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Förord 
 
 
Examensarbetet i företagsekonomi är utfört våren 2007 vid Högskolan i 
Borås. Vi vill härmed framföra ett stort tack till samtliga som varit 
inblandade i uppsatsprocessen.  
 
Ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Arne Söderbom för goda råd, 
viktiga synpunkter och reflektioner under arbetets gång. Ett särskilt tack till 
de respondenter som tog sig tid och besvarade vår enkät. Vi vill även tacka 
Urban Kjulin för bra tips angående statistisk undersökning samt IT-
konsultföretaget Macosy AB för all hjälp med enkäthanteringen. Slutligen 
vill vi tacka våra opponenter för relevant kritik och nyttiga synpunkter.  
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Abstract 
 
Nowadays we hear a lot of discussions concerning the value and importance 
of the staff in companies. Especially within knowledge companies staff is 
considered as very important, because it can be described as prime assets to 
this kind of companies. Methods of accounting the human resources differ a 
lot between companies’.  
 
The purpose with our essay is to analyse how common it is that listed IT-
consulting companies account for their human capital in annual reports, in 
excess of what accounting laws requires. The purpose is also to find what 
business ratios and other information regarding human capital, that are most 
commonly used by consulting companies. We will also get to know what 
inspires companies to voluntarily account for the human capital more in 
details and more comprehensively than accounting law requires. 
 
To get a better understanding in how listed IT-companies account for the 
human capital we have studied relevant literature and accomplished a 
quantitative study as a web-based questionnaire. Nineteen IT-consulting 
companies in Gothenburg and Stockholm participated in the questionnaire. 
We also studied IT- consulting companies annual reports and complemented 
the questionnaire with this information.  
 
The study shows that it is common for listed IT-consulting companies to 
account for the human capital in their annual reports. In general these 
companies uses business ratios and they also write in text about the staff in 
the annual reports. The companies are inspired to account for their human 
capital to leave better information, regarding the company, to stockholders 
and other business associates.  
 
Keywords: Knowledge Company, consulting company, intellectual capital, 
human capital, human resources, human resource accounting, annual report.



Sammanfattning   
 
I dag diskuteras det mycket kring personalens värde och betydelse för 
företagen, speciellt inom kunskapsföretag där personalen ofta beskrivs som 
den viktigaste tillgången. Redovisningen av det så kallade humankapitalet 
skiljer sig mycket åt mellan olika företag.  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur vanligt det är att börsnoterade IT-
konsultföretag redovisar sitt humankapital i årsredovisningen, utöver det 
som måste redovisas enligt lag. Vidare är syftet att ta reda på vilka nyckeltal 
eller annan information, som mest används vid humankapitalredovisningen 
samt vad som inspirerar företaget till att redovisa sitt humankapital på det 
här sättet i årsredovisningen. 
 
För att skaffa oss kunskaper om börsnoterade IT-konsultföretags 
humankapitalredovisning, har vi studerat relevant litteratur och genomfört en 
kvantitativ undersökning i form av en webbaserad enkät. I 
enkätundersökningen medverkade 19 börsnoterade IT-konsultföretag i 
Göteborg och Stockholm.  Vi har även kompletterat enkätundersökningen 
med att granska kunskapsföretagens årsredovisningar.  
 
Studien visar att det är vanligt att börsnoterade IT-konsultföretag redovisar 
sitt humankapital. Det görs vanligtvis i form av nyckeltal samt som löpande 
text i årsredovisningen. Företagen inspireras av att redovisa humankapitalet 
därför att det ger bättre information till aktieägare och övriga intressenter.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: kunskapsföretag, konsultföretag, intellektuellt kapital, 

humankapital, immateriella tillgångar, årsredovisning 
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1. Introduktion 
 
Introduktionskapitlet omfattar bakgrund- och problemdiskussion kring 
uppsatsens ämne, vilket mynnar ut i en problemformulering och ligger till 
grund för syftet. Vidare anges i kapitlet vem uppsatsen riktar sig till, vilka 
avgränsningar som görs samt vilket perspektiv vi utgår ifrån. Avslutningsvis 
sammanfattas de väsentliga begrepp som förekommer i uppsatsen samt 
uppsatsens disposition presenteras. 
 

1.1 Bakgrund 
 

”Den nya källan till rikedom är verkligen inte materiell, 
den består av information, kunskap 

omsatt i arbete i syfte att skapa värde” 
 

(Walter Wriston, 1992 se Edvinsson & Malone, 1997 s.19) 
 
 
Dagens samhälle går mot en mer kunskapsbaserad ekonomi, där 
kunskapsföretagen ökar stadigt och svarar idag för mellan 6 och 8 procent av 
alla yrkesverksamma.  Kunskapsintensiva tjänsteföretag, framför allt 
konsultverksamheter i olika former, har nästan alla det gemensamt att det är 
de immateriella resurserna, som har ett stort värde för företaget (Johansson, 
2003). Enligt Stewart (1999) har kunskap i dagsläget både blivit den 
viktigaste råvaran och det viktigaste resultatet av ekonomisk aktivitet. 
Stewart (1999 s.87) betonar: ”En organisations intelligens - smarta 
människor, som arbetar på ett smart sätt, har övergått från att ha en 
stödfunktion till att spela huvudrollen i en organisation.” 
 
Efter att aktiemarknaden har värderat ett företag, framgår det enligt Stewart 
(1999) att ett kunskapsföretags fasta tillgångar bidrar mycket mindre till 
värdet av dess verksamhet än de immateriella tillgångarna. Immateriella 
tillgångar såsom medarbetarnas talanger, ledningens effektivitet, kvaliteten 
på kundrelationerna, kallas för intellektuellt kapital (Ibid). Med andra ord är 
intellektuellt kapital förmågan att omvandla kompetensen till en värdefull 
tillgång (Johansson, 2003).  
 
I Sverige har det sedan lång tid tillbaka funnits behov och nytta av att 
fokusera på ”mjuka värden”, men det är först under senare år som det har fått 
ordentligt genomslagskraft (Ax et al. 2002). Gröjer (2002) bekräftar att det 
intellektuella kapitalets betydelse har blivit större under de senare åren. Det 
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beror på att de moderna företagen konkurrerar och producerar idag, i första 
hand på basis av sitt intellektuella kapital och inte på basis av realkapital och 
finansiellt kapital. Ax et al. (2002) menar också att i framtiden kommer det 
intellektuella kapitalet med största sannolikhet att vara en allt viktigare 
faktor. 
 
Enligt Johansson (2003) betecknades tidigare det intellektuella kapitalets 
värde, som skillnaden mellan börsvärdet på företagets aktier vid en viss 
tidpunkt och justerad eget kapital, som framkommer i företagets redovisning. 
Tyvärr kan den här analysmodellen enligt Johansson (2003) ifrågasättas, 
vilket inte minst börskrisen i början av 2000-talet visade. Exempelvis företag 
som hade börsvärde på flera miljarder kronor fick uppleva att börsvärdet föll 
drastiskt på bara ett par år. Det är knappast troligt att det intellektuella 
kapitalet hade tappat i värde i motsvarande grad och det är därför modellen 
inte kan ses som tillförlitlig. Även Gröjer (2002) lägger märke till att 
skillnaden mellan företagets börsvärde och det egna kapitalt har på den sista 
tiden ökat och är ofta i relation 5:1. Han tycker att förklaringen till det här 
fenomenet kan vara att det intellektuella kapitalet har blivit mer värdefullt 
och borde därför redovisas bättre. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Det är inte konstigt att det i dagsläget råder stor förvirring kring begreppet 
intellektuellt kapital och hur det ska redovisas (Artsberg, 2003). Intellektuell 
kapital kan, enligt Artsberg (2003), definieras som dels humankapital 
(anställda på företaget), dels strukturkapital (databaser, teknik och metoder 
med mera). Problemet är att den största tillgången, det vill säga de anställda 
och deras kompetens – humankapitalet, tyvärr inte avspeglas så tydligt i 
balansräkningen (Johansson, 2003). Bassi och McMurrer (2005) menar 
dessutom att det är mycket konstigt att företagets viktigaste tillgång enbart 
utgör en kostnad för företaget. 
 
Enligt Johansson (2003) är det ganska vanligt att kunskapsföretagen inte 
riktigt vet hur de skall redovisa sin verksamhet, för att externa ägare med 
liten inblick i företaget skall få relevant information. Många kunskapsföretag 
har ingen eller enbart bristande redovisningsteknik gällande redovisning av 
intellektuellt kapital (Ibid). Enligt Annell et al. (1989) kan det bland annat 
bero på att det inte finns något utvecklad etablerat terminologi och 
begreppsapparat på området. Majoriteten av kunskapsföretagens 
årsredovisningar brukar istället innehålla många standardfraser av typen 
”personalen är vår viktigaste resurs” och det är mycket vanligt att färgbilder 
på trevliga människor visas (Ibid). 
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Vidare påpekar Annell et al. (1989) att aktieägaren många gånger vill veta 
hur företagsledningen sköter det viktiga ”kunskapskapitalet”. De är mer 
intresserade av vad som investeras i den här typen av kapital än vad som 
investeras i till exempel kontorsmöbler. Tillfredsställande kunskap om 
”kunskapskapitalet” hjälper aktieägarna att bland annat avgöra vilken risk 
man tar med sitt ägande och vilken vinstpotential det kan räknas med i 
framtiden (Ibid).  
 
Annell et al. (1989) vill därför återigen betona att det är just personalen i ett 
kunskapsföretag, som är den främsta produktionsfaktorn och 
intäktsgeneratorn. Det är därför oerhört viktigt att kunskapsföretag börjar 
redovisa humankapital mer utförligt. På så sätt kan det ges en mer 
rättvisande bild av företaget, menar Annell et al. (1989). 
 
Tendensen är att företag allt oftare redovisar det intellektuella kapitalet 
externt i sin årsredovisning (Gröjer, 2002). Även Artsberg (2003) poängterar 
att det finns många företag, som på frivillig basis har utvecklat en betydande 
mängd tilläggsupplysningar om humankapital i den oreviderade delen av 
årsredovisningen. Företagen visar allt tydligare hur viktiga de anställda är, 
trots att lagar och rekommendationer inte omfattar så mycket av redovisning 
av den typen av intellektuell kapital (Ibid). Gröjer (2002) påpekar dessutom 
att många organisationer arbetar intensivt idag för att utveckla styrmodeller, 
som också innehåller redovisning av humankapital och är förhoppningsfull 
att det kan öka årsredovisningens värde och relevans i framtiden. 
 
