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Titel: Human Value for the Investors 

Bakgrund och problem: Bokföringslagen förändras kontinuerligt, men det finns en 

konservativ syn bland de professionella revisorerna som enligt näringslivet ibland 

hindrar utvecklingen och anpassningen av den gamla bokföringslagen till det nya 

konstant utvecklande moderna samhället. Nu i informationssamhället har värdet av 

tillgångar ändrats från fysisk till kunskaplig karaktär. Det bör därför finnas betydande 

potentiella möjligheter för att redovisa det intellektuella kapitalet och då främst det 

humana kapitalet för att ge en mer rättvisande bild av företagens ställning i dagens 

företagsmiljö.   

Syfte: Uppsatsen syfte blir att undersöka vad det finns för existerande tillvägagångssätt 

för att redovisa det humana kapitalet. Vad säger tidigare litteratur om redovisning av 

denna post? Sedan undersöka om det kan finnas en efterfrågan för att kunna redovisa 

det humana kapitalet utåt externa intressenter. 

Metod: Vid data insamling så kommer vi att belysas med både sekundära och primära 

källor. De primära kommer grunda sig på material utifrån genomförda intervjuer med 

ekonomivetare och interna företagsaktörer samt undersökningar av årsredovisningar 

från börsnoterade Large cap företag på omxnordic Stockholm. Den primäradatan 

kommer även att bestå utav en enkätundersökning med Large cap företag på 

omxnordic Stockholm. De sekundära får sin grund i tidigare litteratur som kan hänföras 

till ämnet.  
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Resultat och slutsatser: I våra slutsatser har vi kommit fram till att en efterfrågan hos 

företagen att redovisa det humana kapitalet finns där detta då helst till en början skall 

ske genom en sidoordnad bokföring. Värderingen bör helst göras genom 

anskaffningsmetoden. Det blir där med normgivarna som avgör om företagen kommer 

avsätta resurser för att genomföra detta. 
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Tutor: Ogi Chun 

Title: Human Value for the Investors 

Background and problem: Bookkeeping is constantly changing, but there is a 

conservative view among the professional auditors according to the industry 

sometimes stops the development and adaptation of the old to the new Accounting 

constantly evolving modern society. Now in the information society has changed the 

value of assets from the physical nature to knowledge. It should therefore be significant 

potential opportunities to recognize the intellectual capital, primarily the human capital 

to provide a more accurate picture of companies' position in today's business 

environment.  

Purpose: This paper will aim to explore what it is for existing approaches to account for 

the human capital. What says earlier literature on the presentation of this item? If there 

might be a demand to recognize the human capital outwards external stakeholders? 

Method: The data collection, we will be illuminated by both primary and secondary 

sources. The primary will be based on material from interviews conducted with 

ekonomivetare and internal company stakeholders and surveys of annual reports from 

listed companies on the Large Cap omxnordic Stockholm. The primary data will also be 

out of a survey with Large cap companies on the Stockholm omxnordic. The secondary 

may be rooted in earlier literature pertaining to the subject.  
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Conclusions: In our conclusions we have arrived at a demand from companies that 

recognize the human capital that is there then any time in the beginning, through 

ancillary accounts. The valuation should be done through the acquisition method. It will 

be there, standard sensors that determine if companies will devote resources to 

implement this. 
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Definitioner 

Humankapital: Humankapital är människors kunskaper, färdigheter och andra till 

produktionsförmågan bidragande fysiska och psykiska egenskaper(hälsa) som förvärvats 

genom bland annat utbildning. (http://www.ne.se/humankapital ) 

Intellektuellt kapital: Intellektuellt kapital är summan av all kunskap i ett företag som kan skapa 

konkurrensfördelar. (Stewart, 1997) 

IAS/IFRS: IAS/IFRS är de internationella redovisningsnormer som är obligatoriska för 

börsnoterade koncerner inom EU från 1 januari år 2005. (Stefan Sundgren, 2009) 

Marknadsvärde: Marknadsvärde kan beskrivas som det pris en produkt eller tjänst handlas till 

på en marknad. (årsredovisning, 2010) 

Goodwill: Goodwill, inom företagsekonomin, uppstår då man köper ett företag till ett högre pris 

än det bokförda värdet på företagets eget kapital. Ofta får man betala betydligt mer för att 

varumärket är välkänt, att man har know-how, inarbetad kundkrets m.m (Stefan Sundgren, 

2009). 

Årsredovisningslag (ÅRL): Innehåller bestämmelser om upprättande och 

offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. 

(årsredovisning, 2010) 

RFR: Rådet för finansiell rapportering (RFR) ansvarar för att anpassa och utveckla god 

redovisningssed för börsnoterade företag i Sverige (årsredovisning.biz/immateriella-

tillgangar.htm). 

Anskaffningsvärde: Anskaffningsvärde är det belopp som ett företag har betalat för en tillgång 

inklusive transaktionskostnader (Stefan Sundgren, 2009). 

Skandia navigatorn: En värderingsmodell. Utgångspunkten med Skandia navigatorn är 

företagets värde schema för sitt intellektuella kapital (Bontis, 2001). 

IK-index: En värderingsmodell. Med hjälp av IK-index kan företagen sammanställa de olika 

mätetal som används till ett index (Sveiby K.-e. , 1997) 

Intangible asset monitor: En värderingsmodell och ramverk för synliggörandet av de 

immateriella tillgångarna (Sveiby K.-e. , 1997). 
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Technology Broker: En värderingsmodell och ramverk för synliggörandet av de immateriella 

tillgångar och dess prestationer (Bontis, 2001). 

SSL: En förkortning för School of systems and Logistics. Ett företag som säljer produkter 

internationellt med vissa lokala egna produkter. Börsnoterade på Nasdaq i England 

(http://www.ssl-international.com/About%20SSL/History/Pages/default.aspx). 

SAP: Förkortning för System Applications and Product. Ett företag som förser marknaden med 

verktyg av olika programvaror som kan beräkna olika nyckeltal i organisationerna 

(ww.sap.com). 

Large cap omxnordic : Större företag enligt klassificering av ÅRL som är börsnoterade 

på Omxnordic:s marknad för aktier (www.nasdaqomxnordic.com).  
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Disposition 

1. Inledning 

Kommer att ge en introduktion till ämnet, förklarar syftet och 

problemställningen. 

2. Metod  

 Ska ge svar på vilka metoder vi kommer att använda som grund för att få svar 

 på vår problemformulering. Våra val av vetenskapligt förhållningssätt, urval, 

 tillvägagångssätt, metoder, avgränsningar, forskningsansats och datainsamling. 

3. Referensram 

Kommer att bestå av relevanta teorier som är aktuella i ämnet.  

4. Empiri 

Empirin kommer att bestå av genomförda intervjuer samt presentation av 

undersökning av årsredovisningar på omxnordic Lage cap . 

5. Analys  

 I analysen kommer teorin kopplas samman med den insamlade empirin.  

6. Slutsats 

I slutsatsen kommer vi att besvara våra frågor i problemformuleringen och här 

kommer vi fram till en/fler slutsats/er. Förslag till framtida forskningar kommer 

även här att anges. 

7. Källförteckning 
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1 Inledning 

I inledningen presenteras uppsatsens syfte och problemformulering. Uppsatsen 

kommer att bestå av två stora frågeställningar: Efterfrågas en redovisning av 

humankapitalet? Samt Enligt IAS-39 samt IFRS-7 skall finansiella tillgångar redovisas 

enligt verkligt värde metoder, hur ställer sig dessa till värderingen av det humana 

kapitalet?  

”Om intellektuellt kapital är ett träd, då är mänskligheten saven som får det att växa. 

Pengar talar, men de tänker inte. Maskiner utför arbete, ofta bättre än någon mänsklig 

varelse, men de uppfinner inte.” (Stewart, 1997, s. 121) 

”Det finns ingen absolut och säker kunskap” menar skepticisterna där Schopenhauer är 

en av de som står i det främre ledet och nämner diskussionen om våra sinnen som 

eventuella felkällor. Alla kloka och mindre kloka personer som genom historien bidragit 

till att öka förståelsen för människan som tänkande varelse bör bli ihågkomna, märk, 

dock inte nödvändigtvis betrodda. 

1.1 Bakgrund 

I kapitalismens framfart var det tidigt under jordbrukssamhället som det ekonomiska 

värdet räknades bland annat i mark och mineraler där detta sedan kom att bli fabriker 

under industrialismens uppkomst och avskaffandet av kolonialmakter. Innehav av 

enbart något av dessa tillgångar leder inte i dagens samhälle ofta till ett lönsamt 

företag. Nu i informationssamhället har värdet av tillgångar ändrats från fysisk till 

kunskaplig karaktär. I tidsskriften innovation från 1997 nämner de att investeringar som 

görs i forskning och utveckling, varumärkesutveckling samt i allmän kunskap växer 

snabbare än de investeringar som görs i fysiska tillgångar. (Innovation, 1997). 

Det var under den tid då Sverige var ett starkt industrialiserat samhälle och 

exporterade massvis inom skogsindustrin som Sveriges bokföringslag till stora delar 

utformades. De lagar som säger hur ett företags tillgångar skall värderas och bokföras 

är anpassad till det dåvarande industrisamhällets struktur. På 40-talet utgjordes 
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huvuddelen av Sveriges BNP av tillverkningsindustrin. De hårda värdena uppgick till 

70-80% av dess förändringsvärde. Bokföringslagen förändras kontinuerligt, men det 

finns en konservativ syn bland de professionella revisorerna som enligt näringslivet 

ibland hindrar utvecklingen och anpassningen av den gamla bokföringslagen till det 

nya konstant utvecklande moderna samhället. (Lagutskottets betänkande 

1997/98:LU11) 

Redan under 1950- talet pågick diskussioner kring att mäta det humana kapitalet. 

Professor Gary S. Becker, verksam på University of Chicago, var en av de första 

ekonomer som forskade kring det humana kapitalet ur en ekonomisk synvinkel. Redan 

1955 forskade och skrev Becker en ekonomisk rapport om de kostnader diskriminering 

förde med sig i samhället. 1992 fick Gary Becker Nobelpriset i ekonomi för sina 

forskningar i humankapitalets betydelse, effekterna samt möjligheterna av investeringar 

i individuell kunskap. (The Boston Globe, 1992) 

Forskningen kring humankapital fortsatte och under 60- talet belyste R.Likert hur det 

humana kapitalet skulle kunna mätas. I två av sina böcker utgivna 1961(Nytt mönster 

av ledning) och 1967(Människa organisation: dess ledning och värde) anger Likert ett 

antal generellt betydelsefulla områden inom en organisation som han anser bör mätas. 

Bland annat nämner Likert variablerna företroende, förståelse, arbetsinsatsens kvalitet, 

delegering, sammanhållning, möjlighet att nå individuella mål samt lojalitet, 

engagemang och trivsel i organisationen. Likert menar att genom att få de anställda att 

besvara frågor som berör dessa områden kan bygga upp en bas vari humankapitalets 

nivå och dess utveckling kan speglas (Norling, 1989). 

I en forskningsrapport från 1989 skriven av Per Norling nämner Per att antalet frågor är 

viktiga vid mätningen av det humana kapitalet. Det är enligt Per viktigt att antalet frågor 

inte överflödas. Norling menar att företagen lyckas fånga helheten tillräckligt bra ändå. 

Vidare skrivs det om att mätningen i sig kan påverka de anställdas beteende.  Ledare 

kan försöka anpassa sig för att få bättre värden vilket de övriga inom organisationen då 

sannolikt också förväntas göra. Det problem som Norling belyser är själva urvalet av 

dess mätpunkter som skall komma att skapa förutsättningar för värderingen av det 

humana kapitalet.  
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1.2 Problemformulering 

I den nu mest påtagliga globaliserade värld kring företagens utbredning vi idag kan 

skåda utformas ständigt årsredovisningar i olika former. Skillnader som kan uppvisas 

är att de har olika syften eftersom de riktar sig till skilda intressenter och är verksamma 

inom olika verksamhetsområden. Från att vara ett produktionsfokuserat samhälle till att 

allt mer mötas av tjänsteföretag där det i bredare utsträckning diskuteras kring ämnen 

som berör produktkvalité, kundvärde, kundnytta, kunskap, leverantörs kontakter och 

service med mera blir det än mer till företagens natur att utnyttja den mänskliga 

kroppen till mer än i fysisk mening.  

2005 så närmade vi oss en harmonisering av den ekonomiska redovisningen för de 

som är aktörer och styrs av IAS/IFRS. Tidigare har tillgångar i företagen redovisats 

med dess anskaffningsvärde minus genomförda ackumulerade avskrivningar. I och 

med harmoniseringen så skall nu de finansiella tillgångarna redovisas med ett verkligt 

värde. För redovisning av immateriella anläggningstillgångar är det andra restriktioner. 

Detta värde skall återspegla värdet för tillgången som om den erbjöds på en aktiv 

marknad. Beräkningen sker genom det framtida kassaflödet som tillgången kan 

inbringa till företaget eller en undersökning av en existerande aktiv marknad. Det 

bokförda värdet skall vara det lägsta av det verkliga värdet och anskaffningsvärdet. 

Människans roll i företagen har alltså ökat i betydelsen där detta kan komma att avgöra 

företagens utveckling och möjlighet att konkurrera med andra aktörer på dess aktiva 

marknad.  

