten finns viss information om nyckelpersonernas, så som VD och styrelses, 
utbildning, vilket författarna tyder som att deras utbildningsnivå är av högre vikt än resten av 
de anställda.  
 
Utöver fakta om utbildningsnivån är informationen om individkapitalet sparsamt redovisad i 
prospekten. Några företag redovisar hur många av de anställda som jobbar inom 
administration och hur många som jobbar inom det huvudsakliga verksamhetsområdet. 
Undantaget är styrelse och ledning som beskrivs ingående.  
 
På det stora hela är individkapitalet sparsamt redovisad i prospekten, med undantag för 
styrelse och ledning. Författarna tolkar detta som att dessa företag, med få undantag, inte 
lägger någon större vikt vid personalens kompetens utan ser andra områden som mer 
avgörande för företagens framgång.  

5.3.1.2 Strukturkapitalet 

Strukturkapital kan beskrivas som företagets förmåga att rekrytera, utveckla och motivera 
personalen så att dess kompetens används på ett sätt som ger lönsamhet136.  
 
De flesta företagen redogör i sina prospekt för någon form av incitamentsprogram i form av 
aktieoptioner som de använder sig av för att personalen ska känna sig mer delaktig i företagets 
resultat och kunna motivera sig själva till ett bra arbete. Vidare tar många av företagen upp att 
det är viktigt att de lyckas med rekryteringen eftersom detta speglas i företagets prestationer. 
Flera av företagen redovisar också hur anställningsavtal ser ut för ledande befattningshavare 
samt ersättningar och uppsägningstider. Detta redovisas dock endast för nyckelpersonal.  
 
Författarna anser att prospekten ger en syn av strukturkapitalet som uppmuntrar bilden av att 
stora delar av personalen kan ersättas och inte har en betydelse för företagets framtida 
överlevnad. 
 
Dessutom känner författarna sig tveksamma till om redogörelsen för incitamentsprogram ska 
tolkas som att företagen motiverar sin personal på ett sätt som visar personalens värde, eller 
om incitamentsprogramen endast ska tolkas som ett tecken på att företaget räknar med vinst. 
Författarna anser att bra motivation kan fås på många sätt, men erkänner att dessa kan vara 
svåra att redogöra för i ett prospekt.  

                                                 
136 Ibid s. 32 
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5.3.1.3 Kunskapskapitalets avkastning 

Genom beräkningen av ett förädlingsvärde kan företag få fram ett värde över hur mycket 
personalen producerar per anställd. Detta kan även beskrivas som ett mervärde som skapas av 
de anställda.137  
 
Enbart fyra av företagen redovisar någon form av resultat eller omsättningsmått per anställd. 
Unibet är det enda av företagen som har redovisat måttet förädlingsvärde per anställd. Utöver 
detta så har Oriflame redovisat omsättningen per säljkonsulent samt Note och TradeDoubler 
har redovisat omsättningen per anställd. TradeDoubler har dessutom med nyckeltalet 
bruttoresultat per anställd i prospektet.  
 
Författarna anser att detta ska tolkas som att de flesta företagen inte ser dessa nyckeltal, som 
speglar personalens prestationer, som ett av de bättre måtten på företagets produktivitet.  

5.3.1.4 Företagets stabilitet 

För att bedöma ett företags framtida risk bör investeraren enligt Konradgruppen titta på 
stabiliteten i vissa indikatorer hos personalen, så som ålder, antal år som anställd, 
personalomsättning o.s.v. 138.  
 
Ungefär hälften av företagen författarna granskat redovisar fakta angående medarbetarnas 
ålder, men i skiftande grad.  
 
Författarna anser att personalens ålder på ett företag kan ha betydelse på flera sätt. En hög 
medelålder i ett företag kan innebära ökad stabilitet men även att företaget får svårt att 
utvecklas. Förhållandevis många använder åldern som nyckeltal men i författarnas åsikt är 
detta nyckeltal inte särskilt stabilt som mått på ett företags humankapitel då kompetens i de 
flesta företag under kunskapsåldern är mer beroende av andra variabler än av ålder.  
 
Avhoppskänslighet är ett annat nyckeltal för företagets stabilitet som Konradgruppen 
rekommenderar. Detta nyckeltal visar hur känslig vinsten är för om några inom bolaget skulle 
sluta eller sägas upp.139  Inget företag har redovisat just avhoppskänsligheten men de flesta har 
under riskfaktorer poängterar att om företaget förlorar vissa nyckelpersoner skulle det finnas 
risk för att verksamheten och vinsten försämras.  
 
Sammanlänkad med avhoppskänsligheten är personalomsättningen vilket tre av företagen i 
undersökningen har redovisat. Dessa är Note, TradeDoubler och Orexo. 
Personalomsättningen är en indikator som kan påvisa missnöje hos de anställda om den är hög 
respektive stelhet i organisationen om den är låg. Författarna anser att de genom att inte ha 
hittat några siffror angående avhoppskänsligheten kan dra slutsatsen att detta beror på att 
dessa nyckeltal än så länge är okända respektive anses oviktiga av analytiker och företag. Att 
så få företag dessutom anger personalomsättningen har författarna liksom tidigare tolkat som 
att stora delar av personalen kan ersättas och inte är av någon större vikt för företagens 
överlevnad.  