Ett kunskapsföretags årsredovisning måste ge läsarna en riktig uppfattning 
om personalens produktionsförmåga, stabilitet, kunskap och vinstpotential 
samt även spegla personalen i alla de där aspekterna (Annell et al. 1989). 
Frågan är om det kommer fram information om hur företagen redovisar sina 
medarbetares betydelse, då vi studerar de befintliga årsredovisningarna? 
Annell et al. (1989) hävdar att det idag inte finns möjlighet att få fram 
sådana data ur den ekonomiska redovisningen och påpekar vidare att en ny 
form av personalredovisning därför måste tas fram. Med andra ord behövs 
det en ny årsredovisningsstandard speciellt för kunskapsföretagen. Utöver de 
vanliga finansiella uppgifterna och nyckeltalen måste årsredovisningen 
dessutom innefatta nyckeltal, som ger svar på viktiga frågor om 

umankapitalet, även det så kallad kunskapskapitalet. h 
Vi kan därmed notera att problemet inte är det att informationen i 
redovisningsrapporterna saknar relevans, utan att de inte berättar om 
företagets hela verksamhet. Vi antar att de flesta seriösa företag satsar en hel 
del på sin personal, men varför berättas då inget om det som görs?  Det har 
diskuterats mycket kring hur viktig kompetent personalen är, då 
det resoneras kring företagets värde. Vi tycker det verkar märkligt att 
företagen inte är mer intresserade av att fullkomligt redovisa sin 
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största tillgång i årsredovisningen. Enligt forskarna, såsom Artsberg (2003) 
och Gröjer (2002) finns det ändå företag, som avviker från det gängse 
mönstret och som i bilagor och dylikt redovisar medarbetare i form av så 
kallade humankapitalredovisningar eller IC-rapporter (Intellectual Capital - 
rapporter). De företagen anses tillhöra till de absoluta undantagen. Vi 
ifrågasätter om det verkligen är så att företaget inte är intresserade av att 
redovisa humankapitalet eller om det bara saknas kunskaper om 
genomförandet. Vi anser att framförallt börsnoterade kunskapsföretag skulle 
vara intresserade av att redovisa sitt humankapital så utförligt som möjligt, 
för att visa betydelsen och värdet av företagens största tillgång, personalen.  

1.2.1 Problemformulering  
 
Ovanstående bakgrund och problemdiskussion leder oss fram till följande 
problemformuleringar: 
 

 Hur vanligt förekommande är det att börsnoterade IT-konsultföretag 
redovisar sitt humankapital i årsredovisningen, utöver det som är 
lagstadgat? 

 
 Vilka nyckeltal och annan information anses vara de viktigaste vid 

redovisning av humankapital i årsredovisningen? 
 

 Vad inspirerar börsnoterade IT-konsultföretag till att ta upp 
humankapitalet i sin årsredovisning? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att analysera hur vanligt det är att börsnoterade IT-konsultföretag 
redovisar sitt humankapital i årsredovisningen, utöver det som är lagstadgat. 
Syftet är också att beskriva vilka nyckeltal eller annan information som 
används och vad som inspirerar företaget till att redovisa sitt humankapital.  
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1.4 Målgrupp 
 
Uppsatsen riktar sig framför allt till personer med intresse av humankapital 
och redovisning av det samma. Personer med förkunskaper inom 
företagsekonomi och redovisning kan använda uppsatsen som underlag för 
fortsatt forskning inom området.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Undersökningen omfattar samtliga börsnoterade IT-konsultföretag, som har 
sitt huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Vidare behandlas enbart den 
information, som företagen frivilligt lämnar om sitt humankapital i 
årsredovisningen. 
 

1.6 Perspektiv  
 
Vi utgår ifrån ett intressentperspektiv, eftersom det är intressenterna som har 
det legitima intresset i ett företag och som påverkas av företagets agerande. 
Intressenterna vill att företaget ska visa upp en så rättvisande bild som 
möjligt, för att de ska kunna fatta rätt beslut. För att få en rättvisande bild 
krävs det att allt kapital redovisas, det vill säga även humankapitalet.  
 

1.7 Begrepp 
 
Humankapital Människors kunskaper, färdigheter och andra 

till produktionsförmågan bidragande fysiska 
och psykiska egenskaper som förvärvats genom 
investeringar i form av utbildning, träning, 
hälsovård o.d. (Nationalencyklopedin, 2007). 

 
Immateriell tillgång En icke-monetär tillgång utan fysisk substans, 

som används för produktion eller 
tillhandhållande av varor eller tjänster samt 
för uthyrning till andra eller för administrativa 
ändamål (FAR, 2005). 
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Intellektuellt kapital Värdet av företagets immateriella tillgångar, 
som består av två kategorier: strukturkapital 
respektive humankapital (Edvinsson & 
Malone, 1997). 

 
Kunskapsföretag Företag (vanligen tjänsteföretag) vars 

tillgångar huvudsakligen utgörs av de 
anställdas speciella kunskaper och/eller 
kompetens (Nationalencyklopedin, 2007). 

 
Mjuka värden Värden som bland annat finns i 

kunskapsföretag och består av personalens 
kunskaper och erfarenheter. Värdet eller 
tillgången kallas också intellektuellt kapital 
(Engström, 1999). 

 
Population Vid statistiska undersökningar hela den mängd 

individer som studeras (Nationalencyklopedin, 
2007). 

 
Strukturkapital Datasystem, organisationskultur, 

 affärsprocesser med mer – alltså allt det som 
stöder de anställda i deras produktivitet och 
finns kvar på arbetsplatsen när personalen har 
gått hem (Edvinsson & Malone, 1997). 

 
Totalundersökning Undersökning där hela populationen 

undersöks och inte enbart ett urval 
(Nationalencyklopedin, 2007). 

 

1.8 Disposition   
 
Kapitel 2 - Teoretisk referensram: 
Kapitlet beskriver vad humankapital är och hur det kan redovisas. Vi tittar 
också på hur intressenterna ställer sig till redovisningen samt vad lagen 
säger. Vi avslutar kapitlet med några värderingsmodeller över hur det 
intellektuella kapitalet kan värderas och mätas. 
 
Kapitel 3 - Metod: 
Kapitel inleds med en beskrivning av de tillvägagångssätt och metoder vi 
tillämpar. Vidare beskrivs datainsamlingen och val av studieobjekt. Kapitlet 
avslutas med metodproblem, såsom validitet, reliabilitet och bortfallsfel.  
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Kapitel 4 - Empirisk undersökning: 
Här presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Inledningsvis 
redovisas genomförandet av den empiriska undersökningen samt bortfallet 
presenteras i form av en tabell. Därefter följer en sammanställning av 
empirisk undersökning i form av tabeller och diagram samt förklarande text. 
 
Kapitel 5 - Analys: 
I analyskapitlet bearbetar, tolkar och analyserar vi resultatet av den 
empiriska undersökningen. Därefter kopplar vi det samman med den 
teoretiska referensramen och våra egna tankar.  
 
Kapitel 6 - Slutdiskussion: 
I det avslutande kapitlet besvaras uppsatsens problemformuleringar för att 
uppfylla studiens syfte. Vi presenterar de slutsatser vi kommit fram till i 
samband med undersökningen samt våra egna reflektioner. Kapitlet avslutas 
med förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 
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2. Humankapital i kunskapsföretag 
 
Kapitlet avser att beskriva de teorier, som ligger till grund för 
undersökningen. Inledningsvis gör vi en kort sammanfattning för att sätta in 
läsaren i vilka olika delar vi ämnar behandla i referensramen.  Vi redogör 
också för hur de förhåller sig till varandra och varför vi valt att ta upp just 
de här delarna. 
 

2.1 Inledande sammanfattning av kapitlet 
 
Figur 1 visar de olika teoriavsnitt som vi anser vara relevanta för 
undersökningen. Vi gör även en kort redogörelse om hur de olika delarna 
hänger samman. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Vad säger 
lagen? 

Hur redovisas 
humankapital? 

Finns det 
värderingsmodeller? Vad förväntar sig 

intressenterna? 

Humankapital i 
kunskapsföretag

Figur 1: Teoriupplägg 
 
Den teoretiska referensramen fokuseras på kunskapsföretagets humankapital. 
Humankapitalet i ett kunskapsföretag är oftast företagets viktigaste tillgång. 
Tyvärr är det en tillgång som inte visas så tydligt i företagets balansräkning. 
Det medför att kunskapsföretaget kan ha svårt att visa upp ett korrekt värde 
på sitt företag. 
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Vi inleder det teoretiska kapitlet med att förklara innebörden av begreppen 
kunskapsföretag, intellektuellt kapital och humankapital. Vi ger även en kort 
redogörelse för utvecklingen av humankapitalredovisning. De här avsnitten 
anser vi vara viktiga, eftersom det utgör grunden för det studerade ämnet.  
 
Hur humankapitalet redovisas regleras dels av lagen, men påverkas även av 
intressenternas förväntningar. Intressenterna har ett stort intresse av att 
företaget visar en så rättvis bild som möjligt av företagets samtliga tillgångar 
(Smith, 2000). Det är ytterst viktigt, eftersom investeringsbeslut ofta fattas 
utifrån det som visas upp av företaget i årsredovisningen. Vi anser det därför 
betydelsefullt att beskriva de olika intressentgrupperna, som huvudsakligen 
har intresse för redovisning av humankapital i årsredovisningen.  
 
Humankapitalredovisningen regleras till viss del av Bokföringslagen och 
Årsredovisningslagen, men enligt Artsberg (2005) förekommer det även att 
företagen lämnar frivillig information om sina medarbetare. Vi redogör för 
de för- och nackdelar, som kan finnas med att redovisa humankapitalet 
frivilligt samt vad som krävs för att en tillgång ska få tas upp på 
balansräkningen.  De olika normgivande organ, som har en central roll i hur 
redovisningen utformas i Sverige, beskrivs också.  
 
Olika värderingsmodeller har genom åren tagits fram av olika företag, för att 
mäta och värdera den viktiga tillgången och ge intressenterna den 
information de förväntar sig att erhålla av kunskapsföretaget. Vi presenterar 
några av de vanligaste modellerna i slutet av kapitlet, som vi anser ger en bra 
överblick över hur intellektuella kapitalet kan redovisas i årsredovisningen. 
 