Tidigare har maskinparker och anläggningstillgångar i stort avsett den väsentligaste 

redovisade tillgången i de flesta företag. I ett tjänsteföretag blir ett stort avgörande för 

företagets framgång dess tillgång av kompetens inom det verksamma området. 

(Ekström, 2000, ss. 12-15) 

Samhällsbilden har alltså förändrats och numera är kunskap en viktigare tillgång i 

företagen. En annan faktor är att förr i tiden lades inte tillräcklig fokus på att identifiera 

de immateriella tillgångarna utan allt redovisades som goodwill (Bern, 2002, ss. 22-24) 
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Vi anser att det bör finnas betydande potentiella möjligheter för att redovisa det 

intellektuella kapitalet och då främst det humana kapitalet för att ge en mer rättvisande 

bild av företagens ställning i dagens företagsmiljö.   

Detta har lett fram till en grund att stå på och därmed vår frågeställning som vi vill 

försöka besvara som följande: 

.1. Efterfrågas en redovisning av det humana kapitalet? 

.1.1. Efterfrågas detta hos de organisationer som styrs av IFRS i Sverige? 

.1.2. Hur skulle detta kunna redovisas? 

.1.3. Är det möjligt att värdera det humana kapitalet enligt verkligt värde metoder? 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syfte blir att undersöka vad det finns för existerande tillvägagångssätt för att 

redovisa det humana kapitalet. Vad säger tidigare litteratur om redovisning av denna 

post? Sedan undersöka om det kan finnas en efterfrågan för att kunna redovisa det 

humana kapitalet utåt externa intressenter. Vi undersöker alltså hur detta behandlas 

både i teorin och i praktiken samt hur redovisningen av detta skulle kunna ske. Målet är 

att analysera om det skulle spegla en mer rättvisande bild av företagen om de kunde 

mäta sitt intellektuella kapital och därmed värdera denna som en tillgångspost i 

balansräkningen. I vår undersökning är vi även intresserade av vad företag och 

ekonomivetare anser om redovisning av det humana kapitalet. 
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2 Metod 

I metoden skall det presenteras vilka metoder vi har använt som grund för att få svar 

på våra problemformuleringar, våra val av vetenskapligt förhållningssätt, urval, 

tillvägagångssätt, metoder, avgränsningar, forskningsansats och datainsamling. 

Det finns en huvudsaklig uppdelning på olika typer av källor vilka är primära och 

sekundära. Dessa två typer skiljer sig främst gällande dess giltighet (Repstad, 1999, s. 

90). 

Det finns två huvudsakliga giltighetsanspråk som används för att mäta en forsknings 

giltighet, dessa är validitet och reliabilitet. De två termerna är positiva i sin betydelse 

och om något är reliabelt och har validitet är det ur ett vetenskapligt synsätt erkänt som 

positivt (Denscombe, 2004, ss. 123-124). 

Under uppsatsens framtagande använder vi oss av en hög validitet genom att ständigt 

ha uppsatsens syfte och frågeställning klart för oss. För att försöka nå en hög 

reliabilitet kommer våra val av respondenter och dess svar att utvärderas av ytterligare 

utomstående individer. Även antalet intervjuer samt undersökningsobjekt kommer att 

påverka uppsatsens reliabilitet.  

Vid data insamling så kommer vi att belysas med både sekundära och primära källor. 

De primära kommer grunda sig på material utifrån genomförda intervjuer med 

ekonomivetare och interna företagsaktörer samt undersökningar av årsredovisningar 

från börsnoterade Large cap företag på omxnordic Stockholm. Den primäradatan 

kommer även att bestå utav en enkätundersökning till Large cap företag på omxnordic 

Stockholm. De sekundära får sin grund i tidigare litteratur som kan hänföras till ämnet.  

2.1 Urval 

Kriterierna för att ingå i studien var att respondenterna skulle vara antingen insatta i 

ämnet företagsekonomi eller kunskapsinhämtning. De skall ha arbetat med något av 

dessa ämnen och vara bekanta med bland annat termerna humankapital och 

intellektuellt kapital. De intervjuade kom att bestå av sex stycken respondenter. Vi 
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valde att intervjua respondenter med olika yrken, detta för att i studien använda oss 

utav personer med olika nyttoperspektiv av humankapitalet. Exempel på detta är att vi 

valde en ekonom i ledande roll för att få en representant för företag, en person från 

skatteverket för att se hur humankapitalet skulle fungera från ett skattepliktigt sätt. En 

från utbildningsdepartementet för att se om redovisning av humankapitalet skulle 

gynna svenska företag som vill utbilda sin personal. En ekonomi doktorand från ett 

universitet för att få ett forskningsperspektiv. En person från SSL som är verksamma i 

London samt styrs av IFRS, detta för att få ett perspektiv utifrån andra förhållanden och 

hur dessa ser ut. En person från SAP som är ett företag som skapar och förser 

företagen med verktyg för att kunna mäta och följa upp olika nyckeltal i företagen, för 

att få ytterligare ett perspektiv. 

För att finna lämpliga deltagare till studien använde författarna målinriktad sampling 

(DePoy & Gitlin, 1999) vilket innebär att författarna själva tog kontakt med lämpliga 

personer enligt de förutbestämda kriterierna. Detta för att hitta personer som hade 

kunskap om ämnet. 

2.2 Metod av datainsamling 

Intervjuerna var semistrukturerade. Detta innebar att intervjun hade vissa 

förutbestämda frågor som behandlades samtidigt som författarna var inställda på att 

vara flexibla under intervjusituationen och låta undersökningspersonerna utveckla sina 

tankar. På detta vis var författarnas frågor öppna (Denscombe, 2000). Vi valde en 

semistrukturerad intervjumetod då de önskade djupgående och breda svar inom de 

aktuella områdena, men samtidigt ville ha en tydlig ram för intervjun. 

En enkätundersökning utfördes även genom ett utskick som skickades via e-post till 56 

börsnoterade företag på Omxnordic i Stockholm. Undersökningen bestod endast av en 

fråga ”Efterfrågas redovisning av det humana kapitalet?” med svarsalternativen ja eller 

nej. Detta för att ge en klar bild i efterfrågan av att redovisa det humana kapitalet. 

Studien bestod även utav en undersökning av 54 stycken årsredovisningar av totalt 56 

stycken börsnoterade företag inom Large cap omxnordic i Stockholm. Detta på grund 

av att två av dessa inte fanns tillgängliga på företagens hemsida. Det som undersöktes 
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var ifall något företag hade redovisat någon post som kunde hänföras till det humana 

kapitalet eller utbildning av dessa. 

Dessa undersökningar som genomförts kompletterar varandra på det sätt att de utförts 

på olika tillvägagångssätt. Intervjuerna har genomförts med ledande frågor som; 

 Efterfrågar företagen en redovisning av det humana kapitalet? 

 Hur skulle detta kunna redovisas? 

 Varför tror du att det inte genomförts? 

 Vad krävs för att det skall bli aktuellt att genomföra detta? 

 Är det möjligt att värdera det humana kapitalet? 

Undersökningar av vad som faktiskt i praktiken redovisas visar därmed på hur synen 

kring detta ämne berörs av företagen. Enkäten ligger till stor grund för vår 

frågeställning om denna redovisning efterfrågas där denna fråga även antagits vid 

intervjuer med respondenterna som använts.  

2.3 Procedur 

Författarna kontaktade personer för intervjuer via telefon och e-post för att informera 

om studien och förhöra sig om det fortfarande fanns intresse för studien. Samtliga 

deltagare ville medverka i studien. Deltagarna fick själva bestämma var de önskade 

utföra intervjun då författarna ville erbjuda en miljö som för deltagarna var bekväm.  

Enkätundersökningen skedde via e-post till alla företag i Omxnordic i Stockholm. 

Vid insamling av teorier angående tidigare studier kring ämnet så gjordes sökningar på 

google schoolar med ord som: human kapital, human capital, intellektuellt kapital, 

intellektuall capital, investment in employees, human capital models, human value, 

anläggningstillgångar, goodwill, ÅRL, värdering av materiella tillgångar, värdering av 

immateriella tillgångar, IFRS, real value, kunskapsföretag och informationssamhälle. 

Då informationen till mesta del var likartad oberoende av källa ansåg vi att dess 

validitet och reabilitet vara av stark och positiv karaktär. 
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2.4 Avgränsning 

I vår undersökning så kommer inte övriga poster under tillgångar eller skulder att 

beaktas utförligt. Här sker enbart en beskrivning av viss del av redovisningens funktion 

och poster. Djupare undersökning kommer enbart att ske inom ämnet human kapital 

och företag i Sverige som styrs av IFRS åsikter kring ämnet. Årsredovisningar som 

granskas kommer enbart grundas på 2009 års redovisning. Källhänvisningar kommer 

enbart bejakas giltighet och därmed är dess uppkomst i vissa fall svåra att styrka.  
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3 Referensram 

I teorin presenteras relevanta teorier för att ge läsaren förståelse i ämnet. I teorin 

förklaras bland annat ekonomiska termer samt modeller för att beräkna human- och 

intellektuelltkapital. 

3.1 Årsredovisning 

Årsredovisningen är en framtagen sammanställning av en organisations räkenskaper 

och förvaltning för ett räkenskapsår. Enligt IAS 1 är finansiella rapporter en strukturerad 

presentation av den finansiella ställningen och de finansiella prestationerna i en 

redovisningsenhet. Årsredovisningen syftar till att förmedla ett företags finansiella 

ställning vid årets slut samt att informera om väsentliga händelser som ägt rum under 

året. (årsredovisning, 2010) 

Årsredovisningslagen(ÅRL) gäller alla bokslutsföretag. Det vill säga aktiebolag, 

ekonomiska föreningar handelsbolag, med minst en juridisk person som ägare, 

stiftelser som är bokföringsskyldiga, företag som är moderföretag i en koncern och 

företag som har en omsättning som överstiger 20 procent av ett prisbasbelopp. 

(bokföring, 2010) 

Enligt årsredovisningslagen(ÅRL) 2kapitlet. §1 skall en årsredovisning bestå av: 

 En balansräkning 

 En resultaträkning 

 Noter  

 Förvaltningsberättelse 

I årsredovisningen för de som klassificeras som större företag skall det även ingå en 

finansieringsanalys. (årsredovisning.se/services/arsredovisning/) 

Enligt årsredovisningslagen 2 kapitlet § 2 skall en årsredovisning upprättas på ett 

överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. 
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3.2 Balansräkning 

Balansräkning skall i sammandrag redovisa ett företags samtliga tillgångar, 

avsättningar, skulder samt det egna kapitalet på balansdagen. Balansräkningen består 

av två sidor, en tillgångssida och en skuldsida. En tillgång är en resurs över vilken 

företaget har det bestämmande inflytandet över, till följd av inträffade händelser och 

som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden. På tillgångssidan 

finns företagets redovisade tillgångar, till exempel likvida medel, bankmedel, fodringar, 

maskiner och inventarier. På den andra sidan är en skuld en befintlig förpliktelse för 

företaget till följd av inträffande händelser, vilket leder till en kostnad för företaget. På 

skuldsidan finns poster som banklån, leverantörsskulder, checkkrediter med mera.  Här 

finns även företagets egna kapital, som ur företagets synpunkt kan anses som en skuld 

till ägarna. Eget kapital utgörs av företagets netto tillgångar, det vill säga skillnaden 

mellan tillgångar och skulder (årsredovisning.se/services/arsredovisning/). 

3.3 Resultaträkning 

En resultaträkning visar ett företags samtliga intäkter och kostnader under ett 

räkenskapsår. I en resultaträkning speglas händelserna under räkenskapsåret som 

sedan leder till ett resultat. Intäkter minus kostnader ger därmed resultatet, som kan 

vara en vinst, en förlust eller ett nollresultat. I Sverige ska resultaträkningen ställas upp 

i rapportform. Med rapportform menas det att företagen utgår från omsättningen för att 

därefter avräkna dess kostnader. I en resultaträkning är det inte tillåtet att redovisa 

rörelsens kostnader i en enda ospecificerad summa. (årsredovisning, 2010) 

När det gäller specifikationen av rörelsens kostnader tillåter årsredovisningslagen 

redovisning på två sätt: 

 kostnadsslagsindelad resultaträkning 

 funktionsindelad resultaträkning 

Byte av en uppställningsform av resultaträkningen får göras endast om det finns 

särskilda skäl på ett sådant sätt att god redovisningssed och kravet på rättvisande bild 

uppfylls. (årsredovisning.se/services/arsredovisning/) 
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3.3.1 Noter 

 Noter är en form av tilläggs upplysning med information som kompletterar värden i 

balans- och resultaträkning. Upplysningarna lämnas oftast i notform, och kallas därför 

oftast för noter. (årsredovisning, 2010) 

3.3.2 Förvaltningsberättelse 

En förvaltningsberättelse skall ge en översikt över utvecklingen av företagets 

verksamhet, företagets ställning och företagets resultat för en viss period. 

(årsredovisning, 2010) 

Förvaltningsberättelsen ska också innehålla upplysningar om särskilda förhållanden, 

bland annat följande (årsredovisning, 2010): 

• Förhållanden som är väsentliga för bedömningen av företagets ställning och 

resultat som inte lämnas på någon annan plats i årsredovisningen även om 

dessa inträffat efter bokslutsdagen fram till den dag då årsredovisningen 

framställs.  

• Företagets verksamhet inom forskning och utveckling. 