                                                 
137 Ibid s. 51-54 
138 http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/MeasureCompetence.html 2006-04-10 
139 Ibid 
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5.4 Riktlinjer för prospekten 

Som nämnts tidigare är innehållet i prospekten strängt reglerat. Tidigare i uppsatsen finns 
redogjort för de fem punkter som analysen är koncentrerad på, de som rör humankapitalet:  
 

• Forskning och utveckling 
• Medlemmar i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan samt övriga personer i 

ledande befattning 
• Ersättningar och förmåner 
• Styrelsens arbetsformer 
• Anställda 

Med dessa som utgångspunkt har prospekten sökts igenom för att analysera hur de uppfyller 
de krav som finns.  

5.4.1 Forskning och utveckling 

I empirin kan utläsas att fyra av undersökningens tio företag redovisar sina forsknings- och 
utvecklingskostnader. Kravet som ställs i förordningen är att de som anser det väsentligt att 
redovisa detta ska göra så för varje räkenskapsår.  
 
En sammanfattning av den fakta vi hittat redovisas i tabell 5.1 nedan:  
 
 Kostnader Beskrivning av 

verksamheten 
Antal anställda  

Oriflame Cosmetics S.A. X X  
Unibet Group PLC   X 
Note AB  X  
Indutrade AB X X  
Hemtex AB  X  
TradeDoubler AB X X X 
Orexo AB X X X 
Hakon Invest AB    
KappAhl Holding AB  X X 
Gant Company AB  X X 

Tabell 5.1 Forskning och utveckling 

Av tabellen ovan kan författarna se att många av företagen lägger stor vikt vid forskning och 
utveckling. Endast ett företag utelämnade detta helt, vilket troligtvis beror på att företaget inte 
har något behov av detta. Inte heller företagets dotterbolag är av den typ att de kräver 
forskning för att utvecklas. Utöver detta kan författarna se att det sättet på vilket företagen 
bedriver sin forskning ges mer tyngd än de summor som läggs på detta samt den personal som 
krävs.  

I förordningen uttrycks att företag endast behöver redovisa utvecklingskostnader om företaget 
själva anser det vara av vikt. Fyra av företagen har sett detta som avgörande, dessa är 
läkemedelsföretag, teknikföretag, marknadsföringsföretag via Internet och kosmetikaföretag 
hos vilka forskningen är viktig för utvecklandet av nya varor och lösningar. Även i dessa fyra 
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kan författarna se en tendens till att lägga större vikt vid hur forskningen bedrivs, än vilka som 
bedriver den då endast två av dessa fyra redovisar antal anställda inom området.  

Att forskning och utvecklingskostnader är en frivillig uppgift gör att författarna anser att den 
blir lättare att analysera och dessutom får större tyngd. Att så många av företagen nämner sin 
forskning gör att författarna har dragit slutsatsen att företagen förstått betydelsen av denna för 
sin fortsatta utveckling. Detta ser författarna som en positiv utveckling av humankapitalet 
inom prospekten.  

5.4.2 Medlemmar i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan samt övriga 
personer i ledande befattning 

De riktlinjer som finns angående medlemmarna i ovanstående organ är att de ska vara nämnda 
med namn, kontorsadress, befattning, sysselsättning, eventuella familjeband, kompetens och 
huruvida de tidigare varit medlemmar i en styrelse eller ett liknande kontrollorgan. Dessa 
uppgifter har författarna funnit i alla prospekt. Dessutom skall stiftaren nämnas, om företaget 
funnits mindre än fem år. Denna punkt är inte av vikt för analysen då alla företag är äldre än 
fem år.  
 
Det sista kravet handlar om att alla bolag ska ange om någon inom de styrande organen har 
varit inblandad eller dömd i ett bedrägerifall, konkurs, likvidation eller liknande, samt om det 
finns några intressekonflikter av vikt inom företaget. Även om det inte finns något liknande 
ska detta nämnas. I sex av prospekten står varken ja eller nej, två ger en utförlig beskrivning 
och två berättar endast om intressekonflikter. De riktlinjer som finns angående detta infördes 
den första januari i år vilket är den troliga orsaken till detta. Två av de företagen som 
författarna granskat har börsintroducerats efter det och det är dessa som har en fullständig 
beskrivning.  
 
På grund av de strikta regleringar som följer denna del av förordningen finns det inte så 
mycket att analysera i denna del av prospekten. Handlingsutrymmet för företagen är inte så 
stort. Vad författarna kan se är att förhållandevis stor vikt läggs vid styrelse och ledning 
jämfört med annat humankapital. Detta borde tyda på att investerare efterfrågar denna 
information till en högre grad.  