2.2 Kunskapsföretag 
 
Ett kunskapsföretag är vanligtvis ett tjänsteföretag, vars tillgångar 
huvudsakligen utgörs av de anställdas speciella kunskaper och/eller 
kompetens (Nationalencyklopedin, 2007). Sveiby (1995) tillägger att 
kunskapsföretag är en speciell typ av tjänsteföretag, där det sker en nära 
samverkan mellan kunden och konsulten. Figur 2 nedan presenterar hur 
tjänsteföretag kan indelas efter grad av kundanpassning. 
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Låg anpassning   Hög anpassning 
 
Självbetjäning  Standardpaket  Servicesystem  Total 
    kundanpassning 
 
 
Snabbmat  Försäkringsbolag Sjukhus Privatläkare 
Bankomat Flygbolag Skola Konsultföretag 
 Bank Dataföretag Arkitektkontor 
 
Figur 2: Tjänsteföretag indelad efter grad av kundanpassning (Sveiby, 1995, 

s.17). 
 
 
Företagen till höger i figuren anses vara kunskapsföretag, som löser 
komplexa icke standardiserade problem. Personer inom kunskapsföretaget är 
ofta högutbildade och säljer därmed sin professionalism och kompetens 
(Sveiby, 1995). Kompetens enligt Blomé (2000) är en egenskap, som består 
av fem komponenter; vetande, kunnande, erfarenhet, värderingar och 
kontaktförmåga. Blomgren och Kuikka (1998) menar att det är de anställdas 
kunskap, erfarenhet och engagemang, som är avgörande för om ett företag är 
framgångsrikt eller inte.  
 
Enligt förarbeten (Prop. 1998/99:130) till Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 
har praxis länge varit restriktiv ifråga om att redovisa humankapitalet i 
årsredovisningen (FAR, 2007). Det är endast i begränsad utsträckning som 
värdena på tillgångarna tas upp. Vanligtvis är det bara i samband med 
forskning och utveckling som utgifterna aktiveras och tas in i 
balansräkningen. Det finns dock ett stort intresse från företagens sida att ta 
upp de här värdena. Anledningen anses vara att de ”mjuka tillgångarna” står 
för en betydande del av företagets förädlingsvärde (Ibid). 
 

2.3 Intellektuellt kapital – företagets immateriella 
tillgång 

 
Enligt Edvinsson och Malone (1997) har det intellektuella kapitalet 
definierats på många olika sätt och det går inte att säga vilken av dem som 
anses vara det rätta. Det är även svårt att avgöra vilka faktorer som ska ingå i 
begreppet intellektuellt kapital, eftersom det intellektuella kapitalet 
förknippas med tillgångar som är svåra att värdera och beskriva (Ibid). 
Stewart (1999) menar att det framkommer tydligt, då aktiemarknaden 
värderar kunskapsföretag till tre eller i vissa fall upp till tio gånger det 
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bokförda värdet av deras tillgångar.  Aktiemarknaden förmedlar ett enkelt 
budskap – kunskapsföretagens fasta tillgångar bidrar mindre till värdet av 
företaget än de immateriella tillgångarna. Immateriella tillgångar såsom 
medarbetarnas talanger och ledningens effektivitet utgör företagets 
intellektuella kapital (Ibid).  
 
Edvinsson och Malone (1997) har samma uppfattning som Stewart (1999) 
och beskriver företagets marknadsvärde som summan av finansiellt kapital 
och intellektuellt kapital. Både Abeysekera (2006) samt Edvinsson och 
Malone (1997) beskriver det intellektuella kapitalet som värdet av företagets 
immateriella tillgångar uppdelat i två kategorier, humankapital respektive 
strukturkapital. Figur 3 beskriver företagets marknadsvärdets beståndsdelar 
enligt Edvinsson och Malone (1997). 
 
 MARKNADSVÄRDE  
 
 INTELLEKTUELLT

KAPITAL FINANSKAPITAL  
 
 
 HUMANKAPITAL STRUKTURKAPITAL 
 
 
Figur 3: Skandias IK - värdeschema (Edvinsson & Malone, 1997, s.75) 
 
 
Kort sagt består humankapital, enligt Abeysekera (2006), av de mänskliga 
resurser som finns till företagens förfogande. Strukturkapital däremot 
innefattar affärsprocesser, mjuk- och hårdvara, varumärken med mera, det 
vill säga allt det som stödjer de anställda i deras produktivitet och som finns 
kvar på arbetsplatsen efter att personalen har gått hem (Edvinsson & 
Malone, 1997). Edvinsson och Malone (1997) påpekar vidare att det finns 
skillnader mellan de två kapitalen vad gäller ägandet. Strukturkapitalet ägs 
av företaget och därmed kan företaget göra affärer med det. Humankapitalet 
däremot kan inte ägas av företaget. 
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2.4 Humankapital 
 
Enligt Edvinsson och Malone (1997) innefattar begreppet företagets 
humankapital all den individuella förmåga, kunskap, skicklighet, erfarenhet 
och idérikedom, som finns hos företagens personal och ledning.  Brookings 
(1997) så kallade “human-centred assets” är ytterligare en definition av 
humankapitalet, vilken omfattar den samlade sakkunskap, kreativitet, 
förmåga att lösa problem, ledarskap och entreprenörskap, som finns hos 
företagens anställda. Det är viktigt att känna till individens skickligheter och 
kunskaper för att förstå varför just hon eller han är värdefull för företaget. 
Kunskapen, som den anställde innehar tillhör inte företaget, utan individen 
själv påpekar Brooking (1997). 

2.4.1 Utveckling av redovisningen av humankapital 
 
Flamholtz (1999) riktar uppmärksamheten på att det har skrivits mycket om 
redovisningen av humankapital, men i själva verket är humankapital ett 
relativt nytt fenomen inom redovisningen. Utvecklingen av humankapitalet 
fick inte riktig fart förrän efter sextiotalet. Enligt Flamholtz (1999) kan 
utvecklingen av redovisning av humankapital delas in i fem stadier: 
 
Stadium 1, 1960-66: 
 
De grundläggande begreppen inom humankapital utvecklades. Det skedde 
med impulser från bland annat humankapitalteori, 
organisationspsykologernas intresse för effektivt ledarskap och ett intresse 
av att se mänskliga tillgångar som en del av det sammanlagda 
goodwillvärdet. 
 
Stadium 2, 1966-71: 
 
Utveckling av olika teoretiska modeller för att beräkna personalkostnader 
(humankapitalets kostnad) och värdet av personaltillgångar. Några få 
tillämpningsexperiment genomfördes på företag. 
 
Stadium 3, 1971-76:  
 
Under det här stadiet ökade intresset för forskning inom området. Flertalet 
akademiska undersökningar genomfördes i Västvärlden, Australien och 
Japan, för att få in humankapitalet i företagens årsredovisningar. Det var 
många företag som tog fram alternativa balansräkningar, där även 
humankapital innefattades. Det här stadiet karakteriseras också av en fortsatt 
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utveckling av modeller för värderingen och redovisningen av 
humankapitalet. 
 
Stadium 4, 1976-80: 
 
Under det här stadiet minskade såväl det akademiska som det praktiska 
intresset för humankapitalet. En förklaring var att den grundläggande 
forskningen inom området redan var gjord och en vidareutveckling av 
redovisning av humankapital ansågs vara för komplicerad. Det saknades 
även forskarresurser, kompetens och företag som var villiga att ställa upp 
som forskningsobjekt. 
 
Stadium 5, 1980- 
 
Under 80-talet började såväl det teoretiska som det praktiska intresset för 
redovisning av humankapital öka. Det kan bero på att företagsklimatet 
förändrades från industriföretag till allt fler tjänsteföretag, där 
humankapitalet var den största tillgången. Ett flertal nya forskningar 
genomförs och nya modeller för redovisning av humankapital utvecklas och 
förbättras.   
 

2.5 Intressenter  
 
Det finns ett stort antal intressenter utanför företaget som är intresserade av 
information om företagets ekonomiska ställning och resultat. Det gäller att 
utforma årsredovisningar på ett sätt som tillfredställer de olika 
intressenternas informationsbehov (Smith, 2000). Många intressenter 
grundar sina framtida beslut på informationen i den externa redovisningen, 
som bland annat behandlar humankapital. Därför eftertraktar intressenterna 
att även den här typen av information, såsom redovisning av humankapital 
offentliggörs (Monti - Belkaoui & Riahi – Belkaoui, 1995).  
 
Nedan presenteras de största intressentgrupperna, vilka anses vara mest 
intresserade av extern redovisningsinformation. Vi gör även en kort 
redogörelse varför de olika intressentgrupperna är intresserade av 
redovisning av humankapital i årsredovisningen.  
 
Aktieägarna 
 
Aktieägarna har investerat i företaget och förväntar sig en avkastning på 
investerat kapital, det vill säga att de är intresserade av att veta vad de äger 
nu och i framtiden. Information om företagets ställning hjälper till vid 
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beslutsfattande då aktieägarna funderar på att köpa, behålla eller sälja aktier i 
företaget (Smith, 2000). Därför är det viktigt att humankapitalet synliggörs 
bättre, så att aktieägarna exempelvis kan se om förluster av kunskapsbärande 
anställda även påverkar företagets värde (Edvinsson & Malone, 1997). 
Närmare bestämt är investerarna intresserade av företagets utveckling samt 
vilka risker som finns förknippade med investeringen (Smith, 2000).  
 
Långivare   
 
Långivarna, banker och andra kreditinstitut, använder i huvudsak de 
redovisade siffrorna när de bedömer kreditrisken, det vill säga risken att 
företaget inte infriar sina betalningsförpliktelser. Det är oerhört viktigt att 
företaget redovisar alla tillgångar, det vill säga även humankapitalet, för att 
långivarna ska kunna på ett bra sätt bedöma företagets framtidsutveckling  
(Smith, 2000). 
 
Företagsledning 
 
Brooking (1997) hävdar att redovisning av intellektuellt kapital inte bara är 
viktigt för externa intressenter, utan också för företagen och deras ledning 
för att bättre förstå och stärka sig självt. Att ha kunskap om det intellektuella 
kapitalets värde kan, enligt Brooking (1997), vara värdefullt för 
företagsledningen då den: 
 

• validerar organisationens förmåga att uppnå sina mål. Strategisk 
planering och målsättning kan misslyckas på grund av att företagen 
för sent upptäcker att de saknar resurser i form av de immateriella 
tillgångar som behövs för att lyckas. 

• planerar för framtida forskning och utveckling. Att veta vilken 
kunskap som finns i företaget, hjälper till att förstå och utveckla de 
konkurrensfördelar som företaget innehar.   

• ger bakgrundsinformation om omstruktureringsprogram. Vid 
neddragningar eller omorganisationer måste ledningen försäkra sig 
om att behålla de resurser, som är viktiga för verksamheten. 

