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Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur redovisning av det 

totala humankapitalet skulle påverka den rättvisande bilden av 
fotbollsklubbar och tjänsteföretag. Uppsatsen kommer även att 
undersöka skillnader och likheter som eventuellt uppstår vid 
redovisning av det totala humankapitalet mellan de två 
studieobjekten. 

 
Metod:  Studien har en genomgående kvalitativ prägel. Revisionsbyråer 

och bolagiserade fotbollsklubbar är studiens fall. Det empiriska 
materialet har hämtats genom semi-strukturerade intervjuer som 
gjorts med Djurgårdens Elitfotboll AB och Grant Thornton. 

 
Slutsats:   Författarna av studien har nått den övergripande slutsatsen att den 

rättvisande bilden skulle påverkas negativt om man redovisade det 
totala humankapitalet. Vi finner att den osäkerhet som råder skulle 
komma att prägla hela tillvägagången av en organisations 
värdering av sitt humankapital. Med detta menar vi inte att det 
nuvarande sättet ger en rättvisande bild, även om de som 
författarna av studien intervjuat är tämligen nöjda med hur den 
rådande situationen är i dag. Den rättvisande bilden som ges i dag 
är dock tillräckligt bra för att ge en ganska korrekt bild av 
organisationen i fråga. 



 

Abstract 
Bachelor thesis in business administration, Södertörns högskola, accounting, autumn 2011 
 
Title: True and fair with human capital – A case study of football clubs 

and service companies 
 
Authors:  Fredrik Holgersson and Jonathan Kviborg 
 
Advisor:  Cheick Wagué 
 
Keywords:  Human capital, Service companies, Football clubs, True and fair, 

Balance sheet, Intangible assets 
 
Purpose:  The purpose with this paper is to examine how the accounting of 

the total human capital would affect the true and fair of football 
clubs and service companies. The essay will also explore the 
differences and similarities that may arise when accounting the 
total human capital between the two study objects. 

 
Methodology: The study has a consistent qualitative character. Audit agencies 

and privatized football club is the study cases. The empirical data 
are gathered through semi-structured interviews with Djurgårdens 
Elite Football AB and Grant Thornton. 

 
Conclusions: The authors of the study have reached the overall conclusion that 

the true and fair would be negatively affected when accounting the 
total human capital. We find that the uncertainty that prevails 
would come to characterize the whole procedure of an 
organization's valuation of its human capital. By this we do not 
mean that the present method provides an accurate picture, despite 
the fact that the ones being interviewed are fairly satisfied with 
how the situation is today. The true and fair given today is good 
enough to give a fairly accurate picture of the organization 
concerned. 
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Centrala begrepp och förkortningar 
 
DEF AB  Djurgårdens Elitfotboll AB 
IASB  International Accounting Standards Board. 
IFRS  International Financial Reporting Standards. 
SvFF  Svenska Fotbollsförbundet. 
Tjänsteföretag Vår studie definierar begreppet som ett företag som säljer tjänster 

där personalen står för kunskapen och samtidigt är den viktigaste 
tillgången. 

ÅRL  Årsredovisningslagen. 
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1 Inledning 
 
Det inledande kapitlet tar upp studiens bakgrund för att ge läsaren en kort introduktion till 
ämnet och problemet. Vidare redogörs studiens frågeställningar, syfte respektive 
avgränsningar. Författarna listar även centrala begrepp och förkortningar. 

 
1.1 Bakgrund 

 
”Nu är hjärnan mäktigare än hela länder. 1998 hade Norge ungefär 144 
miljarder kronor i sin oljefond. Det är utdelning på 30 års oljeproduktion i 
Nordsjön. Trettio års hårt arbete. Tänk på de tusentals oljearbetare som 
tillbringat veckor borta från familj och vänner med den hårda nordsjövinden i 
ansiktet och regnet rinnande nedför halsen. Det är en enorm summa pengar, 
som omsorgsfullt lagts undan som ett slags nationell pensionsfond för att 
garantera ett litet lands fortsatta välstånd. Men ändå överstiger inte summan 
marknadsvärdet för Amazon.com, Internetbokhandeln, som startades sommaren 
1995, och som efter att ha varit i gång i fyra år ännu inte gjort någon som helst 
vinst. I maj 1999 värderades Amazon.com till 196 miljarder kronor, två 
tredjedelar av Yahoo (293 miljarder kronor). Ett gäng ungdomliga datanördar 
har distanserat oljearbetarna. Borra på.”(Nordströms & Ridderstråles, 1999). 

 
Det var i början av 1980-talet som tjänsteföretagen började bli allt fler. Detta berodde på den 
stora utvecklingen de större ekonomierna gick igenom då man från ett renodlat 
industrisamhälle gick till ett mera kunskapsbaserat. Detta skifte innebar en helt ny syn på 
företagen. Inom industrin var maskinerna den viktigaste tillgången, men i och med skiftet till 
kunskapssamhället menade man i stället att människans kompetens var den primära tillgången 
(Flamholtz, Bullen & Wei 2002). 
 
 
Den amerikanska tidskriften Forbes släpper varje år en lista över världens 2000 största 
företag. Listan för 2011 visar att tjänsteföretagen blir allt större och numera intar fler företag 
med människans kompetens som huvudtillgång de högre platserna på listan.1 Även i Sverige 
har tjänsteföretagen en central roll där de genererar hela 60 procent av landets BNP.2 En 
debattartikel i Dagens Industri tar upp hur viktiga tjänsteföretagen är i Sverige och menar att 
en stor del av Sveriges framtid bygger på just tjänsteföretag. 3  När man pratar om 
tjänsteföretag brukar det finnas diverse definitioner på det begreppet. I denna uppsats 
definieras tjänsteföretag som ett företag som säljer tjänster i form av exempelvis revision. Ett 
företag där personalen står för kunskapen och samtidigt är den viktigaste tillgången.  
 
 

                                                
1 http://www.forbes.com/global2000/list/#p_1_s_arank_All_All_All  den 14 november 2011 
2 http://www.finsve.com/index.php/sv/elinkeinoelaemae den 14 november 2011 
3http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticleLinkToPage.aspx?link=/Artiklar/2010/10/19/2177

14/Debatt-Tjanster-ar-Sveriges-ekonomiska-framtid/ den 14 november 2011 
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Kunskapssamhället har bidragit till nya nivåer av möjligheter där informationsteknologin har 
sett till att man snabbt kan skicka information och kommunicera med vem som helst, när som 
helst och var som helst. För att möjliggöra detta krävs det nuförtiden mer av individen. 
Människans kunskap har alltså fått en mer central roll i samhället (Johansson, S-E 2003 s.5-
9). Inom många tjänsteföretag utgör humankapitalet den största tillgången i företaget. Detta 
har väckt en mycket kontroversiell debatt, huruvida de ska få redovisa sitt humankapital i 
balansräkningen eller inte (Smith, D 2006 s.100-101).  
 
Denna aspekt har fotbollsklubbar i Sverige delvis tagit i beaktande. Svenska 
Fotbollsförbundet (SvFF) införde 2002 riktlinjer för att bland annat ge en mer rättvis bild till 
exempelvis olika intressenter. Dessa direktiv har möjliggjort för klubbarna att redovisa en del 
av sina spelare som tillgångar. Riktlinjerna ger en fotbollsklubb rätten att redovisa en 
förvärvad spelare i balansräkningen som en immateriell anläggningstillgång. Dessa 
förvärvade spelare måste ha ett anskaffningsvärde vars summa sedan skrivs av på antalet år 
kontraktet sträcker sig över (Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer 2012). De spelare som 
ansluter till klubben gratis, så kallade bosmanfall (Morrow, S 1999), har inget 
anskaffningsvärde och får därför inte heller tas upp i balansräkningen. Inte heller får internt 
fostrade spelare aktiveras som en tillgång.  
 
Riktlinjerna visar även de restriktioner klubbarna har och vilka parametrar som måste 
uppfyllas för att spelarna skall få aktiveras (Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer 2012). 
Fotbollsklubbar i Sverige får bilda ett så kallat idrotts-AB, det vill säga att verksamheten 
bolagiseras. Det finns dock en spärr som gör att aktiebolaget inte får äga mer än 49 procent av 
klubben, vilket innebär att medlemmarna i den ursprungliga föreningen alltid har den 
avgörande rösten (Riksidrottsförbundets stadgar 2011). Fotbollsklubbar i Sverige består av 
två olika bolagsformer: ideella föreningar och aktiebolag. De bolagiserade fotbollsklubbarna i 
Sverige utgör en minoritet då enbart 4 av 32 klubbar i Sveriges två högsta serier, Allsvenskan 
och Superettan, är bolagiserade. AIK var först med att bolagiseras och fler svenska klubbar 
kan komma att bolagiseras i framtiden.4  
 

1.2 Problemdiskussion 
Humankapital har sedan länge ansetts vara den viktigaste tillgången i en organisation, främst 
inom tjänstesektorn. En tillgång som går hem klockan 17:00 varje dag. De anställdas 
kompetens har ersatt maskinerna och är i dag den komponent som får företagen att fortleva 
(Smith, D 2006 s.100-101). Företagen investerar i sina anställda i form av externa och interna 
utbildningar med en förhoppning om att öka kompetensen hos personalen och att det 
sedermera ska generera i något positivt för organisationen (Johansson, S-E 2003 s.5-9). I dag 
redovisar tjänsteföretagen sitt humankapital som en kostnad vilket leder till en lucka i 
kommunikationen mellan företaget och deras intressenter. Intressenterna vill veta hur mycket 
som investerats i humankapital, samt vilket värde företaget kommer få av det investerade 
humankapitalet i framtiden. Detta resulterar i att det finns en stor efterfrågan på redovisningen 
av humankapitalet, vilket i sin tur ger en missvisande bild av företagets balansräkning då det 
saknas tillgångar som intressenterna är måna om att ta del av (Flamholtz, E. G 1999). Det rör 
sig om externa parter som har intresse av att veta så precist som möjligt om ett företag för att 
sedan kunna investera eller samarbeta med densamma (Lim, Chan & Dallimore 2009). 
 

                                                
4 http://svenskfotboll.se/arkiv/svensk-fotboll/2010/12/aktiebolag-pa-vinst-eller-forlust/ den 8 
december 2011 
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Individer som tidigare forskat kring ämnet kan bekräfta ovanstående avsaknad. Företagen 
växer sig allt starkare och humankapitalet får en alltmer central roll. Det resulterar i att de 
nuvarande redovisningsmodellerna inte är tillräckliga för att värdera ett företag.  
Det måste hittas nya sätt att värdera ett företag för att den rättvisande bilden ska bli bättre 
(Bontis, N 2003). 
 
Fotbollsklubbar är, som vi nämnde i tidigare avsnitt, en av få aktörer som faktiskt redovisar 
sitt humankapital, eller rättare sagt, en del av sitt humankapital med de riktlinjer de fått av 
Svenska Fotbollsförbundet. Klubbarna kan alltså värva spelare på marknaden vars kontrakt 
löpt ut, utan att behöva ge någon som helst ersättning till en annan part, trots att dessa spelare 
rent teoretiskt har ett högt värde. De kan även fostra upp egna spelare som med sina 
fotbollskunskaper kan betyda mycket för klubben (Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer 
2012).  
 