I större aktiebolag (med fler än 10 anställda eller om nettovärdet på 

tillgångarna överstiger 24 miljoner kronor) ska förvaltningsberättelsen 

dessutom innehålla en uppgift om företagets förväntade framtida utveckling 

och företagets filialer i utlandet. 

• Förvaltningsberättelsen ska även innehålla styrelsens förslag till disposition 

av företagets vinst eller förlust. Med disponibel vinst eller förlust menas i 

förvaltningsberättelsen att summan av balanserat resultat och årets resultat 

före avsättning till dess egna kapital. 

• Företag som bedriver verksamhet, som kräver tillstånd eller anmälningsplikt 

ska enligt årsredovisningslagen lämna upplysningar om verksamhetens 

påverkan på miljön. 
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3.4   Rättvisande bild  

Enligt årsredovisningslagen 2.kapitlet 3§ Skall balansräkning, resultaträkning och noter 

upprättas som en helhet och då samtidigt ge en rättvisande bild av företagets 

ekonomiska ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, 

skall det även lämnas tilläggsupplysningar. (pricewaterhousecoopers, 200708) 

För att spegla en rättvisande bild är det viktigt att veta vilka användarna av de 

finansiella rapporterna är. Dessa Användare kan vara anställda i företaget, 

leverantörer, samhället, långivare, allmänheten samt konkurrenter. 

(pricewaterhousecoopers, 200708) 

De anställda kan ha finansiella rapporter som intresse för att ta beslut gällande sin 

anställning. Om ett företag inte visar lönsamhet kan lön, pensioner samt dess trygghet 

påverkas. (pricewaterhousecoopers, 200708) 

Leverantörer kan använda finansiella rapporter som intresse för att få kännedom om 

företagets betalningsförmåga innan man sluter ett till exempel ett avtal med företaget. 

(pricewaterhousecoopers, 200708) 

Långivare använda finansiella rapporter som intresse för att bedöma ett företags 

förmåga att betala av amorteringar och räntor. (pricewaterhousecoopers, 200708) 

Samhället kan ha finansiella rapporter som intresse vid reglering och beskattning. 

(pricewaterhousecoopers, 200708) 

Allmänheten kan använda finansiella rapporter för att få information om ett företags 

finansiella ställning då det kan påverka de lokala invånarna i form av antal 

arbetstillfällen. (pricewaterhousecoopers, 200708) 

3.5 IAS/IFRS  

International Financial Reporting Standards är ett upprättat regelverk för redovisning 

som regleras av International Accounting Standards Board (IASB). IAS/IFRS är de 

aktuella internationella redovisningsnormer som är obligatoriska för börsnoterade 
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koncerner inom EU från den 1 januari år 2005 (Stefan Sundgren, 2009). IASB ansvarar 

för utvecklandet av god redovisningssed internationellt för börsnoterade företag och 

Rådet för finansiell rapportering (RFR) ansvarar för att anpassa och utveckla god 

redovisningssed för börsnoterade företag i Sverige. (årsredovisning.biz/immateriella-

tillgangar.htm) 

Redovisningen av finansiella instrument behandlas av IASB i tre olika standarder. I IAS 

39 ges en noggrann beskrivning av hur finansiella instruments skall redovisas och 

värderas. I IAS 32 återfinns detaljerade regler för hur de olika typerna av finansiella 

instrument skall klassificeras. IFRS 7 anger vilken information om finansiella instrument 

som skall finnas i årsredovisningen samt hur den skall presenteras. (årsredovisning, 

2010) 

3.5.1 IAS 39 Finansiella instrument: redovisning och värdering 

IAS 39 anger hur finansiella instrument skall redovisas i balansräkningen, regler för när 

de inte längre skall redovisas, hur de skall klassificeras i redovisningen och sedan hur 

de värderas. (årsredovisning, 2010) 

IAS 39 skiljer de finansiella instrumenten i sex olika kategorier: 

1. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen  

2. Investeringar som hålles till förfall 

3. Lånefodringar och kundfodringar 

4. Finansiella tillgångar som kan säljas 

5. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 

6. Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 

Kvalificeringen av en finansiell tillgång eller skuld avgör hurvida den skall värderas till 

anskaffningsvärde, upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde i balansräkningen. 

Den avgör även om vinster eller förluster på det finansiella instrumentet skall redovisas 

i resultaträkningen eller i balansräkningen och då mot eget kapital. (årsredovisning, 

2010) 
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3.6 Anskaffningsvärde 

Den minst förekommande värderingsprincipen för finansiella instrument är 

anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet är det belopp som ett företag har betalat för en 

tillgång inklusive dess transaktionskostnader.  En tillgång värderad till 

anskaffningsvärde omvärderas normalt inte. (Stefan Sundgren, 2009) 

3.6.1 Upplupet anskaffningsvärde 

Ett upplupet anskaffningsvärde beräknas med en effektivräntemetod. Effektivräntan är 

den ränta som exakt diskonterar de framtida räntebetalningarna och amorteringarna till 

tillgångens nettovärde. Diskonteringen sker under det finansiella instrumentets löptid. 

(Stefan Sundgren, 2009) 

Investeringar som hålles till förfall, lånefodringar och kundfodringar skall värderas till ett 

upplupet anskaffningsvärde. (Stefan Sundgren, 2009) 

3.7 Verkligt värde 

Enligt IAS 39 skall kategorierna finansiella tillgångar värderas till ett verkligt värde via 

resultaträkningen och finansiella tillgångar som kan säljas värderas då till verkligt värde 

i balansräkningen (Stefan Sundgren, 2009). 

Nedan följande information kommer ifrån ett utdrag ur lagboken angående 

uppskrivningsfond och fond för verkligt värde 

5 § Om storleken eller sammansättningen av uppskrivningsfonden eller fonden för 

verkligt värde har ändrats under räkenskapsåret, skall uppgift lämnas om 

1. fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut, 

2. belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret, och 

3. belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk med 

uppgift om hur beloppet har använts. Lag (2003:774). 



 Human Value for the Investors  

Fair value vs. Human Capital 

J. Bergvall, - P. Gonzalez 

Filnamn: C-uppsats -Human Value for the Investors  27/68 

När en vinst eller förlust uppkommer vid värderingen av en finansiell tillgång till verkligt 

värde skall detta redovisas direkt i resultaträkningen. Detta innebär att orealiserade 

värdeförändringar påverkar resultaträkningen. Finansiella tillgångar som inte värderas 

till verkligt värde via resultaträkningen skall genomgå en nedskrivningsprövning. 

(årsredovisning, 2010) 

 

  

Figur 1, Värdering av finansiella instrument 

(Stefan Sundgren, 2009) 
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3.8 Bokfört och börsnoterat värde 

Bokfört värde är det värde som en tillgång eller skuld är upptagen till i balansräkningen. 

Det kan avvika från till exempel marknadsvärdet eller anskaffningsvärdet. Bokfört värde 

benämns i vissa sammanhang som redovisat värde. (The government and its offices, 

2010) 

Börsvärde är det värde som ett företags aktier är noterade till på till exempel 

stockholmsbörsen. (The government and its offices, 2010) 

3.9 IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar 

Syftet med IFRS 7 är att företagen ska lämna upplysningar i sina finansiella rapporter 

som gör det möjligt för användaren att bedöma betydelsen av samtliga finansiella 

instrument och därmed kunna avläsa företagets ekonomiska ställning och resultat. En 

Användare skall även kunna bedöma karaktären och omfattningen av de risker som 

uppstår genom de finansiella instrument som företaget är exponerat för under 

redovisningsperioden och på balansdagen, samt bedöma hur företaget hanterar dessa 

risker. (Stefan Sundgren, 2009) 

3.10 IFRS 38 Immateriella tillgångar 

IAS 38 beskriver hur de immateriella tillgångarna skall identifieras, redovisas, värderas 

samt vilka upplysningar som skall lämnas om dessa immateriella tillgångar. 

(årsredovisning.biz/immateriella-tillgangar.htm). 

Enligt IAS 38 är en immateriell tillgång en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk 

substans . En immateriell tillgång skall även förväntas skapa ekonomiska fördelar som 

tillfaller företaget i framtiden samt att värderingen av anskaffningsvärdet skall kunna 

genomföras på ett tillförlitligt tillväga gång sätt. (pricewaterhousecoopers, 200708) 

Enligt IAS 38 paragraf 63-64 samt 67 fastslås det bland annat. att utgifter för 

personalutbildning, internt upparbetade varumärken, kundregister med mera inte får 

redovisas som en tillgång. (pricewaterhousecoopers, 200708) 
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En immateriell tillgång skall enligt IAS 38 kunna identifieras samt avskilja sig från andra 

tillgångar i redovisningen och skapar därmed möjligheter för att kunna säljas, 

överföras, licensieras, uthyras eller bytas, antingen individuellt eller tillsammans med 

ett avtal. (pricewaterhousecoopers, 200708) 

3.11 Goodwill  

Redovisningen av Goodwill utgör en av de mer kontroversiella delarna av de 

immateriella tillgångarna. Det finns olika typer av Goodwill där det skiljer sig mellan 

internt upparbetad goodwill och förvärvad goodwill. (årsredovisning, 2010) 

Den internt upparbetade goodwillen anses vara mätbart och ses som skillnaden mellan 

ett företags redovisade värde och dess marknadsvärde. Skillnaden kan till exempel 

vara ett företags goda rykte eller ett varumärkes successivt upparbetade goda image 

hos konsumenterna. (årsredovisning, 2010) 

Förvärvad goodwill är skillnaden mellan det pris ett företag betalar vid ett 

företagsförvärv, och det förvärvade företagets nettotillgångar värderade till ett verkligt 

värde. Förvärvad goodwill är tillåten att redovisas som en tillgång i en koncerns 

balansräkning. Årsredovisningslagen kräver här avskrivningar av samtliga immateriella 

tillgångar på högst en fem års period om inte annan längre avskrivningstid med rimlig 

grad av säkerhet kan fastställas. De nya restriktionerna i IFRS, som behandlar 

redovisningen av rörelseförvärv, innehåller även redovisning och värderingsregler 

beträffande den förvärvade goodwill posten. Som till exempel att det överpris som har 

betalats ska kunna fördelas på de tillgångar där övervärdena påträffas. Även om dessa 

bestämmelser försöker tillämpas fullt ut, kan det finnas ett övervärde som inte kan 

klassificeras som någon specifik tillgång utan måste därmed betecknas som goodwill. 

Enligt IFRS 3 skall sådan goodwill inte skrivas av. Varje år ska det istället omprövas för 

att se om det finns ett nedskrivningsbehov. (årsredovisning, 2010) 

3.12 Anläggningstillgångar 

Enligt ÅRL definieras en anläggningstillgång på följande sätt, 4 kapitlet 1§. 
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"1 § Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas 

eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång." 

Enligt Expowera kan en vara/produkt vara en anläggningstillgång i ett företag och 

omsättningstillgång i ett annat. Tillgångar klassificeras som anläggnings- eller 

omsättningstillgångar beroende på vilken tidshorisont som företaget har för 

användningen av tillgången. 

(expowera.se/mentor/ekonomi/bokforing_grunder_begrepp.htm, 2010) 

Utöver detta görs även en uppdelning som baseras på olika typer av tillgångar: 

Kategorin består av materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar. 

(anläggningstillgångar.se) 

Med en anläggningstillgång avses ett företags inventarier, utrustning med mera med 

minst en tre års ekonomisk livslängd och innehar ett anskaffningsvärde av minst 10 

000 kronor exklusive moms. Med anskaffningsvärde avses kostnaderna för förvärv 

eller tillverkning inklusive de olika åtgärder som krävts för att göra tillgången brukbar för 

det ändamål den anskaffats. För anläggningstillgångar anskaffade i utländsk valuta 

omräknas anskaffningskostnaden till den vid leveranstidpunkten gällande valutakursen. 

Anläggningstillgångar skall skrivas av varje månad med ett belopp som svarar mot 

fastställd avskrivningsplan.  Den gällande avskrivningstiden skall räknas från den 

kalendermånad som tillgången tas i bruk av företaget. 

(intra.kth.se/regelverk/ekonomi/anlaggningstillgangar-finansiering, 2010).  

3.13 Anskaffning av anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar kan anskaffas genom då antingen förvärv, egentillverkning, 

gåva, apportemission i aktiebolag, ägartillskott enskilda firmor, handelsbolag och 

kommanditbolag, byte samt finansiell leasing. Anskaffningen av en anläggningstillgång 

skall bokföras då företaget övertagit den största delen av de risker och förmåner som 

det innebär att äga eller kontrollera tillgången. (anläggningstillgångar.se, 2010) 

 

När en anskaffning av en anläggningstillgång sker skall denna anskaffning bokföras 
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och de specifika tillgångar som ingår i anskaffningen skall post för post registreras i 

anläggningsregistret. (anläggningstillgångar.se, 2010) 

3.13.1 Materiella anläggningstillgångar  

Omfattar exempelvis byggnader och maskiner. (anläggningstillgångar.se) 

En materiell anläggningstillgång är en tillgång som utgör ett fysiskt objekt eller som 

utgör en blandning av immateriella och materiella värden där de materiella överstiger 

de immateriella värdena. (årsredovisning, 2010) 

 

Några exempel på materiella anläggningstillgångar är byggnader, mark, tomter, 

markanläggningar, maskiner, inventarier, verktyg, installationer, bilar, truckar, lastbilar, 

båtar, datorer och konst. En materiell anläggningstillgång måste kunna anses ge 

företaget sannolika fördelar under flera framtida kalenderår, i annat fall skall sådana 

utgifter för tillgångens anskaffande eller framarbetande kostnadsföras direkt när de 

uppstår. (anläggningstillgångar.se) 

Till de materiella anläggningstillgångarna räknas även kulturtillgångar, egentillverkade 

anläggningstillgångar och förbättringsutgifter på annans fastighet 

(intra.kth.se/regelverk/ekonomi/anlaggningstillgangar-finansiering, 2010).  