• planerar organisationens utbildnings- och träningsprogram. 
Företagen kan utforma sina personalutbildningar, så att de 
förstärker de intellektuella tillgångarna och därmed bidrar till ökad 
produktivitet.  

• fastställer företagets värde. En djupgående analys av det 
intellektuella kapitalet kan komplettera de materiella värdena, då 
företaget granskas av analytiker och finansiärer. 

• expanderar organisationens minnesförmåga. Organisationen 
behöver kartlägga vilka individer som innehar vilka kunskaper. Det 
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här för att undvika att lägga resurser på att ta fram kunskap som 
redan finns i organisationen. 

 
Företaget blir mer alert, konkurrensinriktat och således mer framgångsrikt, 
då företag har en bra kunskap om sitt intellektuella kapital, menar Brooking 
(1997).  
 
Anställda  
 
De anställda på ett företag har ett stort intresse för företagets ekonomi. I 
första hand är intresset kopplat till anställningstryggheten. Frågor de 
anställda ofta ställer sig är: kommer man att behålla sin anställning, finns det 
utrymme för löneökningen samt hur ser utvecklingsmöjligheter ut på 
företaget. För att få svar på de där frågorna har de anställda intresse av att 
även humankapitalet redovisas i årsredovisningen (Smith, 2000). 
 
Kunder  
 
Enligt Smith (2000) är kunderna en av de mest betydelsefulla 
intressentgrupperna. De är intresserade av att veta företagets förmåga att 
infria sina förpliktelser, exempelvis om en kund betalat i förskott för en 
tjänst, vill han kunna försäkra sig om att tjänsten verkligen blir levererad.  
Med hjälp av information om företagets humankapital kan kunden få en 
bättre bild av hur troligt det är att tjänsten kommer att utföras på önskat sätt.  
 
Konkurrenter  
 
Smith (2000) påpekar att även konkurrenter kan ha ett stort intresse av 
företagens ekonomi. Informationen kan användas för att göra jämförelse 
med den egna verksamheten, exempelvis jämföra arvoden eller 
kompetensen. Edvinsson och Malone (1997) poängterar att det dock inte 
alltid är i företagens intresse att lämna ut för mycket information, då 
företaget inte vill att konkurrenter använder informationen till sin fördel. 
Redovisas humankapitalet för utförligt kan konkurrenterna exempelvis 
försöka värva den värdefulla personalen.   
 

2.6 Normgivande organ  
 
Det finns flera normgivande organ, som reglerar vilken information företag 
måste ta med i sina årsredovisningar. I nedanstående avsnittet nämns några 
av de dominerande normgivande organ, som har en stor betydelse för hur 
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redovisningar ska utformas i Sverige. Med andra ord har de alla synpunkter 
om hur det humana kapitalet ska eller borde redovisas (Artsberg, 2005). 
 
IASB – International Accounting Standards Board 
 
Från och med den 1 januari 2005 skall företag vars värdepapper är noterade 
vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats tillämpa internationella 
redovisningsprinciper vid upprättande av koncernredovisning (FAR, 2005a). 
De standarder som skall tillämpas är International Financial Reporting 
Standards, IFRS och International Accounting Standards, IAS. IFRS ges ut 
av International Accounting Standards Board, IASB.  
 
IASB är det normgivande organ, som dominerar redovisningen 
internationellt och deras huvudsakliga avsikt är att förbättra och harmonisera 
redovisningen i hela världen (Artsberg, 2005). FAR (2005a) informerar att 
IFRS/IAS baseras på en föreställningsram, som beskrivs i IASB:s 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements 
(Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter).  Artsberg (2005) 
poängterar att Redovisningsrådet i Sverige har översatt IASB:s referensram 
till svenska och därmed haft den som utgångspunkt i sin normgivning. Det 
vill säga att Redovisningsrådets rekommendationer har utformats med 
utgångspunkt från IASB:s regelverk.  
 
FASB – Financial Accounting Standards Board 
 
FASB är den amerikanska normgivaren på redovisningsområdet och är en 
organisation som består av olika parter såsom användare, upprättare av 
årsredovisningen samt revisorer (FASB, 2007). Det svenska 
Redovisningsrådet är också en partssammansatt organisation som liknar 
FASB. FASB anses ha störst inflytande inte bara i USA utan också i resten 
av världen. Med andra ord är FASB betydelsefull för svensk redovisning, 
även om Redovisningsrådet främst följer IASB:s normer och 
rekommendationer (Artsberg, 2005).  
 
Redovisningsrådet 
 
Redovisningsrådet bildades 1989 genom tillkomsten av Stiftelsen för 
utvecklande av god redovisningssed och rådets uppgift är att publicera 
redovisningsrekommendationer och ge information om redovisningsfrågor 
(FAR, 2005a).  Redovisningsrådets rekommendationer (RR) riktar sig främst 
till offentliga bolag och innehåller redovisningsfrågor som rör dem.  De 
senaste tre rekommendationerna (RR30- RR32), som gäller från och med 
den 1 januari 2005, vänder sig till företag vars värdepapper är noterade på 
svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. 
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FAR - Föreningen Auktoriserade Revisorer  
 
FAR är den äldsta normbildaren inom redovisning i Sverige och anses vara 
ett viktigt normgivande organ, trots att FAR:s rekommendationer inte är 
reglerade i lag (Artsberg, 2005). FAR har fram till 1989 utarbetat 
rekommendationer i ett antal redovisningsfrågor, som dels vänder sig till 
dem som skall upprätta årsredovisning, dels till revisorskåren (FAR, 2005a). 
I dagsläget ger FAR inte ut nya rekommendationer, men underhåller sina 
rekommendationer och ger istället ut vägledningar till de, som skall upprätta 
eller granska årsredovisningar. Det är FAR som verkar för att praxis i 
Sverige anpassas till IFRS så långt det är möjligt (Ibid). 
 

2.7 Reglerad och frivillig information  
 
Enligt Artsberg (2005) är det ganska vanligt att företagen i sina 
årsredovisningar bara tar med den lagstadgade informationen om hur 
personalresurserna tas tillvara. En hel del företag har däremot på frivillig 
basis utvecklat en mängd tilläggsupplysningar i den icke reviderade delen av 
årsredovisningen. Dock finns det risk för att företagen slutar att ta med sådan 
frivillig information om humankapitalet om det inte regleras. Det finns 
tecken på att när den aktuella humankapitaldebatten i samhället tar slut, 
upphör även den frivilliga informationsgivningen (Ibid). Enligt Rodgers 
(2003) är det de professionella normgivarna som måste se till att en fortsatt 
utveckling på området sker. En utveckling krävs för att de kunskapsbaserade 
tillgångarna på ett tillförlitligt sätt ska kunna värderas och mätas. 
 
Reglerad information 
 
De mest väsentliga lagarna inom redovisningsområdet är Bokföringslagen 
(SFS 1 999:1078) och Årsredovisningslagen (SFS 1 995:1554). Enligt de här 
lagarna måste en årsredovisning innehålla viss personalrelaterad information 
(FAR, 2007). Till att börja med skall årsredovisningen enligt 
Årsredovisningslagen (ÅRL) 2 kap. 2 § upprättas på ett överskådligt sätt och 
i enlighet med god redovisningssed. God redovisningssed uppnås genom att 
följa de lagar, rekommendationer och redovisningsprinciper som finns 
(FAR, 2005a). Enligt ÅRL 2 kap. 3 § ska ett företags balans- och 
resultaträkning samt noter upprättas som en helhet. De ska ge en rättvisande 
bild av företagets ställning och resultat. Ytterligare tilläggsupplysningar 
lämnas om det behövs, så att en rättvisande bild av företagets ställning och 
resultat uppnås.  Redovisning av humankapitalet i årsredovisningen måste i 
enlighet med ÅRL 5 kap. 18-25 § innefatta följande delar (FAR, 2007): 
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• Medelantalet anställda under räkenskapsåret. Även 
könsfördelningen bland anställda och ledande befattningshavare 
måste redovisas. 

• Personalens frånvaro från jobbet på grund av sjukdom skall anges i 
procent av de anställdes sammanlagda ordinarie arbetstid.  

• Löner, ersättningar och sociala avgifter samt pensioner skall 
redovisas för både medarbetare och ledning. Om företaget har 
anställda i flera länder, skall uppgifter om löner och andra 
ersättningar lämnas för varje land.  

 
Bokföringslagen omfattar bland annat bestämmelser om vilka företag som 
ska upprätta en årsredovisning och vilken information den ska innehålla 
(FAR, 2007). 
 
Frivillig information  
 
Många företag, speciellt svenska och andra skandinaviska företag, har 
frivilligt utvecklat en mängd tilläggsupplysningar i den icke reviderade delen 
av årsredovisningen. Exempelvis lämnas ofta information om personalens 
utbildning, kompetens och motivation (Artsberg, 2005).  
 
Törnqvist (1997) menar att det finns vissa nackdelar med att utge extra 
information i årsredovisningen. Det kan exempelvis medföra ökade 
kostnader, begränsad handlingsfrihet, men framförallt är företag rädda för att 
informationen skall användas av deras konkurrenter och på sikt kan det 
skada företaget (Ibid). Abeysekera, och Guthrie (2004) har däremot tagit upp 
fyra anledningar till varför ett företag väljer att frivilligt redovisa 
humankapital i sin redovisning:  
 

• Företaget kan ge en bättre bild av de osynliga tillgångar, som de 
innehar och visa därmed vilket värde de egentligen har för företaget. 

• Intressenternas investeringsbeslut baseras på informationen om 
humankapitalet.  

• Företaget studerar andra företags årsredovisningar och försöker 
härma det som anses vara det bästa.  

• Företaget får en bättre bild av hur delaktig personalen är i företaget. 
 
Även en holländsk studie redogör för de för- och nackdelar som kan finnas 
med redovisning av humankapital i årsredovisningen (Roos, 2006). Nedan 
följer en kort sammanfattning av dem: 
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2.7.1 Humankapital i balansräkningen 
 
Redovisningen av immateriella tillgångar behandlas i RR15, som motsvarar 
IASB:s rekommendation IAS 38 (FAR, 2005b). IAS 38 omfattar alla slag av 
immateriella tillgångar, det vill säga både sådana som uppkommit genom 
den egna verksamheten och sådana som förvärvats. Enligt IAS 38 är en 
immateriell tillgång en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk 
substans, som innehas för produktion eller för förmedling av varor eller 
tjänster för uthyrning till andra eller i administrativt syfte.  
 
För att en immateriell tillgång ska tas upp i balansräkningen måste följande 
kriterier, enligt IAS 38, vara uppfyllda: 
 

• Resursen förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i 
framtiden.  