Eli Amir är en forskare som redogjort hur redovisningen av spelare har förändrats i 
Storbritannien. I och med utvecklingen av samhället har varumärken, licenser och andra 
rättsliga rättigheter fått större betydelse vilket har medfört att regelverken har varit tvungna att 
ändras. Införandet av Financial Reporting Standard (FRS) 10 Goodwill and Intangible Assets 
i Storbritannien, har påverkat redovisningen av humankapitalet i allmänhet och för fotbollen i 
synnerhet. Innan ändringen redovisade vissa klubbar hela sitt humankapital vilket även 
inkluderade spelare från de egna leden och andra spelare utan anskaffningsvärde. Ändringen 
medförde bland annat att alla köp hädanefter skulle redovisas till anskaffningsvärdet. Det 
ansågs vara en mer tillförlitlig värdering då värdet på spelaren blev mer precist (Amir, E 
2005). Amir visar alltså att hela humankapitalet har redovisats, men eftersom man då inte var 
nöjd med värderingen gjordes lagändringar för att få en mer rättvisande bild. Med andra ord 
var syftet att kunna redovisa hela humankapitalet, men den ultimata lösningen för hur 
värderingen av sina anställda skulle gå till fanns inte. Den rättvisande bilden påverkas alltså 
av att redovisa hela humankapitalet, i detta fall på gott och ont. 
 
Många forskare är alltså enade om att den rättvisande bilden inte avspeglas i ett företag på ett 
optimalt sätt. Tjänsteföretagen redovisar sitt humankapital som en kostnad vilket leder till att 
intressenter inte får en rättvis bild av företaget. Fotbollsklubbar kan ha dolda tillgångar som 
inte syns i balansräkningen vilket leder till att de uppvisar en bild som inte stämmer överens 
med verkligheten. Denna uppsats kommer därför att undersöka den rättvisande bilden av både 
fotbollsklubbar och tjänsteföretag.  
 
 

1.3 Frågeställning 
 

§ Hur skulle redovisning av det totala humankapitalet påverka den rättvisande bilden av 
fotbollsklubbar och tjänsteföretag? 
 

§ Finns det några skillnader och likheter vid redovisning av det totala humankapitalet 
mellan de två studieobjekten? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur redovisning av det totala humankapitalet skulle 
påverka den rättvisande bilden av fotbollsklubbar och tjänsteföretag. Uppsatsen kommer även 
att undersöka skillnader och likheter som eventuellt uppstår vid redovisning av det totala 
humankapitalet mellan de två studieobjekten. 
 

1.5 Avgränsningar 
Denna studie kommer inte att behandla ideella fotbollsklubbar, utan endast bolagiserade då de 
ideella föreningarna nödvändigtvis inte behöver följa IFRS.5 Beträffande tjänsteföretagen 
kommer denna studie inte att undersöka andra bolagsformer än aktiebolag. I och med detta 
anser författarna att uppsatsen får likvärdiga utgångspunkter eftersom vi utgår från samma 
bolagsform. 
 

1.6 Disposition 
 
Inledning   I det inledande kapitlet ges en introduktion till ämnet och vidare 

presenteras problemdiskussion, problemformulering och studiens 
syfte. 

 
Teoretisk referensram Det andra kapitlet behandlar uppsatsens utgångspunkter i form av 

studiens olika teorier. Avslutningsvis presenteras tidigare 
forskning inom ämnet. 

 
Metod I metodavsnittet presenteras det metodval som använts för att 

uppnå studiens syfte och svara på dess frågeställningar. Därefter 
diskuteras de metodproblem som kan finnas i undersökningen. 

 
Empiri Denna del av uppsatsen har som avsikt att redovisa den data som 

kunnat hämtas av de intervjuer som gjorts. 
 
Analys  Detta avsnitt tar fäste vid den empiriska studien samt med hjälp av 

den teoretiska referensramen försöka diskutera och svara på 
uppsatsens frågeställningar. 

 
Slutsats Den avslutande delen redovisar det resultat och den slutsats som 

författarna har kommit fram till. Avslutningsvis ges även förslag 
till vidare forskning. 

 
 
  

                                                
5 
http://www.grantthornton.se/Global/Dokument/Publikationer/Presentationsblad/IFRS/Kvalitet
ssäkring%20enligt%20IFRS.pdf den 8 december 2011 
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2 Teori 
Detta kapitel behandlar humankapitalets framväxt och definition. Vidare ges en redogörelse 
över studiens valda teorier som riktar sig mot den rättvisande bilden. Avslutningsvis tar 
författarna av studien upp tidigare forskning som ligger till grund för denna studie.  
 

2.1 Humankapitalet och dess framväxt 
Det har gjorts många tidigare försök att aktivera sin personal som en tillgång i 
balansräkningen. Den övergripande skillnaden dem emellan har varit utgångspunkten. Vissa 
har valt att utgå från rekryteringskostnaderna, medan andra utgått från kostnaden att ersätta 
personal som slutar. Slutligen har forskare som till exempel Flamholtz benämnt den anställdes 
värde detsamma som nuvärdet av framtida förtjänster. Problemet med de flesta av dessa idéer 
och modeller har legat i att beräkningarna har varit för komplexa eller av etiska skäl. Gröjer 
och Johanson menar att två problem måste lösas för att kunna aktivera de anställda i 
balansräkningen. Dels huruvida de anställda skall kunna integreras i balansräkningen 
överhuvudtaget och sedan hur personalen skall mätas och värderas (Gröjer & Johanson 1996 
s.75). Dessutom måste man ha i åtanke att företagen inte har kontroll över personalen i den 
utsträckningen att man med säkerhet kan säga hur länge de kommer att stanna inom företaget 
(URA 9).  
 
Gröjer och Johanson (1996 s.16) definierar humankapitalet som:  
 

”Den kunskap och förmåga som en människa besitter kan ge upphov till 
framtida produktion av nyttigheter i form av varor och tjänster. Det samlade 
värdet av dessa varor och tjänster kan ses som människans värde i ekonomisk 
mening, som humankapital”. 

 
Redovisning av det mänskliga kapitalet är något som funnits i flera tusen år. Redan när det 
fanns slavar gjordes noggranna kalkyler över slavarnas arbetskapacitet (Gröjer & Johanson 
1996 s.19). Det dröjde dock till 1960-talet, i det som Flamholtz kallar för det första stadiet, 
innan utvecklingen av de fundamentala begreppen inom Human Resource Accounting (HRA) 
tog fart. Strax därefter inleddes forskning beträffande modeller för beräkningar av värdet och 
kostnader för personaltillgångar. I början av 1970-talet skedde en stark ökning kring intresset 
av humankapitalet som spreds till Australien och Japan. Intresset minskade i slutet av 
decenniet då man ansåg att beräkningarna var för komplexa, men intresset vände snabbt 
tillbaka igen då bland annat den amerikanska flottan beslöt sig för att sponsra en stor studie 
inom ämnet (Flamholtz, Bullen & Wei 2002). I Sverige skickade riksdagen 1991 ut en remiss 
beträffande ett lagförslag där man ansåg att personalekonomisk redovisning var något man 
borde införa. Förslaget togs emot positivt av många instanser, men eftersom åsikterna var 
skilda togs lagförslaget inte vidare (Gröjer & Johanson 1996 s.22). Balansräkningen har under 
en längre period varit ett tydligt fokusområde när det kommer till hur värderingen av olika 
företag är. Det är i synnerhet något som IASB lagt stor fokus på och som bland annat Dichev 
(2008) riktar hård kritik mot. Samhällets övergång i tjänstesamhället och avlägsnandet av 
industrisamhället har resulterat i att ett företags samlade resurser är mer än enbart pengar, 
verktyg och maskiner (Johansson, S-E 2003 s.5-9). Baruch Lev visar just denna betydelse då 
han menar att humankapitalet avspeglas i aktiekursen. I slutet på 1970-talet var aktiekursen 
lika mycket som det bokförda värdet, för att i mitten av 1990-talet tredubblas i förhållande till 
det bokförda värdet och bara några år senare sexdubblas (Edvinsson, L 2000). 
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2.2 Immateriella tillgångar 
Om man ska få klassificera något som en tillgång krävs det att den uppfyller de två 
grundkriterierna:  

”företaget måste ha kontroll över tillgången och den måste förväntas ge 
ekonomiska fördelar i framtiden” (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2009 s.110). 

 
En immateriell tillgång definieras som:  

”en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form” (Sundgren, Nilsson & 
Nilsson 2009 s.111).  

 
Om något ska kallas för en immateriell tillgång krävs det, utöver de allmänna kriterier som 
ställs på en tillgång, att den uppfyller två kriterier till. Den ena är att:  

”det är troligt att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till 
tillgången kommer att tillfalla företaget” och ”tillgångens anskaffningsvärde 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt” (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2009 s.111). 

 
Om en tillgång ligger i paritet med mallen ovan får den redovisas som en immateriell tillgång. 
Man har alltså identifierat ett anskaffningsvärde som sedermera aktiveras i balansräkningen. 
Efter första gången man redovisat den immateriella tillgången kan två metoder väljas för 
värdering av tillgången. Anskaffningsmetoden och omvärderingsmetoden. Den förstnämnda 
metoden innebär att efter första redovisningstillfället görs en vanlig avskrivningsplan med 
utgångspunkt efter tillgångens nyttjandeperiod. Omvärderingsmetoden används mycket sällan 
när det handlar om immateriella tillgångar då det oftast inte existerar en andrahandsmarknad 
(Sundgren, Nilsson & Nilsson 2009 s.109-121). 
 
Med utgångspunkten för hur en tillgång respektive en immateriell tillgång definieras har 
tjänsteföretagen svårt att motivera en aktivering av sitt humankapital i balansräkningen. 
Företaget i fråga skulle kunna hävda att en anställd kan generera i ekonomiska fördelar i 
framtiden men de kan aldrig garantera att de har en kontroll över tillgången. De ska alltså 
redovisa sina anställda som en kostnad i resultaträkningen om de ska vara i enlighet med IAS 
38 (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2009 s.109-121). 
 

2.3 Den rättvisande bilden 
Enligt ÅRL, kapitel 2, paragraf 3 (1999:1112):  
 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet 
och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs 
för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om 
avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från 
normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen 
lämnas i en not.”  

 
Begreppet, rättvisande bild, är en översättning av engelskans true and fair. Det är en 
konsekvens av när Storbritannien gick med i Europeiska Gemenskapen (EG) och blev ett 
grundbegrepp i EG:s direktiv mot redovisning (Smith, D. 2006 s.70). 
 
Det finns många aspekter av de problem som ligger bakom redovisningen av humankapitalet, 
inte minst den rättvisande bilden då det är en av de mest debatterade frågorna inom 
humankapital (Johansson, S-E 2003). 
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”En ”stark” balansräkning har alltid varit ett av de viktigaste kriterierna, när 
man bedömer ett företag. Kapitalägare, kreditgivare och även anställda 
upplever en trygghet i att företaget har en stark kapitalbas, dvs. tillgångar som 
vida överstiger dess skulder och andra åtaganden.” (Johansson, S-E 2003 s.5). 
 