5.4.3 Ersättningar och förmåner 

Riktlinjerna för redovisning av ersättningar och förmåner säger att för varje enskild 
nyckelperson ska ersättningar redogöras för, både utbetalda och upplupna.  

Den informationen angående ersättningar och förmåner vi hittat i prospekten syns nedan i 
tabell 5.2:  
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 Avgångsvederlag 

alt. Ersättning vid 
uppsägning 

Vinstdelningsprogram Aktierelaterade 
incitamentsprogram 

Oriflame Cosmetics S.A.  X  X  
Unibet Group PLC    
Note AB X   
Indutrade AB X  X  
Hemtex AB X   
TradeDoubler AB X  X  
Orexo AB    
Hakon Invest AB X   
KappAhl Holding AB    
Gant Company AB   X  

 Försäkringsavtal     Optionsprogram  Prestationslön 

Oriflame Cosmetics S.A.    
Unibet Group PLC X X  X  
Note AB    
Indutrade AB    
Hemtex AB    
TradeDoubler AB  X   
Orexo AB    
Hakon Invest AB    
KappAhl Holding AB    
Gant Company AB    

 Antal aktier/ 
obligationer 

Rörlig ersättning Bonusprogram 

Oriflame Cosmetics S.A.    
Unibet Group PLC X    
Note AB X    
Indutrade AB  X  
Hemtex AB X    
TradeDoubler AB X  X  X  
Orexo AB   X  
Hakon Invest AB    
KappAhl Holding AB X    
Gant Company AB X   X  

Tabell 5.2 Ersättningar och förmåner 

Av ovanstående tabell kan vi utläsa att alla företag har någon form av förmåner för sina 
anställda. Avgångsvederlag och antal aktier/obligationer är de två saker som redovisas oftast, 
vilket författarna ser som ett tecken på att de har större vikt än till exempel försäkringsavtal 
och vinstdelningsprogram i prospekten. Huruvida detta har någon egentlig betydelse för synen 
på humankapitalet är svårt att avgöra. Företagen skiljer sig åt angående hur de valt att ge 
ersättning och utan att lägga en åsikt i vilket sätt som är det bästa är denna punkt svår att 
analysera. Om det är något författarna kan se som pekar åt endera hållet så är det just att alla 
företag har någon form av ersättning vilket författarna anser tyder på uppskattning av 
personal. Men även här handlar det oftast endast om nyckelpersonal.  
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5.4.4 Styrelsens arbetsformer 

Styrelse och övriga ledande poster är i alla prospekt nämnda med namn, uppgifter finns om 
hur länge de jobbat, en sammanfattning finns om pågående uppdrag, dock olika lång i olika 
prospekt, och där det finns avtal efter avslutat uppdrag är detta dokumenterat.  
 
Prospekten uppfyller kraven ställda av förordningen under denna punkt. Att denna punkt är så 
styrd gör att den blir svåranalyserad men trots det anser författarna att den ingående 
beskrivning av styrelsens arbetsformer som finns i många av prospekten visar att styrelse och 
ledning har en stark betydelse för företagets anseende och värdering. 

5.4.5 Anställda 

För samtliga företag finns antal anställda redovisat i form av antingen antal anställda vid 
slutet av perioden eller antal anställda i genomsnitt under perioden. Även antal anställda 
fördelat per land finns med i de fall där det är aktuellt. I de fall som det finns program för 
aktieoptioner till de anställda redogörs det för detta i prospekten.  
 
Samtliga företag redovisar ytterligare information om de anställda. Bland annat redovisar 
samtliga företag sina lönekostnader i en not. Många redovisar nyckeltal om personalen så som 
åldersfördelningar, genomsnittsålder, könsfördelningar, personalomsättning och sjukfrånvaro. 
Utförligare analys av vilka nyckeltal företagen presenterar finns i nyckeltalsanalysen utifrån 
Konradgruppens riktlinjer. Många företag skriver i prospektet om att relationen mellan 
ledning och anställda är god och om att de tillämpar olika former av kompetensutveckling 
eller säljträning. 

Då två av företagen som analyserats inte har sitt säte i Sverige lyder inte den historiska 
finansiella informationen som finns med i prospekten under ÅRL. Trots detta saknas endast 
information om sjukfrånvaro i dessa prospekt jämfört med vad som ska finnas med enligt 
ÅRL. 
 
Då samtliga företag har redovisat enligt de bestämmelser som finns, men många även har 
tilläggsuppgifter anser författarna att prospekten på denna punkt visar en förhållandevis god 
uppfattning av det humankapital som ligger i personalens förmåga.  

5.4.6 Kommentar 

Utöver det vi tidigare nämnt finns personalen ofta med som en post i företagets styrkor, risker 
och konkurrensfördelar vilket tyder på att företagen uppfattar personalens värde för 
organisationen, även om det inte alltid framkommer på andra platser i prospekten.  
 