• Resursen skall kontrolleras av företaget.  
• Resursen skall ha uppkommit som en följd av inträffade händelser.  
• Tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 
Enligt Smith (2000) är det troligt att personalen skapar ekonomiska fördelar 
för företaget i framtiden, men problemet uppkommer då företaget inte kan 

Fördelarna är att: 
 
 Insynen till finansmarknaden

ökar, vilket kan leda till lägre
kapitalkostnader och därmed
högre marknadskapitalisering.  

 
 Medarbetare och andra viktiga

intressenter får större tillit till
företaget. 

 
 Företagets långsiktiga vision 

stöds genom kommunikation u

Nackdelarna är att: 
 
 Känslig information avslöjas, 

vilket kan gagna 
konkurrenterna. 

 
 Informationen kan 

manipuleras så att endast 
positiv information 
presenteras.  

 
 Om framtidsorienterad 

information presenteras som 
inte kan bekräftas, kan det 
skapa ansvarsrisker. 

 
 Nya regler och byråkrati som 

företaget måste följa, ökar 
kostnaderna. 

r
ett långsiktigt perspektiv.  

 
 Rapporteringen kan användas

som en marknadsföringsåtgärd. 
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kontrollera sin personal. Det går inte att säga hur länge personalen stannar på 
företaget och därför kan inte företaget vara helt säker på att ekonomiska 
fördelar tillfaller företaget (Ibid). Stewart (1999) pekar på att en av 
humankapitalets stora gåtor är att personalen är en stor tillgång i företaget 
men människor kan inte ägas eller kontrolleras i den utsträckning som 
åsyftas. Det gör att resursen inte kan tas upp som en tillgång i 
balansräkningen.  
 

2.8 Modeller för beräkning av humankapital 
 
Det finns ett flertal modeller, som har tagits fram för att mäta och värdera 
intellektuellt kapital. Ett stort problem med de modellerna är, enligt Bontis 
(2001), att det i dagsläget är svårt att generalisera dem. Modellerna är ofta 
framtagna för ett specifikt företag och är därför svåra att tillämpa på andra 
företag. Bontis (2001) vill även poängtera att kunskaperna, som finns kring 
de här modellerna måste utvecklas vidare, så att det i framtiden kan tas fram 
mer generella modeller för att värdera och mäta intellektuellt kapital. Vi har 
valt att redogöra för de i litteraturen mest förekommande modellerna, 
Skandianavigatorn och IC-rating modellen. Vi beskriver även den så kallade 
Danska modellen och tar upp de väsentliga nyckeltal som kan användas för 
redovisning av humankapital.  

2.8.1 Skandianavigatorn 
 
Skandia var det första av de stora företagen, enligt Bontis (2001), som 1994 
presenterade i sin årsredovisningsbilaga en modell för att redovisa det 
intellektuella kapitalet. Modellen heter Skandianavigatorn och utvecklades 
av Leif Edvinsson, även kallad bolagets direktör för det intellektuella 
kapitalet (Sveiby, 1995). Modellen är specifikt utvecklad för Skandia men 
har enligt Bontis (2001) blivit internationellt känd för att illustrera hur det 
intellektuella kapitalet kan redovisas.  
 
Modellen är uppbyggd kring de fem olika områdena; human-, finans-, kund- 
och processfokus samt fokus för förnyelse och utveckling. Företaget skall 
koncentrera sig på de här fem områdena, eftersom det är ur de här områdena 
som värdet på det intellektuella kapitalet kan framhävas (Edvinsson & 
Malone, 1997). Det kan göras med hjälp av de trettiotal nyckeltal, som har 
tagits fram och följs upp internt inom flera olika områden (Sveiby, 1995). 
Bontis (2001) påpekar att meningen med Skandianavigatorn är att företaget 
med hjälp av de fem olika fokusområden skall skapa sig konkurrensfördelar 
på sin marknad.  
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Figur 4: Skandianavigator. (Edvinsson & Malone, 1997, s.91) 
 
 
Edvinsson och Malone (1997) menar att Skandianavigatorn i figur 4 kan 
beskrivas som ett hus, vilket skall föreställa själva företagandet. Taket består 
av finansfokus, som motsvaras av den traditionella balansräkningen och visar 
företagets historiska ställning på markanden. Det finns trots allt möjligheter 
att lägga till nya mått och andra enheter, som talar om kvalitet, snabbhet, och 
presentation. Kundfokus och processfokus utgör väggarna och beskriver vad 
som händer i nutiden på företaget. Kundfokus mäter en speciell typ av 
intellektuellt kapital, medan processfokus mäter strukturkapitalet (Ibid).  
  
Husets grund består av förnyelse- och utvecklingsfokus och bedömer hur väl 
företaget förbereder sig för framtiden på olika sätt, exempelvis hur mycket 
företag satsar på personalutbildning. De nyckeltal som används här mäter 
hur väl företaget anammat förnyelser samt hur bra de planerar inför 
framtiden. Humanfokus är husets hjärta – intelligens och själ och arbetar för 
att alla de andra delarna i ”huset” skall fungera. Den består av företagets 
anställda och deras förmågor och kompetens samt hur företaget tar hand om 
de här färdigheterna. Humanfokus ingår även i alla de andra delarna av 
Skandianavigatorn och det är därför viktigt att personalernas förmågor 
bevaras och utvecklas. Utan humankapitalet fungerar inte de andra delarna i 
Skandianavigatorn (Edvinsson & Malone, 1997). 
 
Sveiby (1995) samt Edvinsson och Malone (1997) hävdar att 
Skandianavigatorn har varit den effektivaste och mest genomtänkta 
modellen. Fornell och Strandberg (2002) däremot anser att 

Kundfokus 
 

ProcessfokusHumanfokus 

 
Fokus för förnyelse och utveckling 

Historia

Idag

Imorgon
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Skandianavigatorn inte lyckades nå upp till kvalitetskraven som relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet. Det kan konstateras, att Skandianavigatorns 
användning som ett externt redovisningsverktyg avvecklades och numera 
används den enbart som ett internt styrmedel. 

2.8.2 IC RatingTM 

 
IC RatingTM lanserades 1998 av företaget Intellectual Capital Sweden AB 
och är ett värderingsverktyg, vilket fokuserar på de tillgångar som anses vara 
avgörande för en organisations förmåga att skapa värde för sina intressenter. 
Modellen visar bland annat människornas betydelse för företaget, där 
humankapitalet är en av modellens beståndsdelar (Intellectual Capital 
Sweden AB, 2007). Figur 5 nedan beskriver hur Intellectual Capital Sweden 
AB (2007) delar in det intellektuella kapitalet i fyra komponenter: 
 

• Affärsrecept: För att ha ett lyckat och starkt affärsrecept måste 
företagets affärsidé och strategi skilja sig så mycket som möjligt från 
konkurrenternas affärsidé och strategi. 

• Organisationens strukturer: Innefattar immateriella rättigheter 
såsom patent, licenser och egna utvecklade programvaror, för att 
skapa konkurrensfördelar. Hit hör även processkapital, som kan 
möjliggöra att medarbetarna får en större ekonomisk utväxling av 
sina kunskaper, exempelvis IT-stöd. 

• Humankapital: består av människorna i företaget (ledning och 
medarbetarna). Det är ledningen som bär ansvaret för utvecklingen 
av det intellektuella kapitalet och medarbetarna använder sina 
kunskaper för att tillfredsställa kundernas behov.  

• Relationer: Det externa relationsbaserade strukturkapitalet består av 
kontakter och samarbeten, kännedom och anseende (varumärke) 
samt kundpotential och kundrelationer. 

 
INTELLEKTUELLT KAPITAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: IC RatingTM. (Intellectual Capital Sweden AB, 2007).

AFFÄRS- 
ECEPT R

RELATION HUMANORGANISATION  

KUNDMEDARBETAREPROCESS
NÄTVERKLEDNINGIMMATERIELLA 

RÄTTIGHETER VARUMÄRKE 
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För att genomföra en IC Rating samlas data, i form av djupintervjuer, in 
såväl internt (ledning, nyckelarbetare) som externt (kunder, leverantörer). 
Att göra en IC RatingTM tar ungefär 6-8 veckor (Intellectual Capital Sweden 
AB, 2007). 
 
Resultatet av IC RatingTM presenteras ur tre olika perspektiv: 
 

• En bedömning av det intellektuella kapitalets verkningsgrad i 
nuläget. 

• En bedömning av företaget ansträngningar att förnya och utveckla 
sitt intellektuella kapital. 

• En riskbedömning för att det nuvarande värdet kommer att minska.   
Intellectual Capital Sweden AB utför värderingen utifrån IC-Rating åt 
företaget och det måste påpekas att IC RatingTM kan tillämpas på olika 
företag, inte som Skandianavigatorn som enbart är anpassats till Skandia. IC 
RatingTM mäter endast värdet av det intellektuella kapitalet och inkluderar 
därför inte övriga delar av företagets värde (Intellectual Capital Sweden AB, 
2007).  

2.8.3 Danska modellen 
 
Enligt Roos et al. (2006) är Danmark det första landet i Europa (än så länge 
det enda), som kräver att företag redogör för sitt intellektuella kapital och har 
det som ett tillägg i den traditionella rapporteringen, Årsredovisningen. 
Enligt den danska finanslagen, som trädde i kraft 2003, krävs det två tillägg 
till Årsredovisningen: 
 

• En beskrivning av företagets intellektuella kapital om det är viktigt 
för företagets framtida intäkter.  

• En beskrivning av företagets inverkan på miljön och mål för hur 
miljöskador kan förhindras, minimeras eller lösas.  

 
De danska kunskapsräkenskaperna består av fyra element vilka ger uttryck 
för företagets verksamhet. Elementen inkluderar både en kartläggning av 
behovet för kunskapsledning och en rad indikatorer som ska definiera, mäta 
och följa upp företagets insatser (Ibid). 
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Nedan följer en kort redogörelse av de fyra elementens innebörd enligt Roos 
et al. (2006): 
 

1. Kunskapsberättelsen 
• Vad erbjuder företaget? 
• Hur urskiljer företaget för en användare? 
• Vilka kunskapsresurser behövs för att kunna leverera 

företagets produkter/tjänster? 
• Vilken är relation mellan användarvärde och 

kunskapsresurs? 
2. Ledningsutmaningar 

• Vilka redan existerade kunskapsresurser behöver stärkas? 
• Vilka nya kunskapsresurser behövs? 