Enligt ovan inleder Sven-Erik Johansson (2003 s.5-9) diskussionen kring humankapitalets 
vara eller icke vara i balansräkningen. Med den fullständiga balansräkningen, det vill säga 
redovisa de dolda resurserna som till exempel anställda och andra risker samt åtagande, kan 
man motverka att ge en inkorrekt bild. Johansson ser dock svårigheter i hur man ska ge dem 
anställda och hela företagskulturen ett monetärt värde (Johansson, S-E 2003 s.251-306). 
Edvinsson och Malone ställer sig också kritiska till resultat- och balansräkningen. De menar 
att de enbart visar en ögonblicksbild över var företaget har befunnit sig eftersom att olika 
relationer förändras dagligen. Med den nuvarande redovisningen är det tämligen svårt att med 
hjälp av årsredovisningen se en prognos över företagets kommande år. Även när 
årsredovisningarna lyckas avspegla verkligheten återfinns denna text i en bilaga istället för 
synlig i själva balansräkningen (Edvinsson & Malone 1998, s. 17-26). 
 
Johansson (2003) menar att expertisen och kunskapen hos den anställda är den absolut 
avgörande konkurrensfaktorn. Det är i medarbetarna som företagets viktigaste resurser 
återfinns. Dag Smith, ekonomiedoktor och universitetslektor, är även han en författare som tar 
upp humankapitalets mycket debatterade fråga, huruvida man ska redovisa humankapitalet i 
balansräkningen eller inte. Smith är kritiskt inställd till hela diskussionen eftersom han menar 
att kontrollkriteriet med de anställda inte uppfylls, förutom för så kallade slavkontrakt. En 
anställd kan alltså lämna företaget vid vilket skede som helst. Smith fortsätter dock 
diskussionen och frångår rådande praxis med att göra ett antagande på hur länge en anställd 
brukar stanna inom företaget. Detta skulle alltså förenkla beräkningarna och delvis uppnå 
kontrollkriteriet (Smith, D 2006 s.100-101).  
 
Enligt Johansson (2003) skulle redovisning av det totala humankapitalet leda till en långsiktig 
utveckling av företagets anställda och deras kompetens. Johansson (2003) hävdar att 
balansräkningen har en låg status vilket i sin tur skapar problem för hur bilden av företaget 
avspeglas. Vidare menar han att den rättvisande bilden företaget ska ge enligt 
redovisningslagstiftningar kan bli missvisande. Den rättvisande bilden är en betydande del för 
företagets intressenter. Samtidigt slår han fast att de krav som ställs är närmast omöjliga att 
uppfylla eftersom att det krävs, för att den rättvisande bilden inte skall bli missvisande, att 
samtliga dolda resurserna respektive risker och potentiella åtaganden måste värderas och 
redovisas. Det finns inget i varken lagstiftningar eller diverse rekommendationer som har krav 
av den kalibern. (Johansson, S-E 2003 s.251-306).  

2.4 Modell för redovisning av humankapital 
En ändring av redovisningsreglerna, det vill säga att införa en modell för att redovisa hela sitt 
humankapital förmodligen skulle accepteras av många företag. Denna ändring skulle leda till 
en konkurrensfördel beträffande värderingen av immateriella tillgångar. För de företag som 
däremot inte skulle vilja acceptera denna öppenhet skulle i sin tur få problem med att ge 
argument för varför de inte skulle välja att redovisa det mänskliga kapitalet. Detta resulterar i 
ännu en nackdel av att inte välja att redovisa hela företagets humankapital. Värderingen av 
företagets immateriella tillgångar sker således på ett mer korrekt sätt med en större förankring 
till verkligheten. Investerare och andra intressenter är givetvis benägna om att få så mycket 
upplysningar om företaget som möjligt (Edvinsson & Malone 1998, s. 167-204). 
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Med den nuvarande utvecklingen av att allt fler tjänsteföretag ökar i antal och växer som 
företag, hävdar Gröjer och Johanson (1996) att behovet av att redovisa sin personal i 
balansräkningen förmodligen också kommer att öka. De anser som så många andra att i ett 
tjänsteföretag är det de anställda som gör en stor del av jobbet, men ändå avspeglas det inte i 
årsbokslutet. De båda författarna tar fram en personalberäkningsmodell för att integrera 
personalekonomin, hushållning med mänskliga resurser. Personalekonomin är en viktig 
utgångspunkt för författarna vars syfte är att beräkningarna skall bidra med en bättre 
problemlösning än tidigare (Gröjer och Johanson 1996 s.75-86).  
 
Gröjer och Johanson tillämpade sin personalbalansräkningsmodell på elva olika företag. 
Modellen innebär att personalen aktiveras i balansräkningen genom att rekrytering- och 
utbildningskapital läggs som en omsättningstillgång och bokförs även med en tillhörande 
skatteskuld samt bunden reserv. Med hjälp av denna tillämpning studerade de tre olika 
nyckeltal, bland annat effekterna på det egna kapitalet.  
Det skedde en markant ökning på det justerade egna kapitalet för tjänsteföretagen där KPMG 
Bohlins stack ut med en ökning på hela 232 procent. Dock hade de ett mycket litet justerat 
eget kapital i förhållande till balansomslutningen (Gröjer och Johanson 1996 s.75-86).  
 
Något som författarna inte tar hänsyn till och som de även kritiserar sig själva för, är den 
kortsiktiga risken som kanske är den största risken. Det kortsiktiga tänkande är en av 
personalekonomins mest negativa effekt. Andra negativa effekter redovisningen av det 
humana kapitalet skulle leda till är frågorna beträffande etik och moral. När diskussioner förs 
kring personal finns det många moraliska och etiska problem. Gröjer och Johanson menar att 
personalekonomin har en svaghet i att det troligen skulle dyka upp fler problem gällande etik 
och moral (Gröjer och Johanson 1996 s.131-133). Vi tolkar det som att de problematiska 
frågorna kring personalen handlar om att du inte kan äga din personal och att de är fria att 
lämna företaget när de vill, vilket är kontrollkriteriet Smith (2006) förespråkar för.  
 
Vidare menar Gröjer och Johanson att det inte råder någon brist på modeller och 
beskrivningssätt för diverse avseenden gällande det mänskliga kapitalet. Problemet ligger 
däremot i att ingen modell är så pass enkel och applicerbar till verkligheten (Gröjer och 
Johanson 1996 s.131-133). 
 

2.5 Tidigare forskning 
Som redogjorts tidigare i studien har diskussioner kring humankapital pågått under en längre 
tid, utan att ha kommit till någon form av samförstånd. Forskare har studerat fenomenet och 
det har visat sig mer relevant än tidigare för företag att de borde arbeta med sitt humankapital. 
De traditionella redovisningsmodellerna anser Nick Bontis (2003) inte längre är passande nog 
att användas, utan att företagen istället bör använda sig av nya sätt att värdera sitt företag. 
Detta menar han beror på att humankapitalet inom företagen blivit så pass omfattande att det 
utgör en fundamental tillgång inom dess verksamhet. En stor faktor för att få en stor 
konkurrensfördel menar han skulle vara om fann en modell för att redovisa humankapitalet.  
 
Det som är värt att notera är att de modeller om hur man ska kunna redovisa humankapitalet 
som existerar även har kritiserats från olika håll. Den mesta av kritiken handlar om hur man 
skall komma ifrån de subjektiva bedömningarna. Annan kritik får Edvinsson och Malone vars 
modell kritiseras bland annat av Niamh Brennan (2001) som menar att modellen är 
otillräcklig eftersom aktiekursen skiftar från dag till dag, vilket påverkar företagets 
marknadsvärde.  
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Andra forskningar som pekar på att den rättvisande bilden som ges i dag inte är optimal är 
Lim, Chan och Dallimore (2009) som menar att humankapitalet inte avspeglas på rätt sätt, 
vilket påverkar den bild externa aktörer får av företaget. De aktörer som skulle vara 
intresserade av att investera i ett företag är benägna om att se den kompetens som finns inom 
företaget i fråga. 
 
Det finns däremot forskare som ser svårigheter med att kunna mäta humankapitalet eftersom 
att det inte går att jämföra olika företag för externa syften. Detta beror på att det inte existerar 
ett enhetligt sätt för att utföra denna mätning. En annan svårighet med mätningen är att den är 
helt beroende på det specifika fallet som råder. Mätningarna kan alltså variera från fall till fall 
och även över tid. Dessutom har organisationer olika parametrar de vill belysa. Genom att 
aktivera humankapitalet innebär det inte att det direkt leder till att företaget stärks och 
värderingen av densamma blir högre. Det är viktigt att betona att humankapitalet måste 
resultera i något positivt för företaget för att det ska få ett relevant värde (Baron, A 2011). 
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3 Metod 
I den här delen av uppsatsen redogörs det vetenskapliga förhållningssättet författarna använt 
sig av för att angripa och försöka svara på studiens frågeställningar. Vidare redogörs 
studiens reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion om studiens 
källor och tillvägagångssätt.  
 

3.1 Metodval 
När man talar om metodval brukar det vara valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod. 
Med en kvantitativ metodstrategi samlar man oftast in hård och kvantifierbar data för att 
kunna generalisera en företeelse. En kvalitativ metodstrategi arbetar i stället med rikare och 
fylligare data för att få en djupare förståelse. Man kan som forskare även välja att kombinera 
de båda metodvalen på olika sätt med hjälp av triangulering eller som stöd för den ena eller 
den andra (Bryman & Bell 2005). Denna studie har en genomgående kvalitativ prägel och den 
kvantitativa metoden har valts bort helt och hållet. Anledningen till att vi uteslutande gör en 
kvalitativ studie beror på att vi ämnar nå en djup förståelse (Trost, J 2010) för vilken påverkan 
redovisningen av hela humankapitalet har. Vår frågeställning bygger på ett antagande om hur 
företagen eller organisationen skulle påverkas om de skulle redovisa hela humankapitalet i 
balansräkningen. Utifrån detta anses den kvalitativa metoden som den mest lämpade i denna 
uppsats, då vi med en kvalitativ metod når den empiriska data just vi vill samla in för att 
tolka. I kommande avsnitt diskuteras styrkorna med kvalitativa intervjuer i allmänhet och 
semi-strukturerade intervjuer i synnerhet, där den senare är ett mycket bra val för oss för att få 
in den data vi vill ha. Ett kvalitativt metodval har de fördelarna författarna av studien behöver 
för att nå den förståelse för att svara på uppsatsens syfte. 
 
Vi kan däremot inte utesluta att det skulle gå att kombinera den kvalitativa metoden med den 
kvantitativa eller enbart ha ett sådant upplägg. Anledningen till att detta metodval valts bort 
beror på att vi inte använder oss av siffror som är en av styrkorna med den kvantitativa 
metoden. Vidare är generaliserbarheten ännu en styrka med det vägvalet som är något som 
inte ämnats förhållas till i denna studie. Vi vet också på förhand att vi kommer få ett fåtal 
intervjuer men att de bolagiserade fotbollsklubbarna även utgör en minoritet i Sverige. Med 
andra ord kan det inte i denna uppsats göras några generaliseringar vilket syftet heller inte är 
och därför har vi valt bort ett kvantitativt stöd.    

3.2 Undersökningsansats 
Undersökningen kommer att göras i form av en deduktiv ansats, vilket är en av två vanligt 
förekommande strategier i metodlitteratur. Den andra strategin kalas för en induktiv ansats. 
En deduktiv ansats utgår från teorin genom att skaffa hypoteser om hur världen ser ut som 
sedan ska genomgå en empirisk granskning. Med den induktiva ansatsen är förhållandet 
omvänt genom att man drar generaliserbara slutsatser utifrån de observationer som gjorts 
(Bryman & Bell 2005 s.23-25).  
 