En ytterligare kommentar författarna anser det viktigt att nämna just i diskussionen om 
prospekten är att den ovanstående analysen utifrån de riktlinjer som finns i förordning gör 
denna del svåranalyserad. Detta för att det handlar om att skilja mellan vad som är tvunget 
och vad som är frivilligt vilket inte alltid framgår.  
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6 Slutsatser 

6.1 Inledning 

På grund av den mängd olika företag som finns sett till inriktning och branscher har 
författarna varit försiktiga med att göra generaliseringar i sina slutsatser. De författarna ändå 
gjort är med reservationer.  

6.2 Bakgrund till slutsatser 

Författarna har i bakgrunden kunnat konstatera att intresset för en ökad 
humankapitalsforskning finns. Författarna har valt att formulera sina slutsatser efter de två 
frågeställningar som lades upp vid starten av arbetet. Dessa löd: 

• Hur tar analytiker hänsyn till humankapitalet vid aktievärdering av nyintroducerade 
bolag på Stockholmsbörsen?  

• Hur redovisas humankapitalet i börsprospekt för bolag som noterats på 
Stockholmsbörsen från 2004 fram till idag? 

6.2.1 Hur tar analytiker hänsyn till humankapitalet vid aktievärdering av 
nyintroducerade bolag på Stockholmsbörsen? 

Under intervjun med Jacob Spens framkom vilka värderingsmetoder som används vid 
börsintroduktioner idag. Humankapitalet mäts inte explicit i någon av metoderna utan ses som 
invägt i resultatmåtten och de kassaflöden företagen genererar.  
 
Det som utifrån intervjun i undersökningen anses vara den starkaste kopplingen till 
humankapitalet är den fokusering som finns på en förtroendeingivande styrelse och 
ledningsgrupp, vilket av analytiker anses ha stor påverkan på företagets framtida resultat. Det 
är viktigt att medlemmarna i styrelsen har ett fläckfritt förflutet och inte varit inblandade i 
några företagsskandaler.  
 
Utöver detta kunde författarna även se en viss fokus på forskning och utveckling som en 
indikation på humankapitalet.  
 
Författarna har under arbetets gång, med utgångspunkt i både intervju och innehållsanalyser, 
insett att en analytikers uppfattning om de två ovanstående punkterna kan få aktiepriset att 
justeras antingen upp eller ner. Om styrelsen uppfattas som extra kompetent värderas 
företaget högre än om styrelsens bakgrund är befläckad med konkurser eller andra skandaler. 
Det är alltså subjektiva bedömningar från analytikern som ligger till grund för hur företagets 
ledning påverkar aktiekursen 
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Den teori som författarna ansåg var mest aktuell för undersökningen, Sveibys och 
Konradgruppens nyckeltal, används inte i någon större utsträckning av analytiker idag. De 
enda nyckeltalen som nämndes med koppling till humankapitalet var personalens 
utbildningsnivå samt könsfördelning.   

6.2.2 Hur redovisas humankapitalet i börsprospekt för bolag som noterats på 
Stockholmsbörsen från 2004 fram till idag? 

Av analysen av börsprospekten kan författarna se att humankapitalet tyvärr tar upp en 
förhållandevis liten del. De allra flesta företagen redovisar ytliga siffror, men inte många 
sätter ett verkligt värde på sina anställda. Däremot nämns viss personal som organisationens 
styrka eller som en stark konkurrensfördel i många prospekt vilket tyder på att företagen ändå 
är väldigt stolta och måna om den kompetensen som dessa individer besitter. 
 
Med nyckelpersonal anser författarna att situationen är annorlunda. Många av prospekten 
upplåter minst en sida för VD:n att med sina egna ord uttrycka sina förhoppningar för 
företaget. Utöver det följer i alla prospekt utförliga beskrivningar av styrelse och ledning. 
Informationen i dessa beskrivningar skiljer sig i viss mån åt, men författarna anser att det står 
tydligt att även om företagen inte redovisar värdet av den lilla människan så känner de till 
vilken betydelse nyckelpersonerna kan ha för företagets framgång och framtida utveckling.  

6.3 Sammanfattande slutsats 

Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på hur analytiker tar hänsyn till humankapitalet 
vid aktievärdering av nyintroducerade bolag samt hur humankapitalet redovisas i 
börsprospekt utgivna från 2004 fram till den sista mars 2006 för bolag som noterats på 
Stockholmsbörsen.  
 
Trots att humankapitalet är så viktigt för företagen används inget explicit sätt för att mäta 
värdet. Humankapitalet ses som inbakat i resultatmåtten och kassaflödena som företagen 
genererar vid värderingar. Författarna anser att detta är en indikation på att humankapitalets 
betydelse för ett företag i redovisnings- och värderingssammanhang ännu så länge inte har så 
stor vikt. Styrelsen och ledningen för företaget kan dock påverka aktiepriset i form av 
subjektiva justeringar av den beräknade kursen. 
 