3.14 Immateriella anläggningstillgångar  

En immateriell tillgång omfattar bland annat patent och balanserade utgifter för 

utvecklingsarbeten. En immateriell anläggningstillgång är en identifierbar, icke monetär 

tillgång utan en fysisk substans som används för produktion eller tillhandahållande av 

olika varor, tjänster eller för administrativa ändamål med ett anskaffningsvärde 

överstigande totalt 100,000 kronor. Några exempel är utgifter för utveckling och 

anpassning av stora administrativa datorsystem som är av väsentligt värde för ett 

företags verksamhet under flera år. Utgifter som uppstår genom forskning får inte tas 

upp som en immateriell anläggningstillgång. 

(intra.kth.se/regelverk/ekonomi/anlaggningstillgangar-finansiering, 2010). 
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3.15 Finansiella anläggningstillgångar  

Finansiella anläggningstillgångar kan omfatta bland annat; långfristiga fordringar samt 

aktier i dotterbolag (anlaggningsregister.se/Hjalp.htm, 2010).  

Följande text om sidordnad bokföring har hämtats från kapitel 5 i bokföringslagen: 

"Sidoordnad bokföring 

4 § Vid bokföringen skall konton över tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital 

specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att ge en 

tillfredsställande kontroll och överblick. Lag (2006:874)." 

 

När ett företag har redovisat antingen en anläggningstillgång eller finansiell tillgång ska 

de föra ett anläggningsregister över dessa för att få överblick och kontroll över 

anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar för vardera specifika tillgång. Ett 

anläggningsregister är en förutsättning för att företag skall kunna beräkna avskrivningar 

på anläggningstillgångar och för att kunna beräkna en eventuell vinst eller förlust vid 

försäljning av en specifik anläggningstillgång eller finansiell tillgång. Ett företag som 

enbart innehar 1 anläggningstillgång behöver de inte föra ett anläggningsregister men 

företag där två eller fler anläggningstillgångar innehas eller som innehar finansiella 

tillgångar bör föra ett anläggningsregister för att uppnå en tillfredställande kontroll och 

överblick (expowera.se/mentor/ekonomi/bokforing_grunder_begrepp.htm, 2010). 

 

Ett anläggningsregister utgör oftast ett försystem till bokföringssystemet eller 

bokföringsprogrammet och utgör då en sidoordnad bokföring för att överföra 

bokföringsinformation i sammanfattad form till det använda bokföringssystemet. 

(expowera.se/mentor/ekonomi/bokforing_grunder_begrepp.htm, 2010) 

 

Vid användandet av ett datorbaserat anläggningsregister så håller dessa data och 

information om anläggningstillgångar och i förekommande fall även finansiella 

tillgångar. Ett datorbaserat anläggningsregister innehåller information om tillgångarnas 

anskaffningsvärde, anskaffningsdatum, avskrivningstid, försäkringsvärde och garanttid 

med mera. Ett datorbaserat anläggningsregister används för att beräkna och utföra 

avskrivningar på anläggningstillgångar och för att registrera de utrangeringar och 

försäljningar av anläggningstillgångar företaget genomför. Ett anläggningsregister kan 

även bidra med information om tillgångarnas anskaffningsvärde, ackumulerade 
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avskrivningar och redovisat värde. Ett anläggningsregister kan också användas för att 

registrera inträffade inköp och försäljningar av finansiella tillgångar och 

anläggningsregistret håller vid sådana fall då även information om kvarvarande 

finansiella tillgångar i företaget. (anläggningstillgångar.se) 

Alla anläggningstillgångar och inventarier som företaget har skall finnas i en 

inventarieförteckning där de registreras med ett nummer i det anläggningsregister som 

hör till det använda ekonomisystemet. Anläggningsnumret bestäms fritt av företaget 

(expowera.se, 2010).  

Alla anställda på företaget tilldelas ett resursnummer som oftast utgörs av 

personnumret. Detta nummer används till exempel för genomförandet av 

lönetransaktioner, resekostnader och övriga personalkostnader som hänförs till en 

bestämd arbetstagare. (expowera.se, 2010).  

3.16 Omsättningstillgångar  

Är tillgångar som finns i företaget under en kortare tid och omfattar tillgångar som 

företaget avser att sälja eller förbruka, exempelvis lager av färdiga produkter och 

material till produktionen (anläggningstillgångar.se, 2010).  

3.17 Ekonomisk livslängd 

En ekonomisk livslängd är något som inte enbart finns i bokföringen. Begreppet är 

skapat av Skatteverket för att företagen ska ha möjlighet att göra skatte mässiga 

avdrag för sina investeringar. En investerings faktiska livslängd kan vara betydligt 

längre än den ekonomiska (expowera.se, 2010).  

Några av de vanliga ekonomiska livslängder som används hos företagen är 5 år för 

kontorsinventarier, datorer 3 år, fastigheter 50 år (expowera.se, 2010).  

3.18 Avskrivning 

En avskrivning är ett begrepp som företagen använder då de ska periodisera en 

tillgång över flera verksamhetsår. Under hur många år som avskrivningen ska delas 

upp på beror av den ekonomiska livslängden (expowera.se, 2010).  För varje årlig 
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avskrivning minskar tillgången i redovisat värde, för att till slut få värdet noll.  Trots att 

tillgången i bokföringen är värderad till noll behöver det inte innebära att tillgången inte 

har ett återstående värde. En avskriven maskin med ett redovisat värde noll kan 

möjligtvis säljas på en begagnatmarknad. När företaget genomför en sådan försäljning 

uppkommer en så kallad realisationsvinst (expowera.se, 2010).   

Det händer att det motsatta kan inträffa, det vill säga att en tillgång säljs innan alla 

avskrivningsperioder är genomförda. Om försäljningsvärdet då är lägre än det 

kvarvarande bokförda värdet har företaget gjort en realisationsförlust (expowera.se, 

2010).  

3.19 Avskrivning av anläggningstillgångar 

Samtliga anläggningstillgångar med en begränsad ekonomisk livslängd skall skrivas av 

systematiskt över en nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar med en obestämd 

nyttjandeperiod som därmed inte minskar i värde skall inte skrivas av. Några exempel 

på anläggningstillgångar där några avskrivningar inte skall genomföras är finansiella 

tillgångar, mark och konst (anläggningstillgångar.se, 2010).  

För de immateriella anläggningstillgångarna skall nyttjandeperioden anses vara högst 5 

år om det inte med en rimlig säkerhet går att fastställa en längre ekonomisk livslängd. 

Om en längre avskrivningstid än 5 år tillämpas för de immateriella 

anläggningstillgångarna skall det i en not lämnas tilläggsupplysning om skälen till 

denna mer utdragna avskrivningsperiod (anläggningstillgångar.se, 2010).  

 

Samtliga avskrivningar skall redovisas i resultaträkningen men annan redovisning kan 

tillämpas om det finns särskilda skäl och är förenligt med den 2:a och 3:e paragrafen i 

kapitel 2 i ÅRL (anläggningstillgångar.se, 2010). 

3.20 Nedskrivning av anläggningstillgångar 

Om en anläggningstillgång på balansdagen inträffas ha ett lägre värde än det 

redovisade värdet som utgörs av anskaffningsvärdet minskat med de genomförda 

ackumulerade avskrivningarna skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde om 

värde nedgången antas vara bestående. Nedskrivningar måste därmed göras på 

samtliga anläggningstillgångar som har haft en större värdeminskning jämfört med de 



 Human Value for the Investors  

Fair value vs. Human Capital 

J. Bergvall, - P. Gonzalez 

Filnamn: C-uppsats -Human Value for the Investors  35/68 

genomförda ackumulerade systematiska avskrivningarna 

(anlaggningsregister.se/Hjalp.htm, 2010).  

 

Finansiella anläggningstillgångar får däremot skrivas ned till ett lägre värde än 

redovisat värde i bokföringen även om detta lägre värde på balansdagen inte kan antas 

vara bestående (anlaggningsregister.se/Hjalp.htm, 2010).  

 

En nedskrivning skall återföras om det inte längre återfinns skäl för denna. 

Nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar skall redovisas i resultaträkningen 

(anlaggningsregister.se/Hjalp.htm, 2010).  

3.21 Uppskrivning av anläggningstillgångar 

De aktiebolag och ekonomiska föreningar som har anläggningstillgångar vilka har ett 

tillförligt och bestående värde som väsentligt överstiger det bokföda värdet får skriva 

upp dessa anläggningstillgångar till dess högsta värde. En uppskrivning får dock enbart 

ske om uppskrivningsbeloppet används till att göra avsättning till en uppskrivningsfond 

eller för att öka aktiekapitalet i ett aktiebolag genom en fondemission eller nyemission 

(anlaggningsregister.se/Hjalp.htm, 2010). 

 

Om uppskrivningar har genomförts skall det i en not lämnas upplysning om hur detta 

uppskrivningsbelopp har behandlats skattemässigt. När avskrivningar och 

nedskrivningar av en tillgång som har blivit uppskriven genomförts skall detta beräknas 

på det uppskrivna värdet.  

 

 

Vid en avskrivning, nedskrivning, utrangering och försäljning av en uppskriven tillgång 

skall den använda uppskrivningsfonden minskas i motsvarande mån, dock högst med 

den del av uppskrivningsfonden som avser den specifika tillgången. En minskning av 

uppskrivningsfonden får endast ske genom (anlaggningsregister.se/Hjalp.htm, 2010):  

(1) att uppskrivningsfonden tas i anspråk för ökning av aktiekapital genom 

fondemission eller nyemission eller för att täcka en förlust i balansräkningen som inte 

kan täckas av eget kapital,  
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(2) att uppskrivningsfonden minskas vid avskrivning och nedskrivning av den 

uppskrivna tillgången och överförs till fritt eget kapital,  

(3) att uppskrivningsfonden minskas vid utrangering eller försäljning av den uppskrivna 

tillgången och överförs till fritt eget kapital (anlaggningsregister.se/Hjalp.htm, 2010).  

3.22 Vid utrangering eller försäljning av en anläggningstillgång 

Då ett företag säljer eller utrangerar en anläggningstillgång skall detta då registreras i 

anläggningsregistret. En försäljning av en anläggningstillgång innebär att företaget får 

mer än 0 SEK i ersättning medan en utrangering innebär att anläggningstillgångens 

försäljningspris är 0. Vid en försäljning eller utrangering av en anläggningstillgång kan 

en vinst eller förlust uppstå och både anskaffningsvärde och ackumulerade 

avskrivningar skall bokföras bort från balansräkningen 

(anlaggningsregister.se/Hjalp.htm, 2010).  

 

Då en anläggningstillgång säljs så skapas det bokföringsunderlag via en fakturajournal 

eller så bokförs själva försäljningen genom en manuell kontering, försäljningen 

registreras då också i anläggningsregistret. I anläggningsregistret kan man sedan 

skriva ut en journal med bokföringsunderlag för att därefter bokföra bort 

anskaffningsvärde och de ackumulerade avskrivningarna för de sålda eller utrangerade 

tillgångarna. (anlaggningsregister.se/Hjalp.htm, 2010).  

3.23 Period och periodisering 

För att ett företag ska kunna visa ett så rättvisande resultat som möjligt förespråkas det 

att dess kostnader och intäkter fördelas på de perioder där de i praktiken förbrukas 

respektive presteras. Att fördela en kostnad eller en intäkt över en viss period kallas att 

periodisera. Normalt brukar en period vara en månad eller ett verksamhetsår. Det 

viktigaste ur resultatsynpunkt är att fördela samtliga kostnader och intäkter så att de 

hamnar under det verksamhetsår de inträffat. (expowera.se, 2010). 
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3.24 Värdering av anläggningstillgångar och finansiella tillgångar 

Innan ett företag kan påbörja sin värdering av sina tillgångar krävs det att de vet vilka 

av företagets resurser som anses vara en tillgång. Enligt (Flamholtz, 1999) behöver en 

resurs uppfylla tre kriterier för att räknas som en tillgång och därmed kunna redovisas 

som sådan: .  

 Förväntas generera framtida ekonomiska fördelar för företaget 

 Skall vara mätbar i monetära termer 

 Den skall ägas eller kontrolleras av företaget 

 Enligt rådet för finansiell rapportering faller humankapitalet på att den inte kan 

sägas vara under företagets kontroll. Detta genom att företagets medarbetare kan 

lämna företaget när de vill och då ta med sig den kunskap och kompetens som de 

besitter. De nämner också ytterligare ett kriterie för att en tillgång skall kunna tas 

upp är att tillgången ska vara ett resultat av inträffade händelser 

Förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden (Smith, 2006) Adam 

Smith anser att de materiella tillgångarna är lätta att värdera då ett inköpspris och 

lönsamhetskalkyl kan tas fram (Smith, 2006).  