Den induktiva ansatsen bygger på att skaffa nya teorier, vilket inte är studiens syfte och 
därmed har induktion inte använts. Valet av deduktion som undersökningsansats beror på att 
vi använder oss av befintliga teorier för att skaffa oss den förståelse och djup som vi försöker 
uppnå. 
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3.3 Fallstudie 
Det vetenskapliga tillvägagångssättet som valts i denna studie är en fallstudie. Denna typ av 
tillvägagångssätt används ofta för att klarlägga det generella genom att man enbart tittar på 
det enskilda. Med hjälp av fallstudier studeras ett eller något enstaka fall i detalj. Fallstudier 
har en styrka i att man med hjälp av detta tillvägagångssätt kan med gott resultat pröva olika 
teorier, något som lämpar just denna studie bra (Denscombe, M 1998 s.41-54).  
 
Som nyligen redogjorts, har studien en deduktiv undersökningsansats vilket innebär att 
utgångspunkten sker från en eller flera teorier. Genom att vi applicerar dessa teorier på de fall 
som valts ut kommer teorierna kunna prövas. Vidare har denna studie två stycken fall, 
tjänsteföretag och fotbollsklubbar. Författarna ämnar undersöka dessa enheter på djupet, 
vilket är målsättningen med studien och således var valet för fallstudier logiskt.  
 
Genom att använda fallstudier som tillvägagångssätt ställs visa krav på forskaren, däribland 
på gränserna. Forskarna bör från början ha fasta gränser för att kunna ta till sig det relevanta 
för sitt specifika fall (Denscombe, M 1998 s.41-54). Författarna har i denna studie ett 
specifikt syfte; att undersöka hur den rättvisande bilden påverkas av att redovisa 
humankapitalet. På så sätt kommer de svar som vi får in som hamnar utanför denna kontext 
att ignoreras eftersom att det inte är relevant för denna studie.  

3.4 Datainsamling  
Vi har valt att samla in primärdata såväl som sekundärdata. Primärdata utgörs främst av 
intervjuer, fallstudier och observationer. Det handlar alltså om att få in information som 
varken hämtats eller publicerats tidigare. Sekundärdata hämtas däremot från vad andra 
individer publicerat. Det kan göras från bland annat artiklar, litteratur eller internet (Holme & 
Solvang 1997 s.131-138). Vår empiriska del utgörs av primärdata då vi valde att intervjua 
olika individer inom organisationer som arbetar med humankapital, för att nå den djupa 
förståelsen. Även sekundärdata från företagens hemsidor har hämtats för att beskriva de två 
studieobjekten. 
 

3.5 Semi-strukturerade intervjuer 
Primärdata i form av intervjuer är med ett kvalitativt angreppssätt den absolut vanligaste 
datainsamlingsmetoden. De två vanligaste formerna av intervjuer är ostrukturerade respektive 
semi-strukturerade intervjuer. Det som främst skiljer dessa åt är dess struktur där den 
förstnämnda knappt använder sig av något underlag och ibland enbart har en fråga för att 
sedan låta intervjupersonen tala fritt. Den senare har med hjälp av en intervjuguide klara 
frågor som skall tas upp under intervjun. I båda fallen är intervjuprocessen flexibel (Bryman 
& Bell 2005 s.360-387).  
 
Vi har valt att använda semi-strukturerade intervjuer av många anledningar. Eftersom att 
studien har två olika studieobjekt i form av en fotbollsklubb och ett tjänsteföretag, där deras 
värderingar och förutsättningar beträffande redovisningen av humankapitalet skiljer sig åt. Vi 
ser styrkan i semi-strukturerade intervjuer att studien hade tämligen fasta frågor som vi ville 
ha redogjort för oss. Fortsättningsvis gör vårt tydliga fokus att det semi-strukturerade valet var 
det mest lämpade. Ännu en styrka med semi-strukturerade intervjuer är att man inte behöver 
följa underlaget slaviskt och är därmed öppen till sidodiskussioner som dyker upp. Detta var 
givetvis ytterligare ett argument för att använda oss av denna intervjumetod då vi hela tiden 
varit tvungna att vara öppna i allt för att nå den förståelse som behövs för att svara på studiens 
syfte.  
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3.5.1 Val av fall 
När man ska välja fall är det av betydande karaktär att valet av fall kan motiveras. Enligt 
Denscombe, M (1998 s.44-47) kan man välja mellan tre utgångspunkter: ändamålsenlighet, 
pragmatiskt eller ”inget verkligt val”. Denna studie har ändamålsenligheten som 
utgångspunkt, vilket innebär att valet är ändamålsenligt sett till syftet. Det ena fallet i denna 
studie är bolagiserade fotbollsklubbar. Vi valde Djurgårdens Elitfotboll AB som 
undersökningsenhet som är en av de fyra bolagiserade fotbollsklubbarna inom Sveriges 
elitfotboll. Detta val som gjordes liknar de övriga fallen inom bolagiserade och resultaten 
borde alltså bli snarlika. 
 
Valet som studieobjekt för tjänsteföretagen föll på revisionsbyråer eftersom vi anser att de är 
mest lämpade att svara på frågor gällande redovisning och revision. Grant Thornton som är en 
av de större revisionsbyråerna med huvudkontor i Stockholm valde vi som fallstudieobjekt. 
Med samma resonemang som i fallet Djurgården anser vi att både företaget och studieobjektet 
är representativt för revisionsbyråerna respektive tjänsteföretagen. 
 

3.5.2 Inför intervjun 
En intervjuguide har alltså valts att användas för att i de olika intervjuerna kunna ta upp 
samma teman. Detta för att öka jämförbarheten, samt att få en struktur över intervjun som 
underlättar transkriberingen (Bryman & Bell 2005 s.360-387). Intervjuguiden har även hjälpt 
oss att ligga i linje med den överförbarhet vi diskuterar i nästa avsnitt. 
 
De ursprungliga frågorna som ställdes till båda våra studieobjekt presenteras i studiens bilaga. 
Intervjuguiden består av breda frågor för att de intervjuade skulle få möjligheten att svara helt 
fritt. Stora och få frågeområden lämpar sig bäst till en intervjuguide, i synnerhet när den ska 
användas i två olika miljöer som är fallet i denna studie (Trost, J 2010 s.53-80). Utöver dessa 
frågor dök det även upp intressanta svar som vi tog fäste vid och ställde därefter följdfrågor 
för att fördjupa oss i detta. Dessa följdfrågor framgår tydligt i den empiriska delen av 
uppsatsen.  
 
När författarna av denna studie utformade intervjuguiden var det många parametrar som togs 
hänsyn till som Bryman & Bell (2005 s.369-370) anser är av större vikt.  
Strukturen fick en logisk utformning samtidigt som frågorna skapades för att kunna svara på 
studiens frågeställningar. Däremot valde vi att inte vara särskilt specifika, utan konstruerade 
istället något mer allmänna frågor för att inte missa något väsentligt och låta den intervjuade 
utforma sina egna svar. Därmed undveks ledande frågor i denna studie. 
 
Avslutningsvis valde författarna av studien att jämföra förberedelserna med en checklista som 
utformats. Den presenteras nedan och samtliga steg i listan kollades igenom för att försäkra 
oss om att vi inte missat någon viktig aspekt för intervjun. 
 
Tabell 1 

• Är intervjuguiden förankrad i studiens frågeställningar? 

• Finns det olika typer av frågor med i intervjuguiden som till exempel 
uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor och fördjupande frågor? 

• Är intervjun öppen för nya frågeställningar?  

• Är frågorna ställda på ett passande sätt för den avsedda målgruppen? 
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• Har intervjuguiden med bakgrundsfrågor om de intervjuade? 

• Är frågorna ställda på ett öppet sätt? 

• Får de intervjuade en introduktion till syftet med undersökningen? 

Källa: (Bryman & Bell 2005 s.360-387). 
 

3.5.3 Under intervjun 
Det författarna på förhand vill lägga tonvikt vid under intervjuerna, är att de ska genomföras 
på de respektives arbetsplats. Detta för att underlätta för vederbörande, samt även för att 
personerna i fråga ska känna sig säkra i sin miljö. Ambitionerna är även att intervjuerna ska 
ske med bandspelare. Detta för att kunna transkribera exakt det som sägs och även för att göra 
det möjligt att ha full fokus på de intervjuades svar för att eventuellt kunna ställa följdfrågor 
(Trost, J 2010 s.53-80). 
 
Inledningsvis kommer vi ställa frågor gällande vederbörandes bakgrund för att sätta in sig i 
dennes situation, samt för att kunna påvisa hur lämplig personen i fråga är för att representera 
den valda undersökningsenheten (Bryman & Bell 2005 s.360-387).  
Genom att inleda intervjun med närbesläktade frågor i förhållande till ämnesområdet bygger 
man upp ett förtroende till den som blir intervjuad och kan således få ett bättre flöde i resten 
av intervjun (Trost, J 2010 s.81-113). 
 

3.6 Tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet 
Denna uppsats har en genomgående kvalitativ prägel, därför tänker vi konsekvent använda 
oss av kvalitativa begrepp och förhållningssätt. Guba och Lincoln är två av många forskare 
som hävdar att termerna reliabilitet och validitet inte lämpar sig för en studie av kvalitativ 
karaktär och de föreslår således att man bör använda sig av alternativa begrepp. Anledningen 
till detta är att användningen av begreppen validitet och reliabilitet kräver att forskaren endast 
kommer fram till en bild av verkligheten, därav användningen av de alternativa begreppen 
som är av bredare karaktär. Eftersom att det råder en mer subjektiv prägel på den kvalitativa 
forskningen är då dessa alternativa begrepp mer passande för denna studie. Guba och Lincoln 
menar att det främst finns tre andra begrepp att förhålla sig till (Bryman & Bell 2005 s.306-
308).  
 
Tillförlitligheten, som är det första begreppet och används i stället för intern validitet, används 
för att försäkra sig om att det forskaren har avkodat avspeglar den verklighet som den 
intervjuade har förmedlat (Bryman & Bell 2005 s.306-308). Den empiriska delen i denna 
uppsats bygger på intervjuer och för att få en så korrekt bild som möjligt av verkligheten har 
vi förhållit oss till olika tekniker. Författarna av studien har bland annat ställt kontrollfrågor 
som har varit en upprepning av de intervjuades svar för att försäkra oss om att vi förstått vad 
dem verkligen har sagt. Vidare har vi spelat in samtliga intervjuer för att transkriberingen ska 
bli så korrekt som möjligt. I de två intervjuerna har olika relevanta följdfrågor ställts där vi 
tagit fasta på intressanta delar av svaren som ligger inom ramarna för vårt syfte. Detta ligger i 
sin tur i paritet med det metodiska valet som studien förhållit sig till.  
 
Överförbarhet är det andra begreppet som är synonymt med extern validitet. Det grundar sig 
på hur pass överförbart resultatet är till en annan miljö eller en annan tidpunkt i samma 
kontext (Bryman & Bell 2005 s.306-308).  
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Vår teoretiska referensram bygger på modeller och teorier om humankapital som är 
applicerbara på alla typer av organisationer som har den mänskliga hjärnan som huvudsakliga 
tillgång. Däribland fotbollsklubbar och tjänsteföretag som är våra undersökningsobjekt.  
Med detta menar vi att de olika teoretiska utgångspunkterna studien har, alltså kan överföras 
till olika miljöer. För att ytterligare förhålla oss till överförbarheten har vi, som tidigare 
redogjorts i förgående avsnitt, använt oss av samma intervjuguide till de som blivit 
intervjuade. Detta för att få en bra bas att utgå från när redogörelsen för överförbarheten i 
studien gjorts.  
 