Trots vissa nedslående resultat kan författarna ändå se en tendens till utveckling i 
redovisningen av humankapital i börsprospekt. På det stora hela redovisas sparsamt med 
information men t.ex. så redovisar de företagen vars prospekt kommit ut i år några specifika 
fakta om humankapitalet som inte syns i de andra prospekten. Huruvida det beror på deras 
förståelse för humankapitalets betydelse eller endast ett tvång att följa reglerna är svårt att 
spekulera i. Förhoppningsvis finns lite av båda i beslutet.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Inledning 

Oavsett vilka resultat en forskare får fram i sina undersökningar, och hur tillförlitliga dessa för 
stunden känns, finns alltid en risk för att någon variabel i undersökningen kan ha blivit 
manipulerad eller på annat sätt påverkad utan forskarens kännedom. Av den anledningen har 
författarna valt att i sin avslutande diskussion uttrycka de reservationer mot det egna 
resultatet.  

7.2 Kritisk granskning 

Utifrån fyra viktiga begrepp i forskningsmetodik som alltid bör beaktas; validitet, reliabilitet, 
operationalisering och representativitet, har författarna gjort en kritisk granskning av 
uppsatsen:  

• Validiteten i stort tycker författarna är bra men ett större antal prospekt och intervjuer 
skulle ha gett en mer tillförlitlig mätning. Detta var dock inte möjligt eftersom studien 
då genom prospektens ålder inte hade varit aktuell, och fler intervjuer inte gick att få 
med kort varsel då de flesta analytikers dagar var fullspäckade med ordinarie 
arbetsuppgifter en lång tid framåt.   

• Reliabiliteten som avser att inga mätfel har uppstått kan i denna undersökning ha 
minskat om författarna missat viktiga fakta i prospekten eller feltolkat vad som sagts i 
intervjun. För att minimera riskerna för minskad reliabilitet har författarna 
dubbelkollat prospekten och kontrollerat alla övriga fakta flera gånger.   

• Operationaliseringen har inte varit ett problem då all teori författarna använt sig av 
varit mycket lättöverskådlig. Det som kan ha gjort analysen snedvriden vore om 
författarna feltolkat mallen för prospekten som finns i EG-förordning 809/2004.  

• Representativiteten avser möjligheten att göra generaliseringar utifrån de objekt 
författarna har undersökt. Författarna anser att urvalet av prospekten är ganska bra 
fördelat mellan olika typer av företag och att dessa därför borde kunna representera 
utvecklingen i allmänhet. De största tvivlen angående representativiteten ligger hos 
intervjuobjektet och till hur stor del han kan tänkas representera sin yrkeskår.  

Förutom ovanstående punkter kan nämnas att författarna haft vissa svårigheter med att 
bedöma prospekten efter den prospektförordning som fanns då denna började gälla första 
januari 2006 och de flesta av prospekten var äldre än så.  
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7.3 Förslag till fortsatta studier 

Med tanke på att humankapitalområdet är under ständig utveckling tror författarna att ett 
flertal spännande frågeställningar kommer att dyka upp under de närmaste åren. Några förslag 
är: 

• Om det skulle uppstå en förändring i reglerna för hur företag ska redovisa sitt 
humankapital kunde en studie om hur detta påverkar investerarna vara på sin plats. 
Det skulle även vara intressant med en liknande undersökning som författarna har 
gjort fast utifrån företagens perspektiv och deras syn på redovisningen av 
humankapital.   

• Det skulle vara av intresse att genomföra en kvantitativ studie med ett flertal 
analytiker för att få deras åsikt inom ämnet. En kvantitativ studie har också fördelen 
med att statistiskt kunna analysera material och därmed lättare kunna uttala sig om 
hela populationen.  

• Det skulle även vara intressant att ta reda på vilken information investerare efterfrågar 
om humankapitalet i börsprospekt. Detta skulle kunna utföras både som en kvantitativ 
studie med enkäter eller som en mer kvalitativ studie med djupgående intervjuer. 

• En ytterligare studie som författarna anser skulle kunna vara intressant vore att ta det 
teoretiska material som finns hos Konradgruppen, de nyckeltal gruppen utvecklat, för 
att sedan jämföra det med företagets egen uppfattning om sitt humankapital.   
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Bilaga 1 – Aktievärderingsmetoder 

Diskonterade utdelningar 
Värdet på eget kapital beräknas som nuvärdet av de framtida utdelningarna140: 
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DIV1 = Utdelning år 1, DIV2 = Utdelning år 2 o.s.v.  
re = kostnaden för eget kapital 
 
Ifall utdelningen förväntas ha en konstant tillväxttakt kan aktievärdet beräknas med Gordons 
modell141: 
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DIV1 = Utdelning år 1 
re = kostnaden för eget kapital 
gd = tillväxten i utdelningarna 
 
Beräkning av diskonteringsränta vid kassaflödesvärdering 
Den diskonteringsränta som normalt används vid beräkning av aktievärde med hjälp av 
kassaflöde är WACC (weighted average cost of capital).142  
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S = Värdet på eget kapital  RS = aktieägarnas avkastningskrav 
B = Värdet på skulderna  RB = Låneräntan 
T = Skattesatsen  
 
Aktieägarnas avkastningskrav kan beräknas med CAPM (capital-asset-pricing model)143: 