Anläggningstillgångar skall normalt värderas till dess anskaffningsvärde med avdrag för 

de genomförda ackumulerade systematiska avskrivningarna. Anläggningstillgångar 

som har ett verkligt värde som är lägre än redovisat värde och som därmed antas vara 

bestående skall göra en nedskrivning till detta lägre belopp. Anläggningstillgångar som 

har ett verkligt värde som är av väsentligt högre belopp än det redovisade värdet och 

som antas vara bestående får göra uppskrivning till detta högre belopp om 

uppskrivningsbeloppet sätts av till uppskrivningsfond eller används för att öka 

aktiekapitalet i ett aktiebolag genom fondemission eller nyemission 

(anlaggningsregister.se/Hjalp.htm, 2010).  

 

De finansiella tillgångarna eller de finansiella instrumenten får i normalfallet värderas till 

ett verkligt värde. Det verkliga värdet för en finansiell tillgång eller finansiella instrument 

grundas på marknadsvärdet för instrumentet enligt notering på en aktiv marknad. Om 

det inte går att bestämma något marknadsvärde för en finansiell tillgång men för dess 

beståndsdelar eller liknande instrument skall det verkliga värdet bestämmas utifrån 
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beståndsdelarnas eller liknande instruments marknadsvärde. Om någon värdering 

baserat på marknadsvärden inte kan genomföras skall det verkliga värdet bestämmas 

utifrån allmänt accepterade värderingsmodeller och värderingsmetoder som ger en 

rimlig uppskattning av marknadsvärdet (anlaggningsregister.se/Hjalp.htm, 2010).  

 

En värdering av finansiella tillgångar eller finansiella instrument till ett verkligt värde får 

enbart ske om samtliga av de finansiella tillgångar som får värderas till verkligt värde 

värderas på samma sätt (pricewaterhousecoopers, 200708). 

 

Följande av finansiella instrument får inte värderas till ett verkligt värde: 

1. Finansiella instrument som hålls till förfall och som inte utgör derivatinstrument, 

2. Lånefordringar och andra fordringar som härrör från företaget och som inte innehas 

för handelsändamål, 

3. Andelar i dotterföretag, intresseföretag eller samriskföretag, 

4. Egetkapitalinstrument som företaget självt har gett ut, 

5. Avtal om villkorad ersättning i samband med förvärv och samgåenden, 

6. Skulder, med undantag för skulder som ingår som en del i en handelsportfölj eller 

som utgör derivatinstrument, samt 

7. Andra finansiella instrument, som är av sådan särskild karaktär att de enligt vad som 

är allmänt accepterat bör redovisas på annat sätt.  

 

Värdering till ett verkligt värde får inte heller ske om en sådan värdering inte skulle ge 

ett tillförlitligt värde på det finansiella instrumentet. (pricewaterhousecoopers, 200708) 

 

Om finansiella tillgångar eller de finansiella instrumenten värderas till ett verkligt värde 

skall värdeförändringen sedan föregående balansdag redovisas i resultaträkningen 

utom i följande fall: 

- Värdeförändringen avser ett säkringsinstrument och tillämpade principer för 

säkringsredovisning tillåter att en del av eller hela värdeförändringen inte redovisas i 

resultaträkningen. 

– Värdeförändringen beror på en valutakursförändring på en monetär post som är en 

del av ett företags nettoinvestering i en utländsk enhet 

(anlaggningsregister.se/Hjalp.htm, 2010).  
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I dessa båda undantagsfall skall värdeförändringarna på de finansiella tillgångarna 

redovisas i posten fond för verkligt värde i balansräkningen istället för i 

resultaträkningen. Värdeförändringar på en finansiell tillgång som inte utgör ett 

derivatinstrument och som därmed inte innehas för att aktivt omsättas i företaget får 

redovisas i posten fond för verkligt värde istället för över resultaträkningen. När det inte 

längre finns skäl för att redovisa ett belopp i fonden för verkligt värde skall fonden 

justeras (anlaggningsregister.se/Hjalp.htm, 2010).  

 

Följande text utgör ett utdrag ur kapitel 4 i Årsredovisningslagen: 

Värdering av finansiella instrument  

14 a § Derivatinstrument och andra finansiella instrument får tas upp till sitt verkliga 

värde, om inte annat följer av 14 b §. Det verkliga värdet skall bestämmas på grundval 

av instrumentets marknadsvärde. Om något marknadsvärde inte kan bestämmas för 

ett instrument men däremot för dess beståndsdelar eller för ett likartat instrument, skall 

det verkliga värdet bestämmas på grundval av beståndsdelarnas eller det likartade 

instrumentets marknadsvärde. Om inte heller en sådan värdering är möjlig, skall det 

verkliga värdet bestämmas med hjälp av sådana allmänt accepterade 

värderingsmodeller och värderingsmetoder som ger en rimlig uppskattning av 

marknadsvärdet.  

 

Värdering enligt första stycket får ske enbart om samtliga företagets finansiella 

instrument, utom sådana som enligt 14 b § inte får tas upp till verkligt värde, värderas 

på samma sätt. Lag (2003:774).  

 

14 b § Följande finansiella instrument får inte värderas enligt 14 a §:  

1.Finansiella instrument som hålls till förfall och som inte utgör derivatinstrument,  

2. Lånefordringar och andra fordringar som härrör från företaget och som inte innehas 

för handelsändamål,  

3. Andelar i dotterföretag, intresseföretag eller samriskföretag,  

4. Egetkapitalinstrument som företaget självt har gett ut,  

5. Avtal om villkorad ersättning i samband med förvärv och samgåenden,  

6. Skulder, med undantag för skulder som ingår som en del i en handelsportfölj eller 

som utgör derivatinstrument, samt  

7. Andra finansiella instrument, som är av sådan särskild karaktär att de enligt vad som 
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är allmänt accepterat bör redovisas på annat sätt.  

 

Värdering enligt 14 a § får inte heller ske, om en sådan värdering inte skulle ge ett 

tillförlitligt värde på det finansiella instrumentet. Lag (2003:774).  

 

14 c § Vid tillämpningen av 14 a och 14 b §§ skall avtal som avser rå- och stapelvaror 

och ger endera parten rätt att reglera avtalet med kontanter eller med något annat 

finansiellt instrument anses som derivatinstrument. Detta gäller dock inte om avtalet  

1. ingicks för att täcka företagets förväntade behov av inköp, försäljning eller egen 

förbrukning av rå- och stapelvaror,  

2. även efter avtalets ingående har tillgodosett detta behov,  

3. utformades för detta ändamål när det ingicks, och  

4. förväntas regleras genom leverans av varan. Lag (2003:774).  

 

14 d § Om värdering sker enligt 14 a §, skall värdeförändringen sedan föregående 

balansdag redovisas i resultaträkningen. I följande fall gäller att värdeförändringen skall 

redovisas i en fond för verkligt värde i stället för i resultaträkningen:  

1. värdeförändringen avser ett säkringsinstrument och de tillämpade principerna för 

säkringsredovisning tillåter att en del av eller hela värdeförändringen inte redovisas i 

resultaträkningen, eller  

2. värdeförändringen är orsakad av en kursförändring på en monetär post som utgör en 

del av företagets nettoinvestering i en utländsk enhet.  

 

En värdeförändring på en finansiell tillgång som inte innehas för handelsändamål och 

inte heller är ett derivatinstrument får redovisas i fonden för verkligt värde i stället för i 

resultaträkningen. När det inte längre finns skäl att redovisa ett belopp i fonden för 

verkligt värde, skall fonden justeras. Lag (2004:1 173).  

 

Värdering av säkrade poster  

14 e § Om en tillgång, avsättning eller skuld eller en del därav har säkrats mot ett 

finansiellt instrument som värderas enligt 14 a §, skall också den säkrade posten 

värderas enligt den paragrafen, om de tillämpade principerna för säkringsredovisning 

tillåter det. Därvid skall 14 d § tillämpas. Lag (2003:774).  

.  



 Human Value for the Investors  

Fair value vs. Human Capital 

J. Bergvall, - P. Gonzalez 

Filnamn: C-uppsats -Human Value for the Investors  41/68 

 

Om någon annan tillgång som avses i 14 f § värderas enligt den paragrafen, skall 

värdeförändringen sedan föregående balansdag redovisas i fonden för verkligt värde. 

En värdeökning skall i stället redovisas i resultaträkningen, om den utgör en återföring 

av en tidigare kostnadsförd värde nedgång på samma tillgång. En värdeminskning 

skall redovisas i resultaträkningen, om den överstiger vad som tidigare har redovisats 

som en värdeökning på samma tillgång i fonden för verkligt värde. När det inte längre 

finns skäl att redovisa ett belopp i fonden för verkligt värde, skall fonden justeras. Lag 

(2004:1 173).  

3.25 Värderingsmodeller 

Problemet med de modeller som tagits fram kring intellektuellt kapital är enligt (Bontis, 

2001), att det i dagsläget är svårt att generalisera dessa eftersom de ofta tagits fram till 

specifika företag och är därav svåra att applicera på andra. Fokus i vår uppsats är 

humankapitalet och därmed arbetstagarna i företagen och dessa benämns olika 

beroende på vilken modell som studeras. Skandia Navigatorn väljer att kalla det för 

humankapital, modellen Technology Broker benämner det ”human centered assets” 

och modellen Intangible Asset Monitor personalens kompetens. Bontis skriver även att 

kunskaperna som finns kring dessa modeller, vilka är avsedda att värdera och mäta 

det intellektuella kapitalet, måste utvecklas vidare så att det i framtiden kan tas fram 

mer aktuella generella modeller.  

Rylatt nämner 2003 att några av de mått som företag använder sig av är; 

utbildningsnivå, personalomsättning, vinst per anställd, 

kompetensutvecklingskostnader, anställningstid samt hur väl medarbetarna trivs på 

företaget och i dess kultur. Samtliga av dessa värden är lätta att mäta och jämföra över 

tid, men dessa säger mer om strukturen på företagets personal än hur den arbetar och 

fungerar ihop. (Rylatt, 2003) 

(Fitz-enz, 2000) Skriver att det humana kapitalet är det kapital som varje dag lämnar 

arbetet när medarbetarna går hem.  

De fyra modeller vi valt att beskriva är Skandia Navigator, IK-index, The Intangible 

Assets Monitor samt Technology Broker. Enligt Bornemann och Leitner som 2002 
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skriver att samtliga av dessa modeller har varit viktiga för att öka organisationers 

förståelse för att arbeta med det intellektuella kapitalet. Ett problem som kvarstår är att 

det inte finns några generella ramverk för dessa modeller. (Bontis, 2001) 

3.26 Skandia Navigatorn 

 Den här modellen togs fram av Skandias 2001s dåvarande Leif Edvinsson och var 

enligt (Bontis, 2001) ett banbrytande när den presenterades offentligt 1994, då var 

Skandia det första företag som genomfört ett seriöst försök att mäta sina 

kunskapstillgångar. Modellen fokuserar kring fem olika områden; finansiellt, kund, 

process, förnyelse och utveckling samt humankapitalet. Enligt de tre forskarna Roos, 

Fernström och Pike (2006) är Skandia navigatorn en kombination av det nuvarande 

balanserade styrkortet och en förenklad modell av den äldre modellen av IK-

navigatorn. Skillnaden var att de inkluderat det humana kapitalet. Författarna skriver att 

IK-navigatorn hjälper företaget att identifiera vilka av de resurser som har en påverkan 

på varandra och är då en del av företagets värdeskapande. Det balanserade styrkortet 

används bland annat för att bryta ned företagets övergripande strategier för att 

samtliga i organisationen skall ha möjligheten arbeta efter dessa.  

Bontis (2001) skriver också att det humana kapitalet ses som organisationernas kärna 

och det är här som den samlade kunskapen och kompetensen i företaget påträffas. 

Tillsammans med företagets strukturella kapital bildar detta företagets totala 

intellektuella kapital. Enligt författaren (Artsberg, 2003) innefattar det humana kapitalet 

dessutom företagets värderingar, kultur och filosofier. Han påpekar också här att det 

humana kapitalet inte kan ägas och styras av företagen. Bontis påpekar att Skandia 

kan med denna modell skapa sig konkurrens fördelar på marknaden de agerar på. 

Utgångspunkten med Skandia navigatorn är företagets värdeschema för sitt 

intellektuella kapital. Denna modell ger en tydlig bild av vilka delar som innefattas i 

företagets Intellektuella kapital. 
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Figur 2. Skandias värdeschema för intellektuelltkapital  

(Edvinsson och Malone, 1998. s. 75) 

3.27 IK-index 

Denna modell togs därmed fram tidigare än den nyss nämnda Skandia Navigatorn. IK-

index är ett av de tydligaste exemplen på vad som kallas den ”andra generationens” 

metoder för att mäta det intellektuella kapitalet. Med hjälp av IK-index modellen kan 

företagen sammanställa de olika mätetal som används till ett index. Dessa kan de 

sedan jämföra över tid samt med olika förändringar på marknaden. Den större 

skillnaden med denna modell jämfört de andra som visar information kring de enskilda 

komponenterna är att samliga mått sammanställs till färre antal mått som underlättar 

användandet av denna modell (Bontis, 2001). Humankapitalet är i denna modell 

indelad i personalens färdigheter/erfarenheter respektive demografiska aspekter. 

(Sveiby K.-e. , 1997) 

Därmed ställs det högre krav på kunskaper om vilka faktorer som påverkar det 

intellektuella kapitalet vid användandet av denna modell. Därför är det också viktigt att 

först utvärdera företagets intellektuella kapital för att se vilka faktorer som är av störst 

karaktär för denna post. Denna process ger företaget en bild av relationen mellan de 

olika måtten. IK-index ger en bra bild av de olika strategiska alternativen och möjliggör 

då jämförelser dessa emellan. (Sveiby K.-e. , 1997).  