De tar även upp pålitligheten i forskningen som är den kvantitativa forskningens motsvarighet 
till reliabiliteten. Detta steg innebär att alla faser av forskningsprocessen skall granskas av 
andra forskare för att bedöma kvalitén på tillvägagångssättet (Bryman & Bell 2005 s.306-
308). Med tanke på den relativt begränsade tidsramen vi förhåller oss till valdes att inte ta 
denna aspekt i beaktande. 

3.7 Källkritik 
Studien har ett konsekvent kvalitativt metodologiskt val, vilket redogjorts inledningsvis i detta 
kapitel. Därmed är Guba och Lincolns alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa 
undersökningar använts istället för de mer allmänna begreppen reliabilitet och validitet. 
Problemet man kan se med detta är att det enbart är två forskare som hävdar detta, vilket 
följaktligen inte är något allmänt om kvalitativ forskning. Däremot anser vi att dessa kriterier 
passar just vår studie bra med tanke på att vi valt att vara konsekventa. Dessutom är dessa 
kriterier nära besläktade med de sedvanliga begreppen som brukar användas, vilket har gjort 
att undersökningen förhåller sig till dessa. 
 
Vår insamling av data bygger på en intervju med Lars Lejdborg, ansvarig för området 
ekonomiservice på Grant Thornton i Stockholm, samt med Alf Johansson tidigare VD för 
Djurgårdens IF och Katarina Persson ekonomichef på Djurgårdens IF. Vi har intervjuat tre 
personer med höga positioner på respektive företag, vilket höjer trovärdigheten i deras svar. 
Dessa intervjuer har skett på plats och har även spelats in för att minska eventuella oklarheter 
och även alltför subjektiva bedömningar. Även kontrollfrågor ställdes för att försäkra oss om 
att vi förstått det de verkligen ämnat säga. Vidare har frågorna varit av bred karaktär med 
syfte att även här reducera någon form av subjektivitet från vår sida. Följdfrågor har även 
ställts för att få ett stort djup i svaren. Vi ser således inga orsaker till att tvivla på deras 
respektive svar och inte heller på att frågorna såväl som transkriberingen av svaren riskerar att 
bli subjektiva.  
Även om vi anser att undersökningen har nått en viss grad av djup som vi inledningsvis var 
ute efter måste vi samtidigt ställa oss kritiska till studiens bredd. Enbart två intervjuer med tre 
personer har gjorts, vilket kan kännas något tunt. 
 
Som inledningsvis tog upp i kapitlet, utgör de bolagiserade fotbollsklubbarna en minoritet 
bland Sveriges elitfotbollsklubbar. Samtidigt är fördelen med att vi valt att ha med dem 
bolagiserade istället för dem ideella föreningarna, att dem bolagiserade ligger i linje med att 
aktiebolag valts som studieobjekt för tjänsteföretagen. Denna minoritet måste man ställa sig 
kritisk till då enbart 12,5 procent av elitfotbollsklubbarna i Sverige är bolagiserade. De svar vi 
får ut från Djurgårdens IF skulle alltså kunna skilja sig mot vad någon av dem ideella 
fotbollsklubbarna skulle ha svarat. 
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4 Empirin 
I detta kapitel presenteras de olika intervjuerna som gjorts i denna studie och de intervjuades 
bakgrund. Empiridelen är upplagd med frågor i punktform som vi ställt till de vi intervjuat. 
Detta har vi gjort för att visa exakt vad de sagt och på så sätt ge läsaren en så tydlig bild som  
möjligt.  

4.1 Grant Thornton 
Grant Thornton är en av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag som riktar sig mot 
ägarledda företag. Runt om i Sverige har Grant Thornton 24 kontor vars huvudkontor ligger 
på Sveavägen i Stockholm. Sammanlagt har företaget över 30 000 medarbetare i fler än 100 
länder. Företaget registrerade 810 anställda i sin årsredovisning över verksamhetsåret 
2010/2011 och en omsättning på 954 miljoner kronor.6 
 
Grant Thornton har som affärsidé att: 
 
”…sälja ekonomiska tjänster som bidrar till en framgångsrik verksamhet för företag och 
deras ägare.”7 

 
För att kunna stötta sina kunder inom samtliga ekonomiska frågor erbjuder Grant Thornton ett 
komplett utbud av tjänster inom fyra områden: revision, ekonomiservice, skatt och 
rådgivning.8 

4.1.1 Intervju med Lars Lejdborg på Grant Thornton 
Den 8 december intervjuade vi Lars Lejdborg från Grant Thornton. Intervjun ägde rum på 
Grant Thorntons kontor i centrala Stockholm. Lars började som revisionsassistent på BDO 
Feinstein Revision AB i början på 1980-talet. Han lämnade företaget efter cirka fyra år för en 
medelstor företagsgrupp i Nyköping där han var ekonomichef. Därefter drev han en egen 
redovisningsbyrå under cirka tio år. Sedan tio år tillbaka har han jobbat för Grant Thornton 
där han nu blivit ansvarig för affärsområdet ekonomiservice, som är det näst största området 
av de fyra inom företaget. Ekonomiservice står för 30 procent av Grant Thorntons omsättning. 
Nedan presenteras en sammanställning av den intervju vi har haft med Lars.  
Vad är er syn på humankapital? 
Humankapital i ett tjänsteföretag är otroligt viktigt. Det är egentligen det som är själva 
produktionsbasen. Det är människor, det är kunskap som producerar det som leder till våra 
intäkter och vårt resultat. Vi har väldigt lite maskiner i vår produktion, utan det är väldigt 
mycket människor, dess tänkande och dess kunskap. 
 
Det är transparensen gentemot omvärlden. Att vara öppen vad gäller redovisningen. Att 
tydliggöra vad det är för kompetenser man har, hur den är fördelad, hur man arbetar med 
kompetensutveckling överhuvudtaget. Det är ju viktigt i ett kunskapsföretag och för 
intressenterna för ett kunskapsföretag. 
 
Hur ser ni på dagens sätt att redovisa humankapitalet? 
Man kan säga att så som det svenska redovisningsregelverket ser ut, så ställer man egentligen 
inte särskilt stora krav på att redovisa humankapitalet, men många större bolag gör det och 
lämnar information på frivillig basis för att man vill ge intressenterna en bättre bild.  
                                                
6 http://www.grantthornton.se/ den 20 december 2011 
7 Ibid. 
8 Ibid. 



17 

 
Mycket av den information man kan läsa i noterade bolags årsredovisningar och kanske också 
i revisionsbyråers årsredovisningar är av frivillig karaktär där man inte bara förhåller sig till 
redovisningsreglerna. Det är just för att redovisningsreglerna här i Sverige vad gäller den här 
typen av information är ganska så begränsade.  
 
Med den tilläggsinformation som vi lägger i vår årsredovisning anser vi vara nöjda med den 
redovisningen som finns i dag. Men det är nog lite väl tunt om du ser till de legala kraven som 
finns. Där krävs inte särskilt mycket tilläggsupplysningar i årsredovisningen.  
 
Skulle ni vilja aktivera humankapitalet i balansräkningen? 
Nej, tror inte vi skulle vilja göra det. Det är en naturlig del i ett kunskapsföretag att man hela 
tiden, år efter år, måste ha en vidareutveckling av personalen. Så att lägga den i 
balansräkningen och ha någon slags avskrivningsplan på det. Det skulle bli väldigt svårt.  
 
Uppfylls kontrollkriterierna för att personalen skall få klassificeras som en immateriell 
tillgång?  
Nej eftersom att vi har den risken med att vi inte äger vår personal, de är inte livegna utan de 
är flyktiga. Det skulle vara riskabelt att aktivera sin personal som en tillgång.  
Saker och ting förändras, då skulle gammal kunskap bli problematisk då man skulle tvingas 
skriva ned den kunskapen. 
 
För er bransch är det viktigt, men om vi tänker på ett annat tjänsteföretag. Tror du de 
skulle vara mer måna? 
Utifrån vårt företag är information och det vi jobbar med i vår bransch föränderligt hela tiden. 
Det är klart man skulle se det i ett annat perspektiv i ett annat företag där kunskap är mer 
något man bygger upp kring ett ämnesområde som du förväntas kunna arbeta med under en 
längre tid.  Där kunskapen och insatsen blir mer projektbetonat. Du genomför ett projekt här 
och nu som du sedan drar nytta av under en längre tid.  
 
Vad skulle syftet kunna vara med att redovisa hela humankapitalet?  
Syftet skulle kunna vara att man gjort investeringar som man kan dra nytta av under en längre 
period och inte bara under den tiden du fyllde på med kunskapen. I ett utomstående perspektiv 
skulle du visa tydligt att här har vi byggt på med en kunskapsbank som man sen har en 
möjlighet att dra nytta av längre fram i tiden. Samtidigt har du alltid svårighet med att 
människor är flyktiga, men visst skulle du kunna hantera det redovisningsmässigt.  
 
Jag kan se fördelar i att redovisa hela humankapitalet i balansräkningen, men det bygger på att 
omvärlden skulle se att det är en naturlig del av redovisningen och att man lär sig att läsa 
redovisningen på det sättet eftersom att det skulle ställa till med stora förändringar jämfört 
med dagens sätt att redovisa.  
 
Vilka konsekvenser skulle detta leda till? 
Resultat- och balansräkningen skulle rent generellt komma att bli starkare än vad de är i dag. 
Sedan har du även den aspekten att eget kapital i bolagen skulle förstärkas. Det finns, sett ur 
omvärldens perspektiv med intressenter och kreditintressenter, en fara i det.  
Eftersom att medel, med våra redovisningsregler som det ser ut i dag, inte skulle vara 
utdelningsbara då de skulle komma att delas ut till aktieägarna i dag. Vilket i sin tur i 
realiteten skulle försvaga verksamheten ekonomiskt. 
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Är det en rättvisande bild i dag, i hur man redovisar humankapitalet? 
I princip ja, är den det i dag. Kanske fläckad av att vi har levt i det här regelverket under en 
längre tid. Men just med tanke på den osäkerhet som kan ligga i detta är det rättvist i dag.  
För att dra en parallell till utveckling av programvaror, där det faktiskt finns ett utrymme för 
bedömning i huruvida en investering i tid och kostnad skulle tas upp i balansräkningen eller 
inte. Med de tilläggsupplysningar som man lägger i förvaltningsberättelsen ger det en bra 
bild. Mycket är av frivillig karaktär som vi lägger in för att förbättra den rättvisande bilden.  
 
Hur skulle den rättvisande bilden påverkas om man redovisade hela humankapitalet? 
Skulle man dock strikt följa de regler som finns så saknas det ett perspektiv hur man jobbar 
med utveckling av kompetens etc. och då ges det inte en tillräckligt bra bild. Det blir för tunt.  
Till exempel, ställer man två bolag mot varandra och det ena lägger ner stora resurser på 
utveckling och det andra inte så syns inte skillnaden i beteendet mellan de här två bolagen. 
Den tydliggörs inte och då kan man säga att det saknas någonting. Det skulle då synas på ett 
bättre sätt; de bolag som jobbar aktivt med sin personal och kompetensutveckling etc. Det är 
den tydliga konsekvensen.  
 