( )FMFS RRRR −⋅+= β  
RS = Aktieägarnas avkastningskrav RM = Förväntade marknadsavkastningen 
RF = Riskfria räntan  β = Företagets systematiska risk 
 
Ett β på 0 innebär att avkastningskravet är lika stort som riskfria räntan medan β på 1 innebär 
att avkastningskravet är lika stort som den förväntade avkastningen på marknaden.144 

                                                 
140 Palepu, Healy & Bernhard, 2004, s. 7.2 
141 Ibid 
142 Ibid 
143 Ross, Westerfield & Jaffe, 2005, s. 285 
144 Ibid 
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Bilaga 2 – Prospektmall 

Prospektinnehåll enligt EG-förordning 809/2004 
I prospektförordningen (EG 809/2004) första bilaga regleras vilken information som ska 
finnas om emittenten i registreringsdokumentet. De följande kraven täcker prospektens 
minimikrav för registrering av aktier. Information bör finnas angående:145 
 

• Ansvariga personer 
• Revisorer som utför den lagstadgade revisionen 
• Utvald finansiell information 
• Riskfaktorer  
• Information om emittenten 
• Sammanfattande beskrivning av verksamheten 
• Organisationsstruktur 
• Materiella anläggningstillgångar 
• Översikt över rörelse och finansiell situation 
• Finansiella resurser 
• Forskning och utveckling, patent och licenser 
• Information om tendenser 
• Resultatprognoser eller förväntade resultat 
• Medlemmar i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan samt övriga personer i 

ledande befattning 
• Ersättningar och förmåner 
• Styrelsens arbetsformer 
• Anställda 
• Större aktieägare 
• Transaktioner med närstående 
• Upplysningar om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt resultat 
• Ytterligare information 
• Väsentliga avtal 
• Information från tredje man, expertutlåtande och information om huruvida tredje man 

har några intressen i emittenten 
• Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion 
• Innehav av aktier eller andelar 

 

                                                 
145 EG-förordning 809/2004 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

1. Berätta vad du gör i ditt dagliga arbete och hur lång erfarenhet du har av detta. 
 
2. Vad ligger enligt din definition i begreppet humankapital? 

 
3. Är det viktigt för företag att redovisa fakta om sitt humankapital i börsprospekt och 

årsredovisningar?  
 

4. Behövs det en standardiserad mall för redovisning av humankapital?  
 

5. Hur ser era aktievärderingar ut? Vilka metoder använder ni och är det några speciella 
nyckeltal ni alltid tittar nogare på? 

 
6. Finns det något sätt att explicit mäta humankapitalets värde och vilken effekt ger det i 

så fall vid en företagsvärdering?  
 

7. Vilket sätt att mäta humankapitalets värde på tycker du är det mest tillförlitliga? 
 

8. Är det någon del i humankapitalet som t.ex. utbildningskostnader som du tycker skulle 
kunna tas upp som tillgång i balansräkningen? 

 
9. Finns det specifika nyckeltal rörande personalens kompetens som ni ser som extra 

intressanta? 
 

10. Har en bra eller dålig ledare, till exempel VD:n i ett företag, stor påverkan på 
företagets värdering? Mäts detta eller är det bara subjektiva uppskattningar. 

 
11. Kan man se stora skillnader beroende på bransch i hur humankapitalet värderas? 

 
12. Anser du att de värderingar ni gör ger en rättvisande bild av företaget?  

 
13. Har privata investerare tillgång till tillräcklig information i börsprospekten?  

 
14. När ni räknar fram introduktionskursen/intervallet på aktien använder ni någon mer 

information än den som finns i prospekten? 
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Bilaga 4 – Intervju 

Transkription av intervju med Jacob Spens 
 
Jag heter Jacob Spens och har varit här i snart nio år. Jobbade i Stockholm de första åren och 
fick sedan möjlighet att flytta till USA och New-York där jag jobbade tillsammans med våran 
samarbetspartner The Blackstone Group och sedan när jag kom hem har jag fokuserat på en 
specifik sektor Retail and Consumer Groups och därför har det varit naturligt att jag har varit 
med i två av de senaste börsintroduktionerna, Gant och Hemtex.  
 

- Var ligger din definition av Humankapital? 
- Min definition skulle vara den kompetens som finns hos individerna inom en 

organisation.  
 

- Anser du att det är viktigt för företag att redovisa fakta om sitt humankapital i 
börsprospekt och årsredovisningar? 

- Ja, det skadar väl inte, så mycket information som är relevant är bra om det finns med 
för inför en börsintroduktion gäller att läsaren ska få en samlad bild av vad han 
investerar i och det finns ju alltid lite information om personalen som fördelningar 
mellan kön och även information om utbildning. Men det är ju klart, det är inte så 
mycket information, humankapital är ju inte något som är, det är svårt att ta på. Jag 
menar du kan ju ha en organisation som är väldigt kompetent men som kanske inte får 
ut så mycket av sin kompetens. 