Marknadsvärde

Finanskapital Intellektuelltkapital

Humankapital Strukturelltkapital

Kundkapital Organisationskapital

Innovationskapital Processkapital
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3.28 Intangible asset monitor 

Än tidigare än de nyss nämnda modellerna tog Karl-Erik Sveiby under 90-talet fram 

denna modell med avsikt att skapa ett helt nytt ramverk för synliggörandet av de 

immateriella tillgångarna. Intangible Asset Monitor (IAM) kategoriserar dessa tillgångar 

i tre olika grenar; extern struktur (varumärken och kundrelationer), intern struktur 

(organisationens styrning, juridiska system och attityder) samt individuell kompetens 

(utbildning och erfarenhet). Den sistnämnda är den som mest påtagligt kan hänföras till 

det humana kapitalet (Bontis, 2001). Därefter delas respektive inriktning in i tre skiljda 

mätområden; tillväxt, effektivitet och stabilitet där också olika nyckeltal kan tas fram. 

Utifrån vilken strategi som företaget använder sig av bestäms här vilka nyckeltal som är 

de mest värdefulla för organisationens utveckling (Sveiby K.-e. , 1997). 

Enligt (Bontis, 2001) skall K-E.Sveibys ramverk ge företagen en möjlighet att använda 

sig av både de finansiella och ickefinansiella mätetalen för att ge så komplett 

information som möjligt inför dess intressenter. Det är viktigt att dessa mått inte enbart 

ställs upp i modeller utan även sker i form av till exempel jämförelser av olika trender 

på marknaden. Nyckeltalen bör vara lättförståliga och påverkbara för företaget.  

3.29 Technology Broker 

Denna modell är framtagen av en viss Annie Brooking och är ett praktiskt användbart 

instrument för beräkningen av det ekonomiska värdet av intellektuellt kapital. Först så 

bör det intellektuella kapitalet identifieras och delas in i någon av dessa fyra grupper; 

marknadstillgångar, humankoncentrerade tillgångar, intellektuellt ägda tillgångar samt 

infrastrukturella tillgångar. Bontis menar på att de humankoncentrerade tillgångarna 

kan liknas vid humankapitalet då de båda innefattar likvärdiga jämförda variabler. När 

det intellektuella kapitalet identifierats och kategoriserats kan det beräknas och därmed 

få ett ekonomiskt värde med hjälp av någon av dessa tre metoder som Brooking 

presenterar; 

 Kostnadssynsättet - vilket baseras på ersättningskostnaden för att ersätta 

tillgången. 

 Marknadssynsättet – beräknar värdet på tillgångarna genom att jämföra med 

liknande tillgångar på marknaden. 
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 Inkomstsynsättet - värderar tillgångarnas framtida möjligheter att producera 

intäkter. 

Något som blir viktigt att beakta vid denna värdering är dock att detta sker utifrån varje 

enskilt företag och dess mål och nyckeltal samt tillståndet på dess aktiva marknad. 

Detta medför att värderingarna enligt denna modell kan skiljas åt beroende på var 

enskild organisation samt tillfället då detta genomförs. En av fördelarna med denna 

modell är att det i sig blir en tillgång för företaget att så noggrant som möjligt identifiera 

de olika delarna av dess humana kapital. Företagen bär dock en stor risk för 

felvärdering vid användandet av denna modell. Detta försöker dock Brooking undvika 

genom att så noggrant och tydligt som möjligt lista samtliga av det humana kapitalets 

olika beståndsdelar (Bontis, 2001). 

3.30 Intellektuellt kapital 

Någon klar definition på vad ett företags intellektuella kapital innefattar finns inte och 

författare har presenterat skilda definitioner. 

Det finns förklaringar, som exempelvis säger att intellektuellt kapital är individers 

ackumulerade kunskap och expertis. En annan definition är att intellektuellt kapital är 

summan av all kunskap i ett företag som kan skapa konkurrensfördelar (Stewart, 1998, 

s 66-67).De nämnda definitionerna har blivit kritiserade för att vara för allmänt hållna 

men en definition som sägs ge en betydligt mer formell beskrivning är att det 

intellektuella kapitalet är ”intellektuellt material som har blivit formaliserat, tagits om 

hand och blivit använt som en hävstång för att producera en tillgång av större värde” . 

(Stewart, 1999, s 99) 

Det finns även en hårdare definition som säger att intellektuellt kapital är det som skiljer 

mellan ett bolags redovisade värde och dess marknadsvärde, (Ekström, 2000, s 12-

15).Stewart anser att det intellektuella kapitalet kan delas upp i tre olika undergrupper; 

det humana kapitalet, det strukturella kapitalet samt kundkapitalet (Stewart, 1997, ss. 

66,75) 
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Tydligen så finns det en mängd olika definitioner på vad just begreppet innebär men 

ingen av respektive är allmänt vedertagen.  En del av det intellektuella kapitalet sägs 

vara de anställdas kunskap och denna del utgör en relativt väsentlig tillgångspost för 

kunskapsföretag. Arbetstagarnas kompetens är en del av det Intellektuella kapitalet 

och brukar benämnas vid humankapital. Kapital av denna typ utgör ett problem för att 

det inte går mäta och därmed värdera. Pyle, Flamholtz och Brummet kan ses som 

pionjärerna till tanken bakom det humana kapitalet. Dessa har föreslagit att 

humankapitalet bör redovisas, antingen självständigt eller som en del av de 

immateriella tillgångarna. De har också en gemensam uppfattning om att redovisning 

av det humana kapitalet skulle ändra organisationsförhållandet. De främsta 

anledningarna till varför kapitalet bör synliggöras är för att göra intern information känd 

för utomstående intressenter och därmed också ge en mer rättvis behandling av de 

anställda (Theeke H. A., 2005).  

Bern har en mer tveksam hållning till det humana kapitalet. Han instämmer i att det 

existerar men anser att redovisningen och värderingen av humankapital blir väldigt 

osäker. Det är inte bara svårt att mäta och värdera kapitalet utan frågan är om det 

verkligen tillhör företaget från början. Humankapitalet består av kunskap och denna 

kunskap är inte knuten till företaget utan till de anställda. Då en nyckelperson i 

företaget lämnar sin anställning minskar således humankapitalet som en följd av detta 

(Bern, 2002, s 97). 

 (Theeke H. A., 2005) Uttrycker att kunskapskapitalet är en stor tillgång för företagen 

som borde redovisas. Det borde redovisas för att det skulle öka förståelse för 

företagets organisation och det skulle ge en bättre bild av företagets tillgångar. Han vill 

se en redovisning av det intellektuella kapitalet men frågan är om det är möjligt samt 

om det efterfrågas. (Theeke, 2005) 

 Ticha (2008) skriver att kunskapskapitalet och det intellektuella kapitalet har fått en 

ökad betydelse på senare tid vilket har gjort att den traditionella redovisningen inte 

längre är tillräcklig. Det finns betydligt fler tillgångar och värde inom företagen som inte 

redovisas och redovisningen idag möter inte det informationsbehov som företagets 

olika intressenter efterfrågar (Ticha, 2008, s 57).  
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3.31 Human kapital 

Humankapital är människors kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan 

bidragande fysiska och psykiska egenskaper(hälsa) som förvärvats genom bl.a. 

utbildning. Humankapital har förr i tiden inte funnits med i traditionell redovisning, detta 

på grund av svårigheterna att värdera och mäta det. (http://www.ne.se/humankapital ).  

Humankapital är vanlig inom kunskapsintensiva områden, där man vill bibehålla, eller 

höja humankapitalets nivåer, genom undervisning och utbildning. Detta för att stimulera 

den ekonomiska tillväxten. Humankapitalets ekonomiska betydelse har länge varit 

känt, men under de senaste åren har dess grundstenar förändrats från att bli allt 

mindre baserad på tillverkning av varor, och allt mer på produktion och behandling av 

data och informationsteknologi. Nya teknologier har i snabb takt skapat behov av nya 

kompetensområden och yrken. (http://www.expowera.se/mentor/faq/humankapital.htm) 

Ett kunskapsföretag är ett företag där produktionen är icke standardiserad, kreativ, 

individberoende och komplext problemlösande. Därmed skiljer sig kunskapsföretag 

från andra tjänsteföretag och industriföretag där verksamheten kan standardiseras. 

Typiska kunskapsföretag är konsultföretag, advokatfirmor samt reklam- och 

revisionsbyråer. Dessa företag säljer sin specifika kunskap och är beroende av 

personalens kompetens och kreativitet. Den värdefullaste tillgången i 

kunskapsföretaget är därför det som kallas humankapital, det vill säga de mänskliga 

resurserna i form av individernas förmåga, kunskap, skicklighet och erfarenhet. (Sveiby 

K. , 2010) 

Riskerna med att redovisa humankapital är dess problem med mätning och värdering. 

Att värderingen blir svår grundar sig i att de inte finns existerande marknadsvärde för 

dessa tillgångar, och därmed är jämförelser svåra att genomföra. Det viktiga i att 

beräkna humankapitalet är inte att enbart beräkna dessa tillgångar utan man måste 

även ta hänsyn till hur de verkar tillsammans samt att personalen verkligen tar tillvara 

på kunskap och information som delges. Därför är det viktigt att de styrtal som används 

för att mäta humankapital välgrundade, välutformade och teleologiska.  Det innebär att 

företagen måste vara säkra på att måtten verkligen mäter något som är betydande, 
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påverkas av andra variabler samt att det som mäts reflekterar var företagen bör 

befinna sig (Malone, 1997).  

Enligt Abeysekera och Guthrie (2004) kan följande punkter vara anledningar till varför 

företagen väljer att ta upp frivillig personalrelaterad information i sina årsredovisningar 

(Abeysekera, 2004): 

 Det möjliggör för företag att ge en bild av de dolda värden som finns i 

organisationen 

 Synliggör kopplingen som finns mellan företagets prestationer och 

humankapitalet för aktieägarna. 

 I försök att efterlikna företag som anses ha ”bäst” redovisning. 

 Bidrar till en ökad medvetenhet om personalens delaktighet i företaget. 

I en undersökning av 120 företags årsredovisningar i USA, Tyskland, Kanada, 

Storbritannien, Japan och Sydkorea fann författarna att det som lyftes fram minst var 

värdeskapande från mänskliga resurser. Anledningen till detta var enligt Abeysekera 

och Guthrie antingen att de var svåra att värdera eller att de ansåg att informationen 

var inte var relevant. (Guthrie, 2004) 

Abeysekera och Guthrie kom efter en studie av stora börsnoterade företag i Sri Lanka 

fram till att även tidigare studier visat att redovisning av humankapital anses vara något 

positivt då det visar att företaget inte enbart är fokuserat på resultatmått. De som 

nämndes i årsredovisningarna var dock enbart kopplade till ledningsgruppen då 

företagen ansåg att dessa var de som stod för den största delen av denna faktor. 

(Abeysekera, 2004) 
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4 Empiri 

I empirin presenteras det insamlade data från intervjuer med sex insatta i antingen 

ämnet human kapital eller kunskapsinhämtning. De intervjuade var en ekonom i 

ledande roll på Scania CV AB, en ekonomi doktorand vid Uppsala Universitet, en högt 

uppsatt tjänsteman i SSL, utbildningsminister från utbildningsdepartementet, en 

anställd med hög befattning i SAP:s human resource avdelning samt en anställd i 

skatteverket. 

Intervjuerna var semistrukturerade och utgångsfrågorna var ”Efterfrågas en redovisning 

av det humana kapitalet?, hur skulle detta kunna redovisas och värderas?” Vid 

genomförandet av intervjuerna skedde detta genom användande av ledande frågor 

därav dess beskrivande form av respondenternas svar.Målet med detta avsnitt är att 

på ett humant tillvägagångs sätt försöka finna faktorer som kan ligga till grund till dessa 

frågor.    

Diagrammet visar att i 8 av 11 tillfrågade företag, efterfrågas redovisning av det 

humana kapitalet. 

4.1 Scania 

Företaget startade med att utveckla järnvägen, järnvägsvagnar. Företaget 

expanderade sin produktion med nya typer av vagnar som sedan kom att bli lastbilar. 

Scania är ett av världens ledande lastbilsföretag med ca 35 000 anställda. 

Vid en personlig intervju med Erik Hörberg som är verksam som Business controller på 

Scania CV AB berättar han att hans uppfattning kring hur verkstadsindustrin ser på 

redovisning av det humana kapitalet kan bli aningen konservativ. Detta då speciellt om 

det skulle vara på kort sikt. På lång sikt är det aningen mer lutat åt ett strategiskt beslut 

där det blir upp till de centrala nivåerna att ta sådana beslut. Frågan är också om de 

externa intressenterna efterfrågar detta då företag inte avsätter resurser för att försöka 

få igenom denna aspekt.  All form av utbildning uppmuntras redan idag på Scania och 

Erik tror inte att möjligheten att få göra avskrivningar på detta skulle påverka den 

inställningen särskilt nämnvärt. Naturligtvis skulle det vara genomförbart, men då skulle 
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det behövas klara restriktioner eller tydliga riktlinjer i hur detta skulle genomföras. Om 

utbildningar skulle klassificeras skulle detta också underlätta genomförandet av 

värderandet. Det som i sådana fall bör läggas vikt kring är hur det framhålls så att 

lokala tolkningar undviks. Han känner idag inte till några framtagna verktyg för att 

genomföra detta men har hört talas om att det existerar.  