Tycker ni att det borde finnas en metod som gör det möjligt för företagen att kunna 
redovisa hela sitt humankapital? 
Ja det vore ingen dum idé. Det känns som just i kunskapsintensiva verksamheter skulle det 
leda till en förbättrad bild av företaget.  
 
Hur skulle ni vilja redovisa ert humankapital? 
Tydliggöra resurser vi lägger ner i kompetensutveckling. Både i termer av tid som vi avsätter i 
att träna personalen i olika frågor men också kostnader vi lägger ner. Det skulle vara ett enkelt 
ytterligare steg där man tvingar företaget att redogöra för detta i en personalnot. 
 
Vad skulle det resultera i? 
Du tydliggör för olika intressenter att du som organisation jobbar mycket med personalen och 
dess utveckling. För personalens del, eller snarare kommande personal kommer det ses som 
positivt. Har man finansiella intressen i ett bolag, där man som investerar är intresserad av att 
investera i ett bolag, så kommer det naturligtvis att denne få ett grepp om hur man jobbar med 
kompetensutveckling. Detta påverkar i sin tur vart man väljer att investera sina pengar i. 
Jämför man två liknande bolag, där ett jobbar mycket mer med kompetensutveckling är det 
företaget givetvis mycket mer redo för den kommande marknaden och det syns inte i dagens 
redovisning.  
 
Årsredovisningen är också ett verktyg för att se hur det går för konkurrenterna och då skulle 
man alltså kunna jämföra bolagen. Kan alltså vara intressant för finansiärer, befintlig personal 
och människor som funderar på att arbeta på den arbetsplatsen. Jag är inte helt säker på om de 
skulle ligga i balansräkningen fullt ut, utan snarare med tilläggsupplysningar av olika slag. 
 
Vad har dessa striktare regler för påverkan? 
Det skulle ge incitament för företagen att jobba med kompetensutveckling. Tvingas du 
redovisa dina aktiviteter inom ditt område och du känner att du har mer att göra, så rent 
generellt känner jag att det kan leda till en aktivitet, så till vida att man jobbar bättre med 
dessa frågor och synliggöra hur man arbetar. 
 
 



19 

Skulle klyftorna öka om man tvingades redovisa hur man jobbar med 
kompetensutveckling? 
Du kommer alltid sitta i en situation där företag inte kan eller vill utveckla och man väljer att 
t.ex. vinstmaximera på kort sikt. De klyftorna finns redan i dag och jag tror snarare att 
klyftorna skulle förespås att minska eftersom verksamheter som i dag inte jobbar med sådana 
frågor skulle tvingas rapportera och alltså få ett incitament till att prioritera dessa insatser. 
Spontant svarar jag att det skulle minska. 
 

4.1 Djurgårdens Elitfotboll AB 
Djurgårdens Elitfotboll AB (DEF AB) som är ett dotterbolag till Djurgårdens IF 
Fotbollförening registrerades på börsen 2005.9 Moderbolaget är en medlemsförening, där 
deras medlemmar har största röstandelen, och äger DEF AB till 100 procent.  
DEF AB äger i sin tur samtliga andelar av Djurgårdens Fotboll Försäljning AB som har hand 
om försäljning, marknadsföring, souvenirbutik, webbshop och allt annat inom försäljning. 
Sedan finns även Djurgårdens Invest AB som moderbolaget äger 25 procent av rösterna och 
knappa 6 procent av kapitalet.  
Detta bolag består av externa investerare för att kunna knyta till sig nya spelare till 
elitverksamheten. Det är i DEF AB som hela elitverksamheten ligger i. (Katarina Persson, 
intervju 111205).  

4.2 Intervju med Alf Johansson och Katarina Persson på Djurgårdens 
Elitfotboll AB 
Intervjun med Djurgårdens fotbollsverksamhet utfördes den 5 december. Vi intervjuade både 
Alf Johansson och deras ekonomichef Katarina Persson. Alf kom 2006 in i styrelsen och har 
därefter varit VD under ett antal år. Är i dag, rent formellt, föreningschef där han främst 
representerar Djurgården i olika sammanhang. Katarina har varit ekonomichef hos 
Djurgården i tre månader. Innan dess var Katarina ekonomichef på Fryshuset under sex år och 
dessförinnan jobbade hon i olika amerikanska bolag. Intervjun presenteras här nedan där det 
framgår tydligt vem som har sagt vad. 
 
Vad är er syn på humankapital? 
Alf: Jag jobbade nästan tio år som VD i ett bemanningsföretag. Där kan man säga att 
humankapitalet är hela värdet i bolaget. Balansräkningen går hem klockan halv fem och det är 
otroligt viktigt att alla kommer tillbaka dagen efter. Annars har vi inget företag kvar. Vår 
kärna består av människor som ska prestera tillsammans.  
 
Alf: Vi köper en fotbollsspelare för tio miljoner, tecknar ett fyraårigt avtal och sedan skriver 
av. Om du säljer spelaren för en bra summa är det bra, men går spelaren sönder eller han 
slutar i klubben då får man skriva av och det är väl som vilken annan smäll som helst när du 
plockat upp som en tillgång och det visar sig inte vara någon tillgång.  
 
Katarina: Det är även oerhört viktigt att det går bra för sporten. Om man skulle göra en 
värdering av sitt humankapital och man ligger som Djurgården gör nu, nästan nere i 
Superettan, men anta att man istället skulle hamna på plats fyra. Det är här subjektiviteten 
kommer in, att spelarna skulle vara värda så mycket mer. 
 
 

                                                
9 http://www.allabolag.se/5566805320 den 20 december 2011 
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Hur ser ni på dagens sätt att redovisa humankapitalet? 
Alf: Jag vet inte om det skulle finnas något form av värde av att redovisa på något annat sätt. 
 
Katarina: Totalt sett är vi nöjda med redovisningen. 
 
 
Vad skulle syftet kunna vara med att redovisa hela humankapitalet?  
Alf: Det är sätt att addera värdet om man tittar på helheten. Vad är marknadsvärdet på 
klubben. Det finns otroligt många intressenter kring fotbollsklubbar som skulle få se värdet. 
Man synliggör värdet. 
 
Katarina: Jag vet egentligen inte vad vi skulle använda det till. Det finns väl två sidor av det 
hela, att kunna locka investerare som riskkapitalister som ser ett värde närmare verkligheten. 
Den andra sidan är att detta ändå är en förening. Det finns inget vinstintresse. Allt vi tjänar 
ska tillbaka till medlemmarna. 
 
Alf: Men om man skulle ta bort 51 procent-regeln som finns och släppte på den här spärren, 
då är det annorlunda. Då skulle man vilja visa värdet. Men med just den strukturen vi har kan 
jag egentligen inte se något syfte. 
 
Katarina: Jag kan inte heller se något annat än att värdet närmar sig verkligheten. 
 
Vilka konsekvenser skulle detta leda till? 
Katarina: Nu utgår alla klubbar från samma bas, man gör på precis samma sätt. Det skulle 
leda till en mer subjektiv bedömning.  
 
Är det en rättvisande bild i dag, i hur man redovisar humankapitalet? 
Alf: Humankapitalet är svårt att värdera. Du kan köpa en spelare för två miljoner som gör 
succé och vinner skytteligan medan spelaren för tio miljoner går det inte bra för. Tittar man 
då på balansräkningen så är den ena värd två miljoner och den andre tio miljoner, men 
förhållandet för oss kan vara precis tvärtom. Det är väldigt missvisande.  
 
Alf: Mellan spelare blir det väldigt missvisande, men totalt sett om man slår ihop alla så blir 
det en bra bild av klubben. Värdet på spelartruppen brukar vara bra, men går man in på 
enskilda poster kanske det inte stämmer alls.  
 
Katarina: Köper man en bosmanspelare eller producerar egna talanger redovisas inget värde 
och det är givetvis missvisande. Men totalt sätt är vi som sagt nöjda. 
 
 
Hur skulle den rättvisande bilden påverkas om man redovisade hela humankapitalet? 
Alf: I dag är det ett mer objektivt sätt att totalt sett visa värdet på truppen, som istället skulle 
bli mycket mer subjektivt.   
 
Katarina: Tänker man så här, om man hade en sportchef som sedan ersätts av en annan. Det är 
ju ändå sportchefen och tränaren som sitter på den kanske bästa värderingen av klubben. Då 
skulle värderingen ändras eftersom att de har sitt sätt att se vilken spelare som är värdefull och 
vilken som är mindre värdefull. Balansräkningen skulle kunna svaja beroende på tränarbyten. 
Alltså bli missvisande. 
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Uppfylls kontrollkriterierna för att personalen skall få klassificeras som en immateriell 
tillgång? 
Katarina: Vi kan lämna företaget när vi vill, så nej det gör det inte.  
 
Om man bortser från alla spelare, hur är det med ledarna och annan personal som 
exempelvis går på utbildning? 
Katarina: Vi har ingen andrahandsmarknad.  Min kurs jag tar i något för att bli bättre på något 
skulle kunna vara till nytta eller så skulle den inte det. Jag skulle inte vilja riskera att ta upp 
det i balansräkning. Det är för osäkert. 
 
Alf: Det är även svårt att påvisa om personalen har fått något av det. 
 
Tycker ni att det borde finnas en metod som gör det möjligt för företagen att kunna 
redovisa hela sitt humankapital? 
Alf: Det vore ingen dum idé den dag man är fullt ut bolagiserat. Då skulle det vara bra om det 
fanns i IFRS en vägledning på vilka olika möjligheter till värdering som finns. 
 
Katarina: Det får inte bli till egensyfte utan användas till någon extern part. Tror dessutom 
också mer på att man måste aktivt jobba med det. Det får inte bara bli en bokslutspost som du 
håller på med en gång per år. Utan det måste bli en aktiv del i balansräkningen.  
 
Alf: Om man släppte på 51 procent-spärren. Säg att 20 klubbar i Sverige väljer att fult ut 
bolagisera sig. Då skulle det vara jätteintressant att se värdet. Vad Djurgården är värd i 
förhållande till exempelvis Elfsborg.  
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5 Analys 
 
I kapitel 5 analyseras den empiriska data som samlats in. Därefter kopplas den ihop med de 
teorier som använts i studien. Inledningsvis analyseras tillvägagången av intervjuerna. Sedan 
analyseras humankapitalet i stort inom både tjänsteföretagen och fotbollen. Vidare redogör vi 
vilka effekter redovisningen av hela humankapitalet skulle kunna ge, som även ställs mot 
studiens teorier och tidigare forskning. Avslutningsvis jämförs studiens två fall, 
fotbollsklubbar och tjänsteföretagen. 
 

5.1 Intervjuerna 
Nedan presenteras återigen den tabell som författarna av denna studie använt sig av inför de 
intervjuer som gjorts. Med detta avsnitt redogörs huruvida punkterna i tabellen har följts. 
Detta för att ge läsarna av studien en bättre bild av hur författarna har förhållit sig till den 
metodologiska delen av uppsatsen. 
 
Tabell 1 

• Är intervjuguiden förankrad i studiens frågeställningar? 

• Finns det olika typer av frågor med i intervjuguiden som till exempel 
uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor och fördjupande frågor? 

• Är intervjun öppen för nya frågeställningar?  

• Är frågorna ställda på ett passande sätt för den avsedda målgruppen? 