 
- Tycker du att företagen idag redovisar mer om sitt humankapital idag än 

tidigare? 
- Jag är ingen specialist inom området så det har jag ingen uppfattning om. Men det är 

ju ett begrepp som det har fokuserats en del på de senaste åren men det vet ni säkert 
mer om än jag och därav om det är mer fokus på ett sådant begrepp borde ju det ha fått 
återverkningar på att man kanske skriver lite mer om det.  

 
- Skulle du vilja se någon standardiserad mall som alla utgick ifrån, med vissa 

punkter som man måste uppfylla? 
- Jag har svårt att svara på det.  
 
- Nu går vi inte lite mer på aktievärderingar. Hur ser era aktievärderingar ut och 

vilka metoder använder ni?  
- Det finns ju en hel flora av olika metoder men en viktig metod är ju att titta på hur 

jämförbara noterade bolag värderas så någon form av relativvärdering. Hur värderas 
ett visst bolag i förhållande till en mängd andra bolag. Då tittar vi på olika former av 
värderingsmultiplar som P/E-tal sen tittar vi också på värdering av rörelsen och då 
tittar vi på EBITA och EBITDA multiplar men det räcker ju inte att titta på en 
multipel för det är en form av statiskt förhållande, jag menar det är ju en värdering 
idag i förhållande till ett visst resultatmått och en multipel kanske inte tar hänsyn till 
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vilka framtida förutsättningar just det specifika bolaget har för vinst och hur det 
fortsätter att utvecklas så ofta sätter vi det i kombination med olika typer av 
tillväxtmått, avkastningsmått man kan titta på värdering av rörelseresultatet och vid en 
viss tidpunkt vilka prognoser som ligger för bolaget, vilken förväntad vinsttillväxt 
analytikerna har kommande år så sätter vi det i relation till dagens värderingsmultipel.  

- Några speciella nyckeltal ni tittar på extra mycket? 
-  Vi tittar som jag sa på en bred flora, det räcker inte att titta på ett utan ofta så tittar 

man både på nyckeltal där vi tar hänsyn till vilken kapitalstruktur bolaget har samtidigt 
som vi tittar på värdering av rörelsen där vi egentligen inte tar hänsyn till mer till än 
ner till om man tänker sig en resultaträkning så har du till allt under finansnetto tagit 
hänsyn till i kapitalstrukturen för bolaget. 

- Det var ju bara en metod, sedan har vi förstås den fundamentala 
kassaflödesvärderingen, diskonterade fria kassaflöden. Diskonterade utdelningar kan 
vi också titta på enligt Gordons formel men återigen gör du en kassaflödesvärdering 
värderar du bolaget kassa och skuldfritt och då får du fram ett värde på rörelsen sen får 
man dra ifrån nettoskulden för att få fram värdet på det egna kapitalet. Vid 
diskonterade utdelningar är det en värdering på det egna kapitalet egentligen.  

- Sedan tittar vi även på jämförbara transaktioner om det skett en massa MNI 
transaktioner via vår data så att vi vet vad förvärvaren har betalat för moderbolaget så 
är det också intressant. Det ger ju en bra värdemätare för vad man är beredd att betala 
för ett visst typ av bolag.  

- I och med att viktiga kunder för oss är alla ”nånting” bolag så gör vi även en leverage 
by out analys och då tittar vi hur mycket man kan betala givet en viss kapitalstruktur 
och givet att vi vet att riskkapitalbolagen har ett visst avkastningskrav.  

 
- Använder ni något explicit sätt att mäta humankapitalets värde? 
- Nej vi har det inbakat, eftersom nånstans är det ju ändå så att om ett bolag bedriver en 

rörelse där humankapitalet är väldigt viktigt så kan man ju fråga sig hur det 
återspeglas, jo det ska ju återspeglas i resultatet.  

- Så även om ett företag är nya i branschen och har t.ex. stora 
utbildningskostnader. 

- Om det är ett nytt bolag så kan ledningen och styrelsen vara väldigt viktig och där har 
man humankapitalet inbakat, vad har de för erfarenhet, vad har de gjort tidigare, vad 
har de åstadkommit och vad har de för kompetens. Det är ju en viktig parameter när 
man sätter ett bolag på börsen att man får förtroende för ledningen framförallt.  

- När det gäller en börsintroduktion åker man ju ut när man har satt priset så har vi 
något som vi kallar ”roadshow” som innebär att ledningen för bolaget åker runt och 
träffar en massa investerare i Norden och utomlands i Europa och kanske USA 
beroende på var börsintroduktionen är och presenterar bolaget och då får ju 
investerarna en känsla för vad det är för ledning, har vi förtroende för dem, har de 
verkligen den kompetens, kunskap och drivkraft som krävs för att utveckla det här 
bolaget i rätt riktning. Så då kan man ju säga att investerarna tar ju hänsyn till det.  

- För det är ju skillnad om man sätter ett visst aktiepris och sen har två olika ledningar 
och man får mer förtroende för den ena än för den andra. 