3. Aktiviteter/Insatser 
• Vilka aktiviteter skall utföras? 
• Vilka initiativ skall prioriteras? 

4. Relevanta indikatorer 
• Vilka indikatorer kan användas för de olika aktiviteterna? 
• Vilka indikatorer används för att mäta effekter, aktiviteter 

och resurssammansättningar? 

2.8.4 Nyckeltal 
 
Nyckeltal är information som komprimeras för att göra den mer lättillgänglig 
för användaren. Nyckeltal kan användas vid den interna utvärderingen, men 
också för att ge en bild av det egna företaget gentemot konkurrenterna. Det 
förekommer ofta bland de större företagen att redovisningsdata 
sammanfattas i form av nyckeltal och presenteras i årsredovisningen 
(Nationalencyklopedin, 2007).  
 
Enligt Thomson Fakta (2007) är förädlingsvärde ett av de nyckeltal, som 
kan användas vid humankapitalredovisning. Förädlingsvärdet per anställd 
är summan av rörelseresultat efter avskrivningar och personalkostnader delat 
med genomsnittligt antal årsanställda. Andra nyckeltal som kan användas är 
bruttovinst per anställd, nettoomsättning per anställd, nettoresultat per 
anställd eller personalkostnader i relation till omsättningen eller antal 
anställda (Ibid). 
 
De anställda på ett företag har olika karaktärer som skiljer dem åt. Det är till 
exempel kön, ålder, antal arbetade år i företaget och utbildningsinriktning. 
Många företag väljer att mäta även de här aspekterna och redovisa det i 
nyckeltal. Anledningen kan exempelvis vara att företaget vill öka andelen 
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kvinnor, föryngra arbetsstyrkan eller säkerställa att medarbetarna stannar 
kvar i företaget (Ax et al. 2002).  
 
Förutom ovan nämnda relationsmått förekommer även absolutmått. Antal 
utbildningsdagar per medarbetare, utbildningsslag för olika tjänstekategorier 
och totala utbildningskostnader är exempel på absolutmått, som kan 
användas av kunskapsföretaget (Ibid). 
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3. Metod 
 
Kapitlet avser att beskriva de tillvägagångssätt och metoder som är grunden 
för vår uppsats. Vi motiverar valet att använda en kvantitativ metod i vår 
studie. I kapitlet finns beskrivningar om datainsamling, valet av studieobjekt 
samt vilka metodproblem, som finns i samband med en kvantitativ ansats. 
 

3.1 Forskningsansats 
 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) är olika perspektiv något av en 
självklarhet i alla sammanhang, eftersom det leder till skilda och 
kompletterande världsbilder. Det övergripande perspektivet, som är 
dominerande kallas ofta paradigm. Ett paradigm kan sägas vara den 
grundsyn som vuxit fram. Det påverkar vilka problem som väljs och vilka 
modeller och metoder som används.  

3.1.1 Positivism  
 
Positivismen har sitt ursprung i den empirisk/naturvetenskapliga traditionen 
(Davidson & Patel, 1994). Fokus ligger på det positivt givna, det verkliga 
som kan observeras och direkt registreras, mätas och generaliseras till 
allmängiltiga lagar (Andersson, 1979).  
 
Vi utgick från det positivistiska förhållningssättet, eftersom vår avsikt var att 
mäta ett fenomen. Enligt Andersson (1979) utgör statistiken en stomme i de 
flesta undersökningar. Positivismen och kvantitativ metod kan därför sägas 
ha en nära koppling till varandra (Davidson & Patel, 1994). Vår 
undersökning, i form av webbenkäter, gav oss statistisk hårddata och med 
hjälp av uträkningar kunde vi därefter förklara resultatet. Förklara och 
beskriva är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991) två nyckelord 
inom positivismen. 
 
Enligt Andersson (1979) är målet att kunna nå fram till teorier med generell 
giltighet. Enkätfrågorna var inte av personlig karaktär, vilket gjorde att vi 
kunde nå fram till allmängiltiga påståenden. För att höja vetenskapligheten 
förhöll vi oss objektiva till undersökningsobjektet. Det gjorde vi genom att 
inte ha någon direktkontakt med respondenterna. 
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3.1.2 Deduktion 
 
Forskaren producerar teorier som ska ge en så riktig kunskap om 
verkligheten som möjligt (Andersen, 1998). Davidson och Patel (1994) 
poängterar att forskningen huvudsakligen kan bedrivas utifrån två 
angreppssätt, deduktion och induktion. Deduktion kan sägas vara 
bevisandets väg och kännetecknas av att slutsatser om enskilda företeelser 
dras utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Vetenskapliga 
slutsatser enligt Andersen (1998) kan dras utifrån tillvägagångssättet. 
 
Vi använde oss av deduktion, eftersom det angreppssättet, enligt Johansson 
Lindfors (1993), hör samman med den objektiva verklighetsuppfattningen 
och förutsätter som regel en positivistisk kunskapssyn. Vi utgick från teori 
till empiri, det vill säga att vi först gjorde litteraturstudier och fick en 
uppfattning om humankapitalet, kunskapsföretag samt redovisning av 
humankapital i årsredovisningen. Därefter genomförde vi en empirisk 
undersökning och har till följd av den fått en förklaring av verkligheten. Med 
andra ord ville vi belysa hur vanligt det är att kunskapsföretag redovisar sitt 
humankapital i årsredovisningen.  
 

3.2 Tillvägagångssätt 
 
Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) är det viktigt att ha precisa beskrivningar 
av det vi skall undersöka, det vill säga en preciserad undersökningsuppgift 
behövs. Som figur 6 nedan visar ingår det i preciseringen att närmare 
bestämma undersökningens inriktning, specificera undersökningens innehåll 
(vilka frågeställningar som skall besvaras) samt ytterligare 
avgränsa undersökningens omfattning. Med tanke på det, påpekar även 
Lundahl och Skärvad (1992) att undersökningar kan klassificeras bland 
annat med utgångspunkt från undersökningens syfte, omfattning, upplägg 
eller typ av data. 
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Undersökningens syfte 
och förutsättningar 

Undersökningens  
innehåll 

 
Figur 6: Precisering av undersökningens uppgift (Lekvall & Wahlbin 2001, 
s.195).  
 
 

3.2.1 Deskriptiv undersökning  
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1992) kan undersökningar indelas med 
utgångspunkt från forskningsproblemet eller undersökningens syfte.  
Johansson Lindfors (1993) hävdar att det finns två olika sätt att se och 
beskriva forskningsproblem, normalvetenskapligt och icke 
normalvetenskapligt synsätt. Hon påpekar vidare att det normalvetenskapliga 
synsättet vilar på positivistiska kunskapssynen och att det kan skiljas mellan 
explorativa, förklarande, diagnostiska, utvärderade och deskriptiva 
undersökningar.  
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1992) är den deskriptiva, även så kallad 
beskrivande studiens avsikt att ge en noggrann beskrivning av det aktuella 
undersökningsobjektets egenskaper. Vissa typer av deskriptiva studier syftar 
till att kvantifiera eller statistiskt beskriva ett fenomen.  Eftersom syftet med 
vår undersökning var att utreda hur vanligt det är att börsnoterade IT-
konsultföretag redovisar sitt humankapital i sina årsredovisningar, ansåg vi 
det lämpligt att göra en deskriptiv undersökning. Vår empiriska studie, 
webbenkätundersökningen, har kvantifierats och presenterats i form av 
tabeller och diagram. Vi har bland annat beskrivit vilka nyckeltal som 
används av företagen för att redovisa humankapital i sina årsredovisningar. 

Avgränsningar  

Preciserad  
undersökningsuppgift 

Undersökningens  
inriktning 
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3.2.2 Totalundersökning  
 
Med utgångspunkt från undersökningens omfattning finns det två typer av 
undersökningar, urvalsundersökning och totalundersökning. 
Urvalsundersökning karakteriseras av att ett urval görs av den population 
som är avsedd att undersökas. En totalundersökning går däremot ut på att 
samtliga individer i populationen undersöks. Det är lämpligt att göra en 
totalundersökning då intresset är att få fram resultat baserat på delgrupper av 
populationen. Även i situationer då populationen är ganska liten är det 
motiverat att göra en totalundersökning (Dahmström, 2000).

 

 
Vi ansåg att det var lämpligt att genomföra en totalundersökning, eftersom 
ambitionen var att få en redogörelse för hur börsnoterade Göteborgs- och 
Stockholmsbaserade konsultföretag i IT branschen redovisar sitt 
humankapital. Fördelen med att genomföra en totalundersökning var att vi 
kunde involvera alla företagen inom populationen. Därmed kunde vi få ett 
bättre undersökningsresultat. Nackdelen med en totalundersökning är att ett 
större bortfall kan förväntas än vid urvalsundersökningen. 

3.2.3 Icke experimentell undersökning 
 
En undersökning kan enligt Lundahl och Skärvad (1992) vara experimentell 
eller icke-experimentell, då klassificeringen görs med utgångspunkt av 
undersökningens uppläggning. En icke experimentell undersökning är till 
exempel en surveyundersökning, som innebär att ett visst fenomen mäts 
genom att fråga. Personliga intervjuer, telefonintervjuer och 
enkätundersökningar är de vanligaste metoder för datainsamling vid 
surveyundersökningar. Kännetecken är att den insamlade informationen 
skall vara standardiserad (Ibid). 
 
Vår undersökning kan klassificeras som icke experimentell 
frågeundersökning, eftersom vi gjorde en deskriptiv (beskrivande) 
surveyundersökning i form av webbaserad enkätundersökning. Avsikten var 
att med hjälp av den empiriska undersökningen bland annat beskriva vilka 
nyckeltal börsnoterade IT-konsultföretag använder sig av i 
humankapitalredovisning.  

3.2.4 Kvantitativ metod 
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1992) är det möjligt att utifrån 
undersökningens typ av data skilja mellan kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar. Kvantitativt inriktad forskning innebär mätningar med 
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datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Davidson 
& Patel, 1994). Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade 
än kvalitativa och riktar sig vanligtvis till en större population (Holme & 
Solvang, 1997). Utifrån den valda undersökningsenheten i en kvantitativ 
undersökning skall sedan en generalisering kunna göras för liknande 
populationer inom forskningsområdet, vilket kan ses som en fördel 
(Denscombe, 2000). 
 
Vi genomförde en kvantitativt inriktad forskning, eftersom avsikten var att 
se hur vanligt det är att kunskapsföretag redovisar sitt humankapital i 
årsredovisningen. En kvalitativ studie, förmodar vi, kunde inte ge oss 
möjligheten att dra generaliserbara slutsatser. Vi menar därför att en 
kvantitativ undersökning lämpade sig bättre, då vi gjorde en 
webbenkätundersökning. Från den fick vi fram kvantifierbar data, som vi har 
analyserat och gjort begripliga med hjälp av olika tabeller och diagram. 
 