• Har intervjuguiden med bakgrundsfrågor om de intervjuade? 

• Är frågorna ställda på ett öppet sätt? 

• Får de intervjuade en introduktion till syftet med undersökningen? 

Källa: (Bryman & Bell 2005 s.360-387). 
 
Intervjuguiden har tydliga kopplingar till studiens frågeställningar. Vissa frågor är dock av en 
bredare karaktär för att ge den intervjuade möjligheten att svara helt fritt och på så sätt inte 
utelämna något eventuellt viktigt som kan framkomma (Trost, J 2010 s.53-80). Några 
uppföljningsfrågor går inte att återfinna i intervjuguiden, utan författarna av studien valde 
istället att ställa relevanta följdfrågor utefter vad de intervjuade svarade.  
Detta går även att försvara med att intervjuerna spelades in med en bandspelare och således 
kunde vi ha full fokus på vad som sades (Trost, J 2010 s.53-80). Vidare var frågorna ställda 
på ett öppet sätt, ämnade för diskussion. 
 
De tre personerna som blev intervjuade var individer med högre poster inom sin organisation 
och område, därav ser vi inga problem med formuleringen på de frågor som ställdes under 
respektive intervju. Inledningsvis i respektive intervju bad vi respondenterna berätta om deras 
yrkesmässiga bakgrund och lite kort om organisationen de jobbar på idag. Sedan förklarade vi 
syftet med vår undersökning för att ge de intervjuade en introduktion till ämnet. 
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5.2 Humankapitalet 
Humankapitalet är ett ämne som länge varit intressant för forskarna. Flamholtz menar att den 
första fasen inleddes på 1960-talet, vilket är 50 år av forskning inom området (Flamholtz, 
Bullen & Wei, 2002). Problemet har alltså varit att man inte kunnat hitta en enhetlig modell 
som kunnat tillämpas i verkligheten, trots många sådana försök (Gröjer & Johanson 1996 
s.75). Bontis (2003) pekar också på vikten av humankapital i företag och menar att man måste 
hitta nya sätt att värdera sitt företag så att man kan inkludera humankapitalet på ett bra sätt. 
Inledningsvis i intervjun med Grant Thornton framgick det hur viktigt det mänskliga kapitalet 
är i ett tjänsteföretag. Eftersom att de inte använder sig av några maskiner för produktion är 
det till den mänskliga hjärnkraften man måste förlita sig på för att det ska generera likvida 
medel in till företaget. Även Alf Johansson och Katarina Persson på Djurgårdens Elitfotboll 
AB (DEF AB) förklarade tyngden av humankapitalet i en fotbollsklubb såväl som i ett 
tjänsteföretag. Lars Lejdborg på Grant Thornton redogjorde att han överlag var nöjd med den 
nuvarande rättvisande bilden som företagen ger med att inte redovisa sitt humankapital. 
Däremot om man inte lade till de frivilliga tilläggsupplysningarna beträffande 
kompetensutveckling av sin personal ansåg han att det saknades något. Vidare visade det sig 
även att han var öppen för införandet av en metod för att kunna redovisa sitt totala 
humankapital i det avseende att de skulle synliggöra hur mycket respektive företag lägger ner 
på exempelvis kompetensutveckling av sin personal. Alf och Katarina på DEF AB ansåg att 
det vore bra med en mer precis modell för att kunna värdera spelarna så länge som det inte 
används i egensyfte för att med en subjektiv värdering kunna höja marknadsvärde på sin 
förening. Det ligger även i paritet med vad S-E Johansson menar. Han hävdar att ett företag 
har dolda värden som ger en felaktig bild av verkligheten (Johansson, S-E 2003 s.251-306).  
Vikten av humankapitalet för tjänsteföretag och fotbollsklubbars viktigaste tillgång är givetvis 
enorm. Det är intressant hur intresset och öppenheten för redovisningen av hela 
humankapitalet aldrig tar slut, men samtidigt aldrig tar sig vidare för att kunna appliceras. Då 
återstår givetvis frågorna varför man inte redovisar hela humankapitalet? Hur kommer det sig 
att man inte kommit fram till en modell eller metod som går att använda? De individer vi har 
redogjort för i Gröjer, Johansson, samt Edvinsson och Malone modeller har tillsammans med 
andra författare och forskare förespråkat för de positiva effekterna av redovisningen av totala 
humankapitalet. Trots många individers vilja och försök har det inte gått. Vi har även funnit 
att kritiken mot detta inte heller varit snål. Även Gröjer (1996) som har sin modell ser vissa 
svårigheter med det hela. När vi började läsa om humankapital kom vi snabbt underfund med 
att det finns många komplikationer och att ett eventuellt införande skulle leda till en del 
negativa effekter. Många av dessa negativa effekter kom fram i de intervjuer vi gjorde. 
 

5.3 Modell för redovisning av humankapitalet 
Vid ett eventuellt redovisande av hela humankapitalet skulle det i det första skedet ske en 
påverkan på det egna kapitalet. Både resultat- och balansräkningen skulle stärkas jämfört med 
hur situationen ser ut i dag. Eftersom att man skulle få redovisa sin personal som en tillgång i 
balansräkningen skulle det egna kapitalet stärkas. Det skulle i sin tur leda till att det skulle 
finnas mer utdelningsbara medel som resulterar i att verksamheten försvagas ekonomiskt. 
Gröjer och Johanson (1996 s.85-86) applicerade sin modell på elva olika företag och 
studerade hur det egna kapitalet stärktes markant. Vi har kommit till insikt med att en sådan 
effekt givetvis kan bli ödesdigert då likvida medel försvinner ur företaget även om bilden av 
företaget stärks utåt. Det är självklart ett problem i att man under sådana omständigheter 
skulle aktivera en tillgång som i dag inte får betraktas som en och blir samtidigt av med en 
annan tillgång, pengar.  
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Det ligger inte i linje med IFRS försiktighetsprincip (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2009 
s.57), att de bedömningar som görs under en rådande osäkerhet måste göras med en viss 
försiktighet, om immateriella tillgångar. Det måste hittas andra lösningar för att de 
ekonomiska medlen inte ska delas ut. 
 
Redovisningen av humankapital innefattar även etiska och moraliska problem (Gröjer & 
Johanson 1996 s.131-133). Kontrollkriteriet existerar inte och personalen kan alltså välja att 
lämna företaget vilken sekund som helst (Smith, D 2006 s.100-101). Grant Thornton och DEF 
AB är oerhört eniga om dessa etiska och moraliska problem då man aldrig kommer kunna äga 
personalen på det sättet som uppfyller kriteriet kontroll. Personalen är alltså flyktig. DEF AB 
resonerade utifrån sina ledare och annan personal, alltså inte spelarna som har en annan typ av 
kontrakt. Smith (2006 s.100-101) är även kritisk till aktiveringen av personalen som en 
immateriell tillgång något som kom till uttryck under intervjuerna med Grant Thornton och 
DEF AB. Båda parterna såg en hög risk med aktivering av personalens utbildning i 
balansräkningen då osäkerheten anses vara för stor. De intervjuade menar att det är komplext 
att mäta om utbildningarna genererat i att personalen nått en ökad kunskap. Lars Lejdborg på 
Grant Thornton menar även att personalen konstant måste utbilda sig i allmänhet och i 
revisionsbranschen i synnerhet då bland annat regler, lagar och andra rekommendationer 
ändras ganska ofta. Det gör att den gamla kunskapen inte blir värd något längre.  
 

5.3 Rättvisande bilden 
Balansräkningen har enligt Johansson (2003) en låg status, något som Lars Lejdborg tror 
skulle stärkas om man skulle redovisa det totala humankapitalet i balansräkningen. Den låga 
statusen leder till att företagen ger en missvisande bild av verkligheten. För att bilden av 
företaget ska avspeglas på ett mer korrekt sätt gentemot omvärlden bör det dolda kapitalet 
redovisas i balansräkningen (Johansson, S-E 2003 s.251-306). För att detta ska kunna vara 
möjligt menar Lars Lejdborg att omvärlden skulle behöva anpassa sig till denna typ av 
redovisning. De berörda parterna måste lära sig att kunna tolka innehållet med förändringen 
som sker, samt att överlag vara öppna till det hela. 
 
Vidare under intervjun med Grant Thornton påvisades vikten av att kunna dra fördel under en 
längre tid av de investeringar man gjort i personalen, vilket man måste ha i beaktande för att 
kunna redovisa det totala humankapitalet i balansräkningen. DEF AB resonerar kring en 
viktig aktör: intressenterna. Det finns många olika intressenter som exempelvis investerare 
och riskkapitalister som är benägna om att få se värdet av organisationen. Med ovanstående 
resonemang skulle detta kunna bli möjligt då marknadsvärdet på klubben blir synligt för 
externa parter. Det är precis i linje med Johansson (2003) som är fast bestämd i att 
intressenterna får en mer korrekt bild av företaget om samtliga dolda resurser redovisas. Lim, 
Chan och Dallimore (2009) som tog upp hur intressenter inte får rätt bild av företaget och att 
intressenter är måna om att ta del av det dolda kapitalet som idag inte redovisas.  
Katarina Persson, ekonomichef för DEF AB, anser att det är missvisande att man inom 
fotbollen inte redovisar bosmanfall och egna produkter som är klubbarnas dolda kapital. 
 
Den absolut avgörande konkurrensfaktorn inom ett företag är expertisen och kunskapen som 
den anställde besitter. Ett företags mest betydande resurs återfinns i de anställda (Johansson, 
S-E 2003 s.5-9). Genom att minska det gap till intressenterna som finns genom att redovisa 
det totala humankapitalet resonerar Lars Lejdborg att man måste tydliggöra för olika 
intressenter att man jobbar med kompetensutveckling för egen personal.  
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Resultatet blir att årsredovisningen kan användas som ett verktyg för att jämföra bolagen, 
vilket i sin tur ger intressenterna en klar bild av vilka bolag som jobbar med dessa frågor. 
Dessutom ger det för sitt egna företag en indikation på hur man ligger till. Årsredovisningen 
blir inte bara för att ställa två bolag mot varandra utan det ger befintlig såväl som eventuell 
kommande personal en bra bild av hur man jobbar med kompetensutveckling och hur redo 
man är för den kommande marknaden. Detta är något som Lars Lejdborg inte anser kommer 
till uttryck med dagens redovisning. Däremot är han inte helt säker på om detta skall 
redovisas i balansräkningen. 
 
Enligt ÅRL skall balansräkningen ge en rättvisande bild av företagets ställning. I denna studie 
har vi undersökt hur den rättvisande bilden skulle påverkas av att redovisa hela 
humankapitalet i balansräkningen. I de intervjuer vi gjort var kontentan att i det stora hela var 
både DEF AB och Grant Thornton nöjda med den rättvisande bilden med det sätt man 
redovisar i dag. Mer specifikt handlar det om att i en fotbollsklubb ger helheten av klubben en 
rättvisande bild även om det, spelare för spelare kan vara motsatsen. Ett värde på en 
fotbollsspelare är mycket prestationsbaserat vilket gör att en spelare med ringa erfarenhet, 
men med en bra säsong bakom sig kan vara värderad lägre än en spelare med stort 
fotbollskunnande och ett högre anskaffningsvärde som samtidigt presterar mycket sämre 
under en säsong. Detta gör alltså att de enskilda posterna inte ger en rättvisande bild. I ett 
tjänsteföretag handlar det enligt Lars Lejdborg om att ge tilläggsupplysningar som i sin tur 
resulterar i en rättvisande bild man är nöjd med. 
 