Idag har de på human resource avdelningar på Scania inte avsatt resurser just för att 

värdera det humana kapitalet. Även om inställningen och benägenheten inte skulle 

påverkas nämnvärt vid införandet av detta så kan det medföra säkerställande om ett 

bra normalläge.   

4.2 Ekonomi doktorand vid Uppsala Universitet 

Erik Erlandsson är ursprungligen ifrån staden Oskarshamn. Är numer 26år gammal och 

bosatt i staden Uppsala där han studerar ekonomi via Uppsala Universitet- 

ekonomikum sedan 2005. 

Vid en intervju med Erik Erlandsson verksam som ekonomi doktorand vid Uppsala 

Universitet nämner han att den första aspekten blir att fastställa vad det intellektuella 

och då samtidigt humankapital verkligen innebär som definition. Detta bör fastställas 

för att samtliga skall förstå vad det innebär att bearbeta detta vidare. Erik tror att 

företag som har huvudverksamhet som byggs kring det som vi i intervjun kallar 

intellektuellt kapital skulle uppskatta att ha möjligheten att bokföra detta som en 

tillgång. Detta då inte enbart för att redovisa en så rättvisande bild som möjligt utan 

mer för att främja deras vilja att bygga upp ett nyckeltal som de kan inrikta sig mot. 

Eftersom att kunskapen i detta fall motsvarar till exempel maskiner hos ett 

producerande industriföretag borde de redovisas likartat. En mer rättvisande bild av 

företaget och därmed också en mer rättvis bild som inte utesluter väsenligt information 

som kunskapsföretagen bör redovisa enligt praxis.  

Erik känner till att Skandia genomförde tidigare undersökningar kring detta men att det 

lades på is och att i och med detta medfört ett avstannat intresse för att försöka få det 

genomfört. Borde inte vara så att bristen på resurser skall låta kunskapsföretagen 

behöva gå på knäna då de i vissa fall som substitut konkurrerar på en marknad där det 
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existerar industriella aktörer. De behövs ett engagemang hos de som påverkar IFRS 

och därmed restriktionerna kring detta för att det skall genomföras.  

Erik tror att det kan främja företagens benägenhet att utbilda sin personal då de får 

bokföras som en tillgång. Det kan till och med vara så att företag inte ser utbildning 

som enbart något kortsiktigt utan mer som en långsiktig investering och inte bara en 

kostnad. Han tror också att det är möjligt att genomföra dock handlar det om en 

allokering av företagens resurser vilket både är tidskrävande och bidrar därmed till 

kostnader som var företag inte är villiga att kontera. Om ett fastställande av hur det 

humana kapitalet värderas och mäts är det genomförbart men det blir troligtvis en lång 

process då dessa uppfattningar troligen är långt ifrån en gemensam verklighetsbild. 

Erik berättar också hur idrottare på elitnivå bokförs som en tillgång i balansräkningen 

då de ofta kan uppfylla kriterierna för detta.  

Att i ett försök att bryta ut det intellektuella kapitalet ur goodwill posten är nog relativt 

svårt men däremot så känns det som att det är något som börjar byggas på från 

grunden. Den stora skillnaden mellan det bokförda värdet och dess verkliga värde styrs 

av efterfrågan och då främst företagets möjligheter till att säkerställa en kontinuerlig 

utdelning. Arbetet kring detta är uppbyggt av hur företagens humana kapital arbetar 

och då både som enskild och i grupp. 

Att värdera det humana kapitalet som att det erbjöds på en marknad blir nog nästa steg 

tror detta är betydligt svårare än att redovisa posten enligt anskaffningsvärden.  

4.3 SSL 

SSL är en förkortning för school of systems and logistics som är ett internationellt 

företag börsnoterade på nasdaq i England med ca 5000 anställda. Verksamhetsgrenen 

skiljer sig mot dess lokala marknader. 

I en intervju med en anställd med hög befattning i SSL Eastern Europe som vill 

utelämna sitt namn i sekretess berättar hon att de är verksamma på börsen i England 

men styrs av IFRS. Hon anser att mjuka värden är svåra att mäta såsom kunskap men 

utbildningar som kostnadsförs företaget går att värdera om det finns klassificeringar 
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samt att det kan hänföras till utgifterna för utbildningen i sig samt de aktuella 

händelserna. I fall det skulle införas en redovisning av det humana kapitalet skulle mer 

kapital stanna inom organisationen då skattekostnader reduceras. Då detta sker 

innehar företaget mer likvida medel som kan påverka kommande års resultat positivt. 

Hon tror definitivt på att om det är möjligt skulle företagen avsätta mer resurser för att 

genomföra detta. Att det redovisas en än mer rättvisande bild av företagets ställning 

kan komma att göra företagen mer attraktiva för investerare. Hur värderingen skall gå 

tillväga blir det avgörande då den måste vara opåverkad av partiskhet och självintresse 

hos ledamöter. Detta borde absolut inte vara någon omöjlighet om det fanns 

restriktioner kring hur det skulle genomföras. Hon anser att det troligen existerar 

företag idag som inte framtagit arbetsbeskrivningar eller utvärdering av arbetstagares 

kunskap utan mäts till största del av utfallet av dess prestationer. Då blir frågan om det 

är respektive arbetstagares kunskap eller dess prestationer som bör mätas. Ett internt 

resultat på företagen bör bli att konkurrensen bland arbetstillfällen ökar i och med att 

det blir klarare riktlinjer. När denna konkurrens ökar bör de fackliga organisationernas 

vikt av intresse öka. Den anställde tror att eftersom samhället ständigt lever i förändring 

och ökningen av kunskapsföretagen blir allt fler kommer det mer eller mindre bli ett 

måste att hitta en lösning på hur detta skall gå till väga. Hon har vid ett flertal tillfällen 

hört att detta efterfrågas men det saknas resurser i företagen för att en lösning skall bli 

ett faktum. Detta ligger hos de som har möjligheten att påverka restriktionerna samt 

intressenter både inom och utanför organisationerna. Det värde som befinner sig 

mellan företagens bokförda värde samt dess börsvärde är hänfört till dess varumärke, 

kundrelationer, efterfrågan av investeringen i företaget samt dolda reserver i företaget. 

Eftersom händelser som skett löpande under året skall redovisas i årsredovisningen 

anser hon då också att investeringar i arbetstagarna och dess kompetens är av ytterst 

vikt aktuellt. Kan inte se att någon annan värdering en dess anskaffningsvärden skulle 

kunna användas. 

4.4 Utbildningsdepartementet 

Utbildningsdepartementet ingår som ett av tolv departement i myndigheten 

Regeringskansliet. Regeringskansliet förbereder regeringens ärenden och biträder 

statsråden. Utbildningsdepartementet ansvarar över frågor om utbildning i Sverige. 

(regeringen.se) 
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I en intervju med Jan Björklund på utbildningsdepartementet så anser han att allt som 

kan genomföras för att möjligtvis påverka samhällets vilja att inhämta kunskap via 

utbildningar på alla nivåer bör det genomföras oavsett till vilken nivå resurskrävandet 

tillämpas. Dock får detta inte bli på bekostnad av något annat vilket detta kan hänföras 

vid en stor marginell ökning av företagens utbildnings benägenhet av de anställda. 

Skulle samtliga organisationer börja redovisa det humana kapitalet kan det komma att 

påverka andra instanser i samhället vilket kräver en omstrukturering av högre 

instansers redan bestämda och arbetande planerade kommande händelser.  

Restriktioner styrs ofta av prejudikat vilket kräver ett avsteg från redan existerande 

restriktioner. Även om det känns tungt att uttala så är det ofta så fallet ser ut. Självklart 

vill allt som fungerar som ramverk för samhället utvecklas i takt med denna men det är 

inte alltid det är möjligt, därmed prioriteras säkerligen inte sådana här frågor kring en 

redovisning av det humana kapitalet särskilt högt av de som sätter ramverket för 

koncerner inom EU. Han tror att det är genomförbart och påverkar företagen positivt 

samt ökar arbetstillfällen för de som besitter kunskap om attraktiva utbildningar som 

skulle kunna delges. Han känner sig säker på att ämnet nog bör stå redo på 

startplattan det handlar nog bara om när skottet skall avlossas tills det genomförs. I 

frågan om Jan vet om det finns existerande diskussioner kring detta vill han inte uttala 

sig kring. Han känner väl till Skandia modellen men har inte hört att det existerar andra 

verktyg för att redovisa det intellektuella kapitalet.   

4.5 SAP (System Applications and Products) 

SAP är en förkortning för system applications and products och är ett internationellt 

företag som förser dess marknader med verktyg med bland annat datoriserade 

program för att beräkna nyckeltal hos organisationer. SAP har ca 47 000 anställda. 

I en intervju med Leo Apooteiker som är verksam som Vice direktör vid SAP:s human 

resource avdelning berättar han att verktygen är många men samtliga likartade till sin 

natur. Det finns framtagna verktyg för att beräkna det humana kapitalet men då enbart 

baserat på investering i utbildning samt utfallet av prestationerna. Leo anser att 

efterfrågan ligger latent på många företags bord men då detta efterfrågas mest hos de 

företag som erbjuder tjänster och inte innehar maskinparker som den mest 

procentuella tillgången i företaget. Verktygen som är framtagna av SAP har blivit 
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kallade ”SAP ERP- Human capital dashboard” och programvaran som används är 

Xcelsius Engage 2008. Han berättar även att antalet HR avdelningar i Sverige som 

använder sig av detta överskrider 1500 stycken samt att de bara i Europa säljer fler än 

10 000 sådana system per månad. Verktyget finns, frågan är hur det skulle genomföras 

genom redovisning i en balansräkning. Mer troligtvis ser han att det skulle kunna 

komma att efterfrågas som sidordnad bokföring av externa intressenter. Fördelen 

skulle vid redovisning i balansräkningen bli att avskrivningar får genomföras och 

därmed sjunker resultatet i resultaträkningen. Detta i sig kan komma att påverka de 

externa intressenternas utdelning då dessa kanske inte heller ser det som så aktuellt 

att genomföra. Däremot så skulle troligtvis de långsiktiga investerarna se på detta 

positivt. Internt inom företagen så är det högt aktuellt för att de skall kunna säkerställa 

utfallet av deras investeringar i arbetstagarna. Programmet använder sig enbart av 

kostnader som kan hänföras till händelser som skett då någon arbetstagare faktiskt 

genomfört en kunskapsinhämtning som därmed genererat en viss kostnad för 

organisationen. Om en sådan tillgång som human kapital redovisas i balansräkningen 

bör den till en början redovisas enligt anskaffningsmetoden för att säkerställa att 

marknaden inte riskerar att skapa varken monopol eller för stora fluktuationer. Leo tror 

att förslag från företag som har inflytande i marknader globalt som styrs av IFRS skulle 

kunna komma att påpeka detta. Men precis som en balansräkning som styrs av en 

balans mellan tillgångar och skulder så kan denna fråga vägas med att företagen 

efterfrågar detta för att visa en så rättvisande bild som möjligt inför externa intressenter 

samtidigt mot de externa intressenterna som kanske inte efterfrågar detta i dessa tider 

då det varit lägre utdelningar på grund av lågkonjunktur.  Anskaffningsvärden är till 

synes de faktiska investeringarna i denna post och är därmed troligtvis den mest 

rättvisande bilden av det humana kapitalet. Sedan skulle troligtvis en redovisning av 

det humana kapitalet öka medarbetarnas känsla av delaktighet. Känner inte till 

normerna för redovisningen av just dessa poster men anser att poster som investering i 

arbetstagarnas kunskap även kan styrka möjligheten till framtida utdelningar. Nedanför 

med Figur 3 SAP human capital dashboard illustreras en struktur av redovisningen av 
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det humana kapitalet hos de företag som använder sig av detta program. 

 

Figur 3 SAP:s Human Capital Dashboard 

(http://www.enterprise-dashboard.com/2007/08/13/human-capital-dashboard-tracks-

strategic-hr-metrics-using-xcelsius/) 

4.6 Skatteverket 

Skatteverket lyder under regeringen men är en fristående myndighet. Det betyder att 

regeringen inte kan påverka enskilda personers eller företags skattefrågor. 

Skatteverkets huvuduppgifter är skatter, folkbokföring, bouppteckningar och 

borgenärsarbete. Skatteverket förvaltar Sveriges skatter. 

Vid en intervju med en representant på skatteverkets kontor i Södertälje som vill hållas 

anonym berättar hon att skatteverket i sig enbart ser till att företag följer de riktlinjer de 

bör och att rätt mängd skattemedel erfordras de på skatteverket. Denna fråga kring 

redovisning av det humana kapitalet borde vara ett ämne för partiledare. Detta 

påverkar nog samhällets allokering av resurser. Själv anser hon att det bör vara högt 

prioriterat att få igenom sådana frågor. Samhället gynnas av fler arbetstillfällen samt 

bättre möjligheter till utbildning. Restriktionerna kring hur detta skulle se ut blir enbart 

ett faktum om partiledare drar sitt strå till stacken. När det gäller företagens kontroll 

över arbetstagarna kan dessa diskuteras antyder hon. Viljan att få igenom dessa frågor 

är högre hos kunskapsföretagen än de externa intressenterna. Däremot skrivs det 
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under på ett anställningsbevis vilka förpliktelser och ersättningar som skall utgå som 

därmed kan ses som en delvis kontroll. Hade yttre påtryckningar legat till grund för 

denna fråga hade det redan genomförts. Att redovisa detta i en balansräkning borde 

inte alls vara något problem. Verktygen behöver varken vara komplicerade eller svåra 

att ta fram. I de kristider vi gått igenom och nu fortfarande bearbetar så tror hon inte att 

det skulle vara aktuellt inom de närmaste åren men tror att det kommer att bli ett 

faktum. 