3.3 Val av studieobjekt  
 
I uppsatsen analyserade vi hur börsnoterade kunskapsföretag inom IT 
branschen redovisar sitt humankapital i årsredovisningen. I sökandet efter 
företag var kriterierna för populationen: börsnoterade konsultföretag i IT 
branschen. Med kunskapsföretag menade vi konsultföretag. Vi var 
intresserade att hitta de företag, vilkas huvudkontor är belägna i Stockholm 
och Göteborg. Städerna valde vi eftersom det framför allt är där som de 
börsnoterade företagen är belägna. Anledningen till att vi valde att analysera 
IT-konsultföretag var för det första att det framförallt är i konsultföretagen 
som personalen och deras kompetens spelar en betydande roll. För det andra 
att IT-företag ofta var mycket högt värderade innan ”IT – bubblan” brast i 
början av 2000-talet. Personalen som ansågs vara den största tillgången 
”försvann över en natt”. Därför ansåg vi att den här typen av företag var 
mycket intressanta att studera, gällande redovisningen av humankapital.  
 
Vi gjorde en sökning i databasen Bolagsfakta för att finna de företag som 
passade vårt urval.  Sökningen resulterade i 19 företag (Bilaga 3). Vi valde 
att göra en totalundersökning för vår studie. Valet gjorde vi främst därför att 
den totala populationen, som vi undersökte inte var så stor. Vi ansåg att 
svaren skulle bli mer representativa om hela populationen studerades, vilket 
medförde att trovärdigheten i studien ökade. Webbenkäten skickades ut i 
slutet av april 2007 till alla företag i populationen. 
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3.4 Datainsamlingsmetod  
 
Det finns olika sorters data, primär- och sekundärdata. Primärdata är det 
empiriska materialet, som forskaren själv har samlat in (Andersen, 1998). 
Enligt Dahmström (2000) samlas det efterfrågade datamaterialet in just vid 
enkäter och intervjuer, det vill säga det görs en primärdataundersökning.   
 
Med sekundärdata avses empiriska material, som är insamlat tidigare och har 
analyserats av andra än forskaren (Andersen, 1998). Med andra ord, om 
redan tidigare insamlad data används, exempelvis offentlig statistik, litteratur 
eller vetenskapliga artiklar, sägs det att vi gör en sekundärdataundersökning. 
Den sortens data kan användas direkt men ibland är bearbetning av 
datamaterialet nödvändigt. Nedan beskriver vi hur vi gått tillväga för att 
samla in relevant primär- och sekundärdata. 

3.4.1 Litteraturstudier 
 
Den teoretiska referensramen består av relevant litteratur, som tidigare 
publicerats i det aktuella ämnet, humankapital i årsredovisningen. Passande 
litteratur för vår undersökning hämtades in från biblioteket vid Högskolan i 
Borås, Göteborgs stadsbibliotek, Kurs och tidningsbiblioteket vid Göteborgs 
Universitet samt Ekonomiska biblioteket vid Handelshögskolan i Göteborg. 
Referenslistor från tidigare studier hjälpte oss att hitta ytterligare relevant 
litteratur inom det aktuella området. 
 
Vetenskapliga artiklar fann vi i databaserna Emerald, Scirus och Blackwell 
Synergy. Sökord som vi använt oss av är bland annat intellectual capital, 
human capital, HR - human resource, human resource accounting och 
Skandianavigator. Svenska motsvarigheter till de här sökorden användes vid 
insamling av svensk litteratur. 
 
I vår undersökning använde vi oss även av litteratur, som FAR (Föreningen 
Auktoriserade Revisorer) har publicerat. Vi ansåg att alla de publikationer, 
som bland annat innehåller svenska lagar och propositioner, var pålitliga 
källor att använda sig av.  

3.4.2 Enkätundersökning  
 
Intervjuer och enkäter är två sätt att samla in information på och som bygger 
på frågor. En enkät är oftast standardiserad och konstruerad på ett sätt så att 
varje person svarar på likalydande frågor i samma ordning. Graden av 
strukturering handlar om vilket ”svarsutrymme” intervjupersonen får. En 
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helt strukturerad intervju lämnar mycket litet utrymme att svara inom, medan 
en ostrukturerad intervju ger maximalt utrymme (Davidson & Patel, 1994).  
 
Alla datainsamlingsmetoder har för- och nackdelar. Fördelarna med 
enkätundersökning är att en acceptabel svarsfrekvens kan uppnås genom 
telefonuppföljning. Risken för intervjueffekter elimineras och skickas 
dessutom enkäten med e-post så är kostnaderna minimala. Nackdelarna 
däremot är att det oftast tar lång tid att genomföra, det är en okontrollerad 
mätsituation och följs inte enkäten upp av en telefonkontakt är risken stor för 
en låg svarsfrekvens (Lundahl & Skärvad, 1992). 
 
Enligt Dahmström (2000) är det viktigt att utformningen av frågeformuläret 
sker på ett bra sätt. Frågorna får inte vara ledande, besvärande, 
prestigeladdade, hypotetiska eller betungande. Frågorna bör vara 
okomplicerade och känsliga frågor ska inte förekomma i början av enkäten, 
enligt Denscombe (2000). En enkät kan dessutom vara anonym eller 
konfidentiell. På en anonym enkät finns ingen möjlighet för identifiering, 
vilket medför att man inte vet vem som svarat. En konfidentiell enkät 
betyder att respondenten är identifierad, men det är bara forskaren som vet 
vem det är som har svarat (Davidson & Patel, 1994).  
 
Enkätfrågorna vi använde hade både hög grad av standardisering och relativ 
hög grad av strukturering, eftersom vi ville kunna jämföra och generalisera. 
Enkätundersökningen dominerades av frågor med bundna svarsalternativ, 
men kompletterades av frågor med öppna svar. På så sätt gav vi 
respondenterna viss möjlighet att fritt få kommentera frågorna.  Frågorna var 
utformade på ett sätt som gjorde dem relevanta i förhållande till 
problemformuleringen, syftet och den teoretiska referensramen. Vi valde 
även att ta med ytterligare några frågor, som vi själva ansåg vara intressanta 
för uppsatsen och för en eventuellt fortsatt forskning inom området.  
 
Vi valde att göra enkäten konfidentiell, eftersom vi ville kunna skicka ut 
påminnelser. Vi motiverade respondenten till att svara genom att tydligt 
klargöra syftet med enkäten i ett medföljande e-brev (Bilaga 1). Frågorna till 
enkätundersökningen återfinns i bilaga 2. 
 
Vi utformade med hjälp av IT-konsultföretaget Macosy AB i Göteborg en 
användarvänlig hemsida till enkätfrågorna. Respondenterna fick därmed 
tillgång till frågorna genom att enkelt klicka på en länk i e-brevet.  En så 
kallad webbenkät besvarades därefter med formuläret ”online” direkt på 
skärmen. Enligt Dahmström (2005) kan nackdelen med en webbenkät vara 
att det är svårt att hitta relevanta respondenters e-postadresser. Fördelen 
däremot är att det går snabbt få in svaren och är dessutom kostnadseffektivt. 
Vi ansåg att det ökade chansen till att respondenten verkligen skulle svara på 
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enkäten. Enligt konsultföretaget har dessutom många företag idag, på grund 
av säkerhetsaspekter och kompabilitetsproblem, inte möjlighet att ta emot ett 
vanligt Word-dokument. Därför valde vi det här tillvägagångssättet och 
hoppades därmed på ett mindre bortfall.  

3.4.3 Dokumentinsamling 
 
Efter att respondenterna hade lämnat sina svar valde vi att komplettera 
undersökningen med att själva studera företagens årsredovisningar. Det 
gjorde vi eftersom bortfallet blev så pass stort. Vi laddade ner samtliga 
företags årsredovisningar för 2006. I de fall där företagen redan lämnat svar i 
enkäten, valde vi att bara ögna igenom årsredovisningen för att bilda oss en 
uppfattning om relevansen i svaren.  Därefter koncentrerade vi oss på de 
företag som inte hade svarat på enkäten.  
 
Vi studerade noggrant årsredovisningen för att söka efter svar på våra frågor. 
Av naturliga skäl kunde vi inte få svar på alla frågorna i enkäten. Vi har 
noga specificerat i sammanställningen av undersökningen vilka frågor det 
gäller. Vi tycker att fördelen med att studera årsredovisningar är att 
uppgifterna är lättillgängliga och korrekta, men vi är medvetna om att det 
finns risk att information misstolkas och missas. Vi har därför varit mycket 
noggranna i sökandet efter informationen.  
 

3.5 Analysmetod 
 
Vår empiriska undersökning bestod av en webbenkätundersökning med 
kvantitativ data, vilket innebar att vi använde oss av statistiska metoder för 
att sammanställa och analysera resultatet. Eftersom det finns många olika 
statistiska metoder, ansåg vi det lämpligt att vända oss till en kunnig person 
inom området. Vi hade två möten med Urban Kjulin1 för konsultation 
angående statistisk undersökning. Vi utgick från hans rekommendationer och 
har gjort en deskriptiv analys med tillhörande diagram och tabeller. 
 
Efter att webbenkäterna kommit in granskade vi de avgivna svaren. 
Dahmström (2005) påpekar att det måste göras, eftersom en målsättning för 
kvalitetsarbetet med statistiska undersökningar är att erhålla så sann data 
som möjligt.  Med andra ord gjorde vi en granskning för att identifiera 
eventuella fel och bortfall. Därefter registrerade vi datamaterialet från de 

                                                      
1 Urban Kjulin Universitetslektor på Högskolan i Borås, möten den 29 mars och 23 
april 2007. 
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enkätsvar vi erhållit och sammanställde det i en datamatris i Excel. För att få 
en bra överblick, så presenterades resultatet på respektive fråga i egna 
diagram och tabeller samt sammanfattande text.  
 
I analyskapitlet har vi knutit samman den teoretiska referensramen, empirin 
och våra egna tankar kring undersökningens problemformuleringar. Vi 
analyserade enkätundersökningen och jämförde resultatet med olika delar av 
teorin.  Därefter drog vi egna slutsatser och presenterade resultatet av 
undersökningen. 
 

3.6 Metodproblem  
 
Kvantitativ forskning har som mål att producera giltiga och välgrundade 
resultat (Merriam, 1997). Holme och Solvang (1997) betonar att det är 
viktigt att tänka på de problem, som uppkommer då forskarna ska precisera 
sin frågeställning och göra den empiriskt mätbar. De påpekar vidare att det 
är mycket viktigt att kritiskt granska och noggrant bearbeta den insamlade 
informationen, för att bestämma hur pålitlig och giltig den är. De två 
väsentliga begreppen i det här sammanhanget är validitet och reliabilitet, 
som presenteras nedan. 