En av effekterna av att redovisa hela humankapitalet i balansräkningen är att det skulle finnas 
en osäkerhet kring värderingen av sina anställda. Som tidigare nämnt resonerar Lars Lejdborg 
kring osäkerhet precis som Smith (2006 s.100-101), det vill säga att kontrollkriteriet av 
personalen inte uppfylls.  
En annan infallsvinkel fick vi av DEF AB som hävdar att subjektiviteten skulle få en alltför 
stor betydelse som skulle leda till en sämre rättvisande bild av organisationen. De som 
förmodligen skulle stå för värderingen av fotbollsspelarna är klubbarnas sportchef. Om den 
nuvarande sportchefen skulle få sparken eller välja att avgå, som ofta sker inom fotbollen, 
skulle det komma in en ny sportchef med andra värderingar. Balansräkningen skulle då skifta 
beroende på vem som gör värderingen av spelarna. Resonemanget ligger i paritet med Baron 
(2011) tidigare studier som visar på att det inte finns någon enhetlig modell för att redovisa 
humankapitalet, vilket skulle bli en alltför subjektiv värdering. 
 

5.4 Avslutande analys 
Något författarna av studien belyst är avsaknaden av en enhetlig modell för att kunna redovisa 
hela humankapitalet (Gröjer & Johanson 1996 s.75). Grant Thornton och DEF AB ställer sig 
båda positiva till att få fram en metod som skulle möjliggöra för organisationerna att kunna 
redovisa hela humankapitalet. Deras positiva inställning är något som Edvinsson och Malone 
(1998 s.167-204) diskuterat kring, att företagen skulle vara öppna för en modell i detta 
avseende. Lars Lejdborg tror att det skulle ge en förbättrad bild av företagen medan DEF AB 
också är noga med att poängtera att det måste användas för rätt grunder och inte för egen 
vinning. Dessutom anser Katarina Persson att man aktivt arbetar med dessa frågor och inte en 
gång per år. 
 
En positiv effekt av att ha en modell för att kunna redovisa hela humankapitalet skulle 
resultera i att fler företag skulle jobba med kompetensutveckling, enligt Lars Lejdborg.  
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Eftersom att man synliggör hur mycket man arbetar med utbildning kan det leda till ett 
incitament för företag att jobba än mer med dessa frågor. I enlighet med Edvinsson och 
Malone (1998 s.167-204) är incitamentet självklart eftersom att om du väljer att inte jobba 
eller redovisa på det sättet skulle det ge dina konkurrenter en fördel. Skulle företagen tvingas 
till att använda modellen, tror Lars Lejdborg på Grant Thornton att gapet, klyftan mellan 
större och mindre företag, skulle minska då de som inte jobbar med dessa frågor i dag nu 
tvingas satsa på kompetensutveckling. På lång sikt menar han alltså att det genererar i ett lyft 
för företaget. 
 
En faktor som skulle ge klubbarna en ännu större önskan att få en enhetlig modell är om man 
släppte på 51 procent-regeln.  
Denna spärr sätter stopp för att en klubb ska ha privata ägare, vilket leder till en lägre 
tilldragningskraft av finansierare. I nuläget existerar inget vinstintresse för fotbollsklubbarna, 
utan allt ska tillbaka till medlemmarna fastslår Katarina Persson. Vidare, med den nuvarande 
bolagsformen av majoriteten av fotbollsklubbarna i Sverige, finns inte samma behov av en 
modell för att kunna visa klubbens styrka för externa parter. Skulle denna spärr slopas, skulle 
förutsättningarna ändras. Genom att slopa spärren skulle det bli möjligt för intressenter att 
jämföra värdet på de bolagiserade fotbollsklubbarna i Sverige. 
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6 Slutsatser 
I detta, avslutande, kapitel besvaras studiens frågeställningar. Även de slutsatser vi kommit 
fram till presenteras. Avslutningsvis ger vi förslag till vidare studier. 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur redovisning av det totala humankapitalet 
skulle påverka den rättvisande bilden av fotbollsklubbar och tjänsteföretag.  
 
Författarna av studien har nått den övergripande slutsatsen att den rättvisande bilden skulle 
påverkas negativt om man redovisade det totala humankapitalet. Vi har genomgående i 
studien ställt de positiva och negativa mot varandra men finner att den osäkerhet som råder, 
med de nuvarande redovisningsreglerna, skulle komma att prägla hela tillvägagången av en 
organisations värdering av sitt humankapital. Denna osäkerhet, som främst beror på att 
kontrollkriteriet av sin personal inte uppfylls, kan vi inte blunda för och är den effekt som vi 
anser är den mest kritiska. Författarna är alltså helt överens med Smith (2006) som är oerhört 
kritisk till att organisationer värderar sitt humankapital när de anställda kan lämna företaget 
vilken dag som helst. 
 
Med ovanstående menar vi inte att det nuvarande sättet ger en rättvisande bild, även om de 
som författarna av studien intervjuat är tämligen nöjda med hur den rådande situationen är i 
dag. Den rättvisande bilden som ges i dag är dock tillräckligt bra för att ge en ganska korrekt 
bild av organisationen i fråga. Precis som de tidigare studier och de teorier denna uppsats 
utgår ifrån är det uppenbart att dagens redovisning saknar något. Johanssons ”Den 
fullständiga balansräkning” (2003) visar denna avsaknad som också bekräftas av de tidigare 
studierna i form av Bontis (2003) och Lim, Chan och Dallimore (2009). De är helt eniga med 
att dagens rättvisande bild inte är fullt optimal. Med de svar och den analys vi har gjort anser 
vi att det råder många brister i dagens sätt att redovisa, men eftersom att det inte finns någon 
enhetlig modell för värdering som skulle kunna appliceras på alla organisationer är det 
alldeles för riskabelt att i dagsläget aktivera sin personal i balansräkningen. 
 
Författarna av studien anser att de intervjuer som gjorts har varit pålitliga. Detta beror på att 
de tre personerna vi intervjuat är högt uppsatta personer inom sina respektive organisationer. 
De intervjuer som gjorts har varit genomtänkta och noga förberedda efter relativt mycket 
påläsning om hur kvalitativa intervjuer skall genomföras på bästa sätt.  
Inför intervjuerna gjordes en mall för att se om frågorna och förberedelserna var noga 
avvägda i relation till de frågeställningar som studien har. Författarna av denna studie anser 
att man bör vara något kritisk till studien eftersom att enbart tre personer har intervjuats. 
Däremot är de fall som studeras i studien en av de ledande i sina respektive branscher och vi 
anser utifrån vad Denscombe (1998) menar att våra fall är representativa för det avseende som 
studeras och snarlika svar borde vi alltså fått om liknande företag och fotbollsklubbar 
intervjuats. 
 
Uppsatsens delsyfte var att undersöka skillnader och likheter som eventuellt uppstår vid 
redovisning av det totala humankapitalet mellan de två studieobjekten. 
 
För att få något ska få klassificeras som en tillgång krävs det att den uppfyller vissa kriterier 
och när man diskuterar en eventuell aktivering av personalen i balansräkningen ser man en av 
grundkriterierna som en svårighet att klara av. Det handlar om kontrollkriteriet som innebär 
att företaget ska ha kontroll över tillgången. Det blir sedermera svårt för ett tjänsteföretag att 
motivera en aktivering av sin personal i balansräkningen då företaget inte äger sin personal. 



28 

En anställd kan när som helst avsluta sin anställning och lämna företaget vilket gör att detta 
grundkriterium inte uppfylls. För fotbollsklubbar är det annorlunda då spelarna skriver på ett 
kontrakt som gäller en viss tid. Detta gör att fotbollsklubben har kontroll av sin spelare så 
länge som kontraktet gäller. 
 
Båda våra studieobjekt har en gemensam nämnare som gör att det skulle finnas en risk med 
att redovisa sitt totala humankapital. Det handlar om att värderingen de skulle göra av sin 
personal och utbildning skulle vara baserad på subjektiva bedömningar. Ur detta avseende 
menar både fotbollsklubbar och tjänsteföretag att den rättvisande bilden skulle påverkas på ett 
negativt sätt, den skulle helt enkelt inte avspegla verkligheten av varken fotbollsklubben eller 
tjänsteföretaget.  
 
Tjänsteföretag och fotbollsklubbar skulle ha olika syften med att redovisa sitt totala 
humankapital. Ett av de syften tjänsteföretagen skulle ha är att de skulle vara benägna om att 
visa för omvärlden hur mycket de jobbar med kompetensutveckling medan fotbollsklubbar 
istället skulle ha för avsikt att visa upp ett marknadsvärde på den trupp man har tillgång till. 
 
Tjänsteföretag skulle vilja redovisa sitt totala humankapital i syfte att lättare kunna jämföra 
sig med andra liknande företag och för att kunna ge intressenter en mer korrekt bild av 
företagets verkliga värde. Bolagiserade fotbollsklubbar ser egentligen inget syfte med att 
redovisa sitt totala humankapital för att jämföra sig med andra klubbar som det ser ut idag. 
Dels för att det enbart finns fyra bolagiserade fotbollsklubbar i Sverige av totalt 32 
elitfotbollsklubbar men också för att regeln om idrotts-AB där föreningen äger minst 51 
procent. Vi har inte lagt någon tyngd på denna aspekt med spärren om 51 procent, utan det 
var en parameter som dök upp under intervjun med Alf och Katarina på DEF AB som vi kom 
att tycka var en intressant infallsvinkel. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att både bolagiserade fotbollsklubbar och tjänsteföretag i stort 
sett är nöjda med dagens sätt att redovisa sitt humankapital och att de båda menar att den 
rättvisande bilden skulle påverkas negativt. De skiljer sig ur en del avseenden men det är 
ingenting som är av betydande för den rättvisande bilden om man jämför med hur den är idag. 
 

6.1 Förslag till vidare studier 
Vi har kommit till insikt med att det finns en öppenhet för en enhetlig modell för att kunna 
aktivera humankapitalet i balansräkningen. Problemet bottnar främst i att det råder en för stor 
osäkerhet för att kunna göra det. Vi tycker således att det vore intressant att studera vilka 
parametrar som avgör huruvida värderingen skulle vara mer objektiv och mindre riskfylld. 
Detta skulle kunna ge svar på vad som krävs för att nå en enhetlig modell.  
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8 Bilaga 
 
Ursprunglig intervjuguide 
 

• Berätta om din yrkesmässiga bakgrund och om din nuvarande organisation. 
• Vad är er syn på humankapital? 
• Hur ser ni på dagens sätt att redovisa humankapitalet? 
• Skulle ni vilja aktivera humankapitalet i balansräkningen? 
• Vad skulle syftet kunna vara med att redovisa hela humankapitalet?  
• Vilka konsekvenser skulle detta leda till? 
• Är det en rättvisande bild i dag, i hur man redovisar humankapitalet? 
• Hur skulle den rättvisande bilden påverkas om man redovisade hela humankapitalet? 
• Om man bortser från alla spelare, hur är det med ledarna och annan personal som 

exempelvis går på utbildning? 
• Tycker ni att det borde finnas en metod som gör det möjligt för företagen att kunna 

redovisa hela sitt humankapital? 
• Hur skulle ni vilja redovisa ert humankapital? 

 