- Så en bra eller en dålig ledning innebär att man justerar värdet efter det? 
- Ja. 
- Så det finns inget sätt man kan mäta det på direkt. 
- Nej det är ju mer vilka resultat som har uppnåtts så det är ju också väldigt viktigt med 

”track record” så om du har en ledning som lovar guld och gröna skogar men inte har 
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någon historia, inte har bevisat att de faktiskt kan generera bra tillväxt och bra vinster 
då kanske förtroendet naggas lite i kanten.  

- Så det är extra viktigt att ha presterat bra tidigare? 
- Ja det är ju en parameter som spelar in, absolut.  
 
- Ser man stora skillnader beroende på bransch på hur viktig ledningen är för 

företaget? 
- Det ligger i sakens natur att vad som är bolagets affärsmodell, vad det är de säljer. 

Säljer du en produkt är det viktigt att den är konkurrenskraftig men det räcker ju inte 
att ha en produkt, det gäller att kunna få ut den på marknaden också. För det behövs 
det ju duktigt folk inom forskning och utveckling, individer som ser till att utveckla 
produkten och så behöver man ha en försäljningsorganisation om du väljer distribuera 
produkten själv alternativt känna bra återförsäljare.  

- Har du ett bolag som säljer konsulttjänster så kommer ju individerna kanske ännu mer 
in i bilden eftersom det är de som är själva produkten. 

 
- Tycker du att de värderingar ni gör ger en rättvisande bild utav företaget? 
- Det är en svår fråga att svara på. Du kan inte få något annat svar än ja, jag menar vi 

gör en grundlig analys samtidigt så är det väl vettigt att också utomstående betraktare 
också får ha något att säga till om men vi gör ju vår hemläxa baserat på den 
information vi har vid den tidpunkten vi gör värderingen.  

- Så i prospekten där ni har räknat fram ett kursintervall beror det på hur stort 
intresset är för var introduktionskursen hamnar? 

- Kursintervall har varit mer eller mindre praxis de senaste åren även fast det inte varit 
så många introduktioner sen finns det en anledning till att vi i Gant valde att gå ifrån 
det. Det finns en mängd förklaringar till att sätta ett intervall, i och med att du är 
exponerad i marknaden under ett par veckor, för när du satt priset tar det några veckor 
innan den första handelsdagen då kanske man vill ha en liten kudde för hur marknaden 
utvecklar sig under den perioden. Därför är ett intervall bra och du kanske också själv 
har en ganska bestämd uppfattning om värdet och kanske vill låta investerarna ge sin 
syn också.  

- Är det viktigt att sätta kursen så att den inte ändrar sig så mycket på 
introduktionsdagen? 

- Det är en balansgång men vi försöker ju sätta ett pris med en liten rabatt kanske till 
jämförbara noterade bolag. Med samtidigt är varje fall unikt, det finns aldrig två 
identiska bolag med samma förutsättningar. 

- Företagen vill de alltid ha ut så pass mycket de kan få? 
- Det beror ju på. Ägarna men det beror ju på, du kanske också är mån om att få en bra 

första utveckling på börsen och då kanske det inte i alla lägen vill få ut den sista 
kronan. Sen beror det ju på också hur mycket ägarna säljer ut, i vissa fall säljer ju ut 
bara en liten del sen så ligger dem kvar i bolaget.  

- Alla ledare har ju ett intresse av att bolaget får en bra start på börsen.  
 
- Tycker du att privata investerare har tillgång till tillräcklig information i 

börsprospekten för att kunna göra en rättvis bedömning av företaget? 
- De är ju väldigt fylliga och det är det som är själva grejen vi arbetar efter. Det finns ju 

regelverk för vad prospekten ska innehålla.  
- Så det ska räcka? 
- Ja det ska räcka. 
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- När ni räknar fram introduktionskursen använder ni något mer än det som står i 
själva prospektet? 

- Vi har ju, prospektet är ju en del av vårt jobb, vi gör ju en grundlig genomgång av 
bolaget och det omfattar ju mer information och vi gör en mer omfattande analys som 
vi sen kokar ner till prospektet. Vi har ju diskussion med bolaget om de framtida 
förutsättningarna. 

- Men det mesta visas ändå i prospektet? 
- Du har ju inga prognoser i prospekten men du har lite uttalanden om framtiden och 

däremot har du finansiella mål som tillsammans med de historiska resultat som finns 
med gör det att man kan skapa sig en uppfattning om framtida vinster givet att de 
håller sig där de är.  

 
- Finns det någon del av humankapitalets som du tycker skulle kunna tas upp som 

tillgång där? 
- Jag kan se en koppling, det är forskning och utveckling. När det gäller redovisning 

idag så har vi kostnaden som du lägger ned och så om du gör en bedömning att det 
kommer generera framtida intäkter då ska man kapitalisera och sätta upp på 
balansräkningen och sen skriva av.  

- Det kan man säga att till viss del humankapital för att i och med att forskning och 
utveckling bedrivs någonstans av individerna.  

- Det är kompetensen som speglas i vad de utvecklar. 
- Ja.  

 
 

 

 

 