4.7 Undersökning av årsredovisningar år 2009 (2010-05-20) 

Efter genomförda undersökningar hos 54 årsredovisningar av totalt 56 stycken 

börsnoterade företag inom Large cap omxnordic i Stockholm kunde följande resultat 

avläsas: 

 Av de 54 granskade årsredovisningarna fann vi att enbart sju av dessa innehöll 

information i sidoordnad bokföring kring det humana kapitalet. 

 Investerat kapital för utbildning av de anställda kunde hänföras till 19 stycken av 

dessa 54 företag. 

  Fyra stycken företag redovisade antal utbildningsdagar 

 Elva stycken företag redovisade i tilläggs information att de genomfört 

undersökningar hos de anställda grundat på deras tillfredställelse kring 

utbildning och utveckling.  

 De företag som redovisade human kapital via sidoordnad bokföring gjorde detta 

baserat på investerat kapital i utbildningssyfte, skillnaden i ökat resultat per 

anställd samt anställningstid. 

 Inget av företagen som redovisar information kring det humana kapitalet anger 

dess orsak av just denna redovisning eller styrker valet av de givna 

mätpunkterna.  

De två uteblivna årsredovisningarna utgick på grund av att de inte kunde finnas via 

företagets hemsida. 
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4.8 Undersökning av efterfrågan att redovisa humankapital 

Undersökning av efterfrågan av det humana kapitalet hos de företag som är börsnoterade på 

Omxnordic i Stockholm. De företag som ingår i denna undersökning ska finnas i bilaga 8.1 . 

Undersökningen ville undgå ledande frågor därav gavs ett utskick med frågan om detta 

efterfrågas eller inte. Av de 56 utskickade frågeformulären kunde vi inhämta svar från elva av 

dessa. Nedanför följer utfallet av formuläret.  

 

Figur 4: Efterfrågas redovisning av det humana kapitalet 
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5 Analys 

I analysen kopplas den samlade teorin samman med empirin. Här beaktas även hur 

tillförlitliga den insamlade empirin är.Urvalet av teorin är vald utifrån det humana 

kapitalets breda syn på detta varav analysen handlar om tolkningar av områden som 

kan påverka det humana kapitalet. 

Definitionerna av vad det humana kapitalet innefattar står ännu inte helt klart. De 

tidigare studierna har visat på skilda definitioner där dessa fortfarande kan speglas i de 

använda respondenternas svar.  

Efterfrågan av att redovisa det humana kapitalet i teorierna tordes öka enligt de tidigare 

påståendena angående ökad användning av kunskap hos medarbetarna. Ökning av 

kunskapsintensiva företag ökar för var dag som löper till dess fullo. Enligt en av 

undersökningarna där vi enbart fick svar utifrån elva av 56 stycken företag så var åtta 

av dessa positiva till en redovisning av denna post. Hur bilden skulle sätt ut vid en 

större mätning är osäker varav vi grundar utfallet på det data vi insamlat.  

Tidigare framtagna modeller existerar som förklarar hur det humana kapitalet kan 

värderas och mätas. De empiriska undersökningarna hävdar att det inte är mätningen 

av det humana kapitalet som bidrar till dess problematik att genomföra utan vilka 

mätpunkter som skall användas. I undersökningen fann vi att punkter som några av de 

börsnoterade företagen på omxnordic Stockholm Large cap redovisade var antalet 

utbildningsdagar, investerat kapital i utbildning samt arbetstagarnas anställningstid. 

Något som saknades var tilläggsinformation kring valet av dessa mätpunkter. Enligt 

IAS 38 får inte företagen redovisa utgifter för investering i de anställda som en tillgång 

däremot får detta ske via en sidoordnad bokföring. Vid ett genomförande av en 

redovisning av det humana kapitalet nämner de tidigare teorierna inte om detta skulle 

ske som sidoordnad bokföring eller via balans eller resultaträkning. Det som 

respondenterna anser för att ge en rättvisande bild utåt externa intressenter måste 

skillnaden i företagens redovisade kontra noterat börsvärde specificeras. Samtidigt 

nämner Erik Erlandsson att utbildningarna skulle kunna klassificeras och därmed 

underlätta värderingen. Vid en redovisning av det humana kapitalet i en balansräkning 

tror Erik Erlandsson att det kan främja företagens benägenhet att i ett långsiktigt 
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perspektiv investera i de anställda till en högre nivå. Jan Björklund nämner att alla 

tillvägagångssätt för att kunskapsinhämtning skall ske bör göras så länge det inte blir 

på bekostnad av någonting annat som är planerat att genomföras av regeringskansliet. 

Anställd på skatteverkets kontor i södertälje säger att genomförandet av denna 

redovisning är upp till de normgivare och politiker som har ett betydande inflytande i 

frågan. Företagen idag avsätter inte tillräckliga resurser då normgivarna inte ställer 

denna post av humankapital som krav i dess restriktioner. 

Angående dess avskrivningar eller värde beprövning ses det enligt teorierna som enligt 

normerna kring goodwill posten att en avskrivning inte får genomföras men årligen skall 

en prövning av dess värde genomföras. Vid redovisning som en immateriell tillgång 

kan avskrivningar genomföras. Enligt respondenterna kan detta leda till att de externa 

intressenterna i dagsläget inte vill genomföra en redovisning av denna post då det kan 

påverka investerarnas utdelning på investerat kapital då resultatet reduceras. Däremot 

så skulle en redovisning i en sidoordnad bokföring till en början hjälpa till att arbeta 

fram de styrparametrar företagen kan komma att belysa för att redovisa en rättvisande 

bild. Hur denna tillgång skulle redovisas enligt en verkligt värde metod är svår att 

förutsäga däremot kan mätning av dess faktiska utgifter för investering i det humana 

kapitalet utan problematik genomföras. Därmed är troligtvis en redovisning enligt 

anskaffningsmetoden mest lämpad för redovisning av det humana kapitalet. 

Enligt normgivare som IFRS så får inte det humana kapitalet redovisas i en 

balansräkning däremot finns inga regler kring hurvida företagen redovisar sidoordnad 

bokföring som komplement till dess delar som står som krav hos dessa aktörer. 

Normerna är angivna så att de kan tolkas och appliceras på olika verksamheter där 

denna tolkning är avgörande för att en rättvisande bild skall ges. I noter skall det 

lämnas tilläggsinformation som kan stärka deras bild av företaget ut till dess externa 

intressenter. I en av undersökningarna fann vi att sju stycken företag redovisade poster 

kring det humana kapitalet i sidoordnad bokföring. Det humana kapitalet får inte 

redovisas då det inte existerar en legal kontroll över arbetstagarna. Däremot skrivs det 

under på ett anställningsbevis vilka förpliktelser och ersättningar som skall utgå som 

därmed kan ses som en delvis kontroll. 
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Erik Hörberg som är verksam som Business controller på Scania CV AB berättar att 

hans uppfattning kring hur verkstadsindustrin ser på redovisning av det humana 

kapitalet kan bli aningen konservativ. Detta då speciellt om det skulle vara på kort sikt. 

Frågan är sedan också om de externa intressenterna efterfrågar detta. Teorier tror 

även att revisorer kan hämma utvecklingen av denna post. 



 Human Value for the Investors  

Fair value vs. Human Capital 

J. Bergvall, - P. Gonzalez 

Filnamn: C-uppsats -Human Value for the Investors  61/68 

6 Slutsats 

I slutsatsen skall uppsatsens problemformulering besvaras och sammanställa 

resultatet av uppsatsen. Slutsatsen tar även med en själkritik samt förslag på 

vidareforskning. 

I en jämförelse med tidigare studier kring ämnet humankapital och dess redovisning i 

antingen en sidoordnad bokföring eller balansräkning kan här avläsas att ämnet 

fortfarande inte har ett starkt inflytande i samtliga organisationer. Däremot enligt data 

insamlingen efterfrågas en redovisning av denna post. Samtidigt i en av våra 

undersökningar fanns en redovisning av det humana kapitalet i sidoordnad bokföring 

hos sju av de 54 granskade årsredovisningar. Denna redovisning skulle till en början 

vara mest lämplig att redovisa med en sidoordnad bokföring. Då lågkonjunkturen 

hämmar redovisning av poster som reducerar det årliga resultatet. Värderingen av det 

humana kapitalet är lämpligt att genomföra enligt anskaffningsmetoden då dess aktiva 

marknad och klassificeringar försvårar arbetet kring dess värdering. För de långsiktiga 

investerarna ses troligtvis detta som någonting positivt då företaget stärker sin ställning 

och har därmed fördelar gentemot dess konkurrenter. Respondenter anser att den 

legala kontrollen över arbetstagarna kan diskuteras då de faktiskt skriver under ett 

anställningsbevis där de åtar sig förpliktelser samt fördelar i form av utgivna 

ersättningar. Att i ett försök att dela upp skillnaden i det bokförda samt börsnoterade 

värdet kan vara svårt, då denna post bör starta med en grund att stå på.  

De tidigare framtagna modellerna är därmed inte allmänt vedertagna bland våra 

respondenter. Men poster som anställningstid, investering i utbildning hos de anställda 

samt ökat resultat per anställd kunde utläsas ifrån undersökningen. Något som 

författarna reflekterat över under framtagandet av denna uppsats är ämnets stora 

påverkan hos normgivarna. Normgivarna nämner att en rättvisande bild skall speglas 

samtidigt som författarna till denna uppsats reflekterat över att företagen troligtvis inte 

kommer avsätta resurser till detta på grund av att det påverkar det årliga resultatet och 

därmed ledningens procentuella utdelning i form av bonusar. Investerare prioriterar 

troligtvis inte heller detta ämne då dess utdelning minskar vid en redovisning genom en 

balansräkning. Vi anser därav att detta ligger hos normgivarna att bearbeta vidare. 
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6.1 Självkritik 

Eftersom att ämnet ännu inte är vedertaget och allmänt känt generellt bland företagen 

blir vår val av respondenter och de tidigare teorierna svåra att framställa, mäta och 

jämföra samtidigt som definitionen av det humana kapitalet inte är vedertaget. 

Samtidigt blir då också storleken på undersökningarna och inhämtning av teorier svåra 

att bestämma då det ännu inte finns restriktioner kring hinna redovisning skall ske. I 

våra slutsatser blir där med våra svar inte direkt kopplade till en teori och hela 

uppsatsen leder lättare till en beskrivande uppsats. Sedan bör också beaktas att våra 

tolkningar kanske möjligtvis skulle tolkas annorlunda av annan utomstående individ. 

Där har vi försökt att stärka våra tolkningar genom att en utomstående vid namn Jan-

Erik Gavelin har tolkat och styrkt dessa.  

6.2 Sammanfattning och förslag på vidare forskning 

Uppsatsen började med att förklara problembakgrunden som ledde fram till vår 

frågeställning där vi därefter insamlande tidigare teorier och forskning kring ämnet för 

att sedan insamla data som kunde ställas mot de tidigare teorier och forskning som 

skett i en analys. I våra slutsatser presenteras våra svar på frågeställningen som 

presenterats. Denna uppsats har skett utifrån ett företagsperspektiv där vi föreslår att 

vidare forskning kring ägarperspektivet bör genomföras. Hur sker en förändring av 

normer hos normgivarna samt i en undersökning jämföra olika verksamhetsområden 

kring redovisning av hur denna post skulle kunna genomföras. Även en djupare 

forskning skulle vara intressant.  
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Bilaga 

Bilaga årsredovisningar 

Undersökning av dessa företags årsredovisningar kontakt har även skett genom 

respektive företags hemsida. 

ABB ltd   NCC 

ALFA LAVAL  NORDEA BANK 

ALLIANCE OIL COMPANY AB ORIFLAME 

ASSA ABLOY  RATOS 

ASTRA ZANECA  SAAB 

ATLAS COPCO  SANDVIK 

AUTOLIV   SCA 

AXFOOD   SCANIA 

BOLIDEN   SEB 

CASTELLUM  SECO TOOLS 

ELECTROLUX  SECURITAS 

ELEKTA   SKANSKA 

ERICSSON  SKF 

FABEGE   SSAB 

GETINGE   STORA ENSO 

HAKON   SV. HANDELSBANKEN 

HENNES & MAURITZ  SWEDBANK 

HEXAGON  SWEDISH MATCH 

HOLMEN   TELE2 

HUFVUDSTADEN  TELIA SONERA 

HUSQVARNA  TIETO OYJ 

INDUSTRIVÄRDEN  TRELLEBORG 

INVESTOR  VOLVO 

KINNEVIK 

LATOUR 

LINDAB INTERNATIONALL 

LUNDBERGFÖRETAGEN 

LUNDIN MINING CORPORATION 

LUNDIN PETROLEUM 

MEDA 

MELKER SCHÖRLING 

MILLICOM INT. 

MODERN TIMES GROUP 



 Human Value for the Investors  

Fair value vs. Human Capital 

J. Bergvall, - P. Gonzalez 

Filnamn: C-uppsats -Human Value for the Investors  68/68 

 