3.6.1 Validitet 
 
Enligt Denscombe (2000) handlar validitet om i vilken utsträckning 
forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och 
träffsäkra. En väl genomförd undersökning karaktäriseras av en hög 
validitet, det vill säga att man mäter det man faktiskt vill mäta (Dahmström, 
2000). 
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991) kan en undersöknings 
validitet delas in i två delar, inre validitet och yttre validitet: 
 

• Inre validitet existerar när mätinstrumentet, exempelvis 
frågeformuläret i en enkät mäter vad det är avsett att mäta, det vill 
säga att det ska föreligga hög grad av överensstämmelse mellan den 
teoretiska och den operationella definitionen (Lundahl & Skärvad, 
1992).   

 
• Yttre validitet avser hur väl resultatet som forskare får 

överensstämmer med verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1999). 
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Den inre validiteten stärktes genom att vi under utarbetningen av 
frågeformuläret, tänkte på vad det var vi ville mäta. Vår avsikt var att 
formulera relevanta och tydliga frågor, som skulle vara nära kopplade till 
problemformuleringen och fylla syftet med undersökningen. Innan utskicket 
av enkätundersökning till respondenterna gjordes lät vi vår handledare Arne 
Söderbom, Urban Kjulin2 samt två opponenter granska frågeformuläret. De 
var alla väl insatta i ämnet och kunde därför ge oss goda råd om hur 
frågeformuläret skulle utformas, för att insamlingen av data skulle bli 
relevant för undersökningen. På det sättet kunde undersökningens validitet 
förbättras ytterligare.  
 
Utifrån undersökningsresultatet hade vi för avsikt att dra generella slutsatser 
över hur vanligt det är att svenska börsnoterade konsultföretag i IT-
branschen redovisar sitt humankapital. Vår förhoppning var att kunna dra 
generella slutsatser om majoriteten av de knappt tjugo företagen, som ingick 
i vårt urval, var villiga att delta i vår enkätundersökning. Enligt Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (1991) kan en hög yttre validitet uppnås, då generella 
slutsatser dras.  

3.6.2 Reliabilitet 
 
Enligt Dahmström (2000) talar reliabilitet om graden av tillförlitlighet hos en 
mätning. Lekvall och Wahlbin (2001) påpekar att en hög reliabilitet uppnås 
om upprepade undersökningar görs på samma företeelser och det visar sig att 
mätvärden är liknande varje gång. Reliabiliteten anses vara låg om resultatet 
från gång till gång varierar kraftigt.  
 
För att få en godtagbar reliabilitet utformade vi enkla och otvetydiga frågor i 
vår enkät.  För att svaren skulle bli så relevanta som möjligt skickade vi 
samma enkät till respektive företags ekonomichef. Reliabiliteten förstärktes 
ytterligare genom att vi lämnade tydliga instruktioner i introduktionsbrevet 
om hur respondenterna skulle gå tillväga då de besvarade enkäten, så att inga 
misstolkningar skulle uppstå.  

 3.6.3 Bortfallsfel 
 
Dahmström (2000) poängterar att det finns två typer av bortfall, 
individbortfall och partiellt bortfall, som ska tas hänsyn till. Individbortfall 
utgörs av de individer, vilka ingår i undersökningen, men som av någon 
anledning inte besvarar undersökningen. Exempelvis att inga svar alls fås på 

                                                      
2 Urban Kjulin Universitetslektor på Högskolan i Borås, möten den 29 mars och 23 
april 2007 
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en enkät. Det partiella bortfallet motsvaras av de respondenter, som lämnar 
vissa frågor obesvarade (Dahmström, 2000).

  

 

Lekvall och Wahlbin (2001) noterar att bortfallsproblemet är relevant för 
totalundersökningar. Det beror på att det i den här typen av undersökningar 
ofta måste administreras ett större antal enkäter. Det gör det svårare att ha 
möjlighet till uppföljning och försöka driva in svar från varje enskilt fall. 
Följande åtgärder kan enligt Lekvall och Wahlbin (2001) begränsa bortfallet 
framför allt i enkätundersökningar:  
 

• Frågeformulären ska vara klar, tydlig och inte alltför omfattande 
• För att på förhand säkra deltagandet är det viktigt att ringa upp och 

tala om att det kommer en enkät  
• Påminnelser vid enkäter 

 
För att minimera bortfallet på vår webbenkät utformade vi några få, enkla, 
kortfattade men relevanta frågor. Vi förklarade även tydligt syftet med 
enkäten i det medföljande e-brevet. Enkäten utformades på ett sådant sätt att 
endast fråga för fråga kunde besvaras och därmed undvek vi att partiella 
bortfall skedde. Vi tror inte heller att språket i enkäten orsakade några 
bortfall, eftersom enkäten skickades till personer på företagen med rätt 
kompetens för vår typ av frågor. Vi skickade ut påminnelser och senare även 
tog kontakt per telefon med de företag som inte hade svarat inom utsatt tid.   
 
Vi var medvetna om att det som kunde skapa bortfall var att många 
börsnoterade bolag, under de veckorna vi skickade ut vår enkät, höll 
bolagsstämma. Det innebar att de hade mycket att göra och därmed svårt att 
hinna med att svara på en enkät. Därför valde vi att komplettera 
undersökningen med att själva studera företagens årsredovisningar. Det har 
även beaktats då vi har dragit våra slutsatser. 
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4. Empirisk undersökning
 
Här presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Inledningsvis 
redovisas genomförandet av den empiriska undersökningen samt bortfallet 
rapporteras i form av diagram. Därefter följer en sammanställning av 
empirisk undersökning i form av tabeller och diagram samt i förklarande 
text. 
 

4.1 Genomförande av studien 
 
Enkätutskicket gjordes via e-post till ekonomichefer och ekonomiansvariga 
personer på företagen, den 19 april 2007 (Bilaga 1 och 2). Enkäten skickades 
ut till totalt 19 börsnoterade IT-konsultföretag i Stockholm och Göteborg 
(Bilaga 3). 16 av företagen hade på sin hemsida specificerat namn och 
direkta e-postadresser till personer på ekonomiavdelningen, vilket gjorde att 
vi lätt kunde skicka enkäten till rätt person. Tre av företagen hade däremot 
enbart en infoadress. I de fallen skickade vi först ut ett e-brev och förklarade 
att vi ville komma i kontakt med en person på ekonomiavdelningen. Vi 
förklarade även vad syftet med enkäten var, för att på så sätt komma i 
kontakt med rätt person. Efter att vi fått personliga e-postadresser till de tre 
företagens ekonomiansvariga, gjordes enkätutskicket den 23 april 2007 även 
för dem. Tiden för att besvara enkäten begränsade vi till fem arbetsdagar.  
 
Vid tidpunkten då alla svar skulle vara oss tillhanda, hade vi endast fått svar 
från fem företag. Till de företag som varken hade svarat eller avböjt att 
deltaga, skickade vi den 23 april 2007 en påminnelse via e-post (Bilaga 4). 
Det resulterade i att ytterligare ett företag lämnade svar. Tyvärr var det även 
3 företag som skickade ett e-brev tillbaka och avböjde att deltaga i enkäten.  
Förklaringen till att två av företagen valde att avböja var att de inte hade tid. 
Det tredje företaget svarade att de inte längre är något börsnoterat företag 
utan ingår i en annan koncern som är noterade på Londonbörsen. Till följd 
av det ansåg de sig inte passa in i vårt urval. Därmed kunde vi konstatera att 
det var 18 börsnoterade IT-konsultföretag i Stockholm och Göteborg som 
passade in i undersökningens urvalskriterier. 
 
Nästa steg blev att ringa runt till företagen för att eventuellt kunna motivera 
dem till att svara. Vi möttes då av en aning motsträvig attityd från 
respondenterna och svaren vi fick var att de inte hade tid. Många av 
företagen hade sin bolagsstämma inom de närmsta dagarna och därmed 
fanns ingen tid över. Några av respondenterna hänvisade till sin 
årsredovisning eller hemsida för att vi därigenom skulle kunna söka upp 
informationen på egen hand.  Resultatet blev ändå att vi fick in tre nya svar. 
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Därmed har vi fått svar av nio företag som var villiga att deltaga i vår 
enkätundersökning. Efter enkätutskicket och telefonsamtalen var det totalt 
nio företag som avböjde att medverka i enkätundersökningen. 
 
Eftersom bortfallet blev så pass stort, valde vi att komplettera 
enkätundersökningen med att själva studera företagens årsredovisningar. Vi 
laddade ner samtliga företags årsredovisningar för 2006. Årsredovisningar 
av företag, som hade besvarat enkäten, ögnade vi bara igenom för att bilda 
oss en uppfattning om relevansen i deras svar. Därefter studerade vi 
noggrant de årsredovisningar där företagen avböjt att medverka. Korrekta 
svar på alla enkätfrågorna kan vi naturligtvis inte räkna med att få, genom 
det här förfarandet. Vi anser ändå kunna få så pass tillförlitliga svar, så att vi 
kan besvara våra problemformuleringar. 
 

4.2 Resultat av webbenkätundersökningen 
 
Undersökningen är en totalundersökning och omfattar därmed samtliga 
börsnoterade IT-konsultföretag i Stockholm och Göteborg. Resultatet 
kommer nedan att presenteras fråga för fråga i samma ordning som enkäten 
är utformad. Vi börjar emellertid med att redogöra för bortfallet. 
Procenttalen kommer att redovisas som heltal. I efterkommande avsnitt 
presenteras utfallet oavsett om det är enkätsvar eller av oss studerade 
årsredovisningar. Det måste även poängteras att enkäten avser endast 
frivillig redovisning av humankapital och alltså inte de obligatoriska 
uppgifterna enligt Årsredovisningslagen.  

4.2.1 Bortfall 
 
Responsen på webbenkätundersökningen blev inte så som vi hade förväntat 
oss. Vi hade hoppats på att de flesta av respondenterna skulle vara 
intresserade av att deltaga i vår undersökning. Vi skickade ut vår enkät till 
totalt 18 börsnoterade IT-konsultföretag i Stockholm och Göteborg. 
Procentuellt blev bortfallet 50 procent, då två företag direkt efter 
enkätutskicket tackade nej och sju som valde att avstå, trots att vi ringde till 
de och förklarade syftet med undersökningen. Utfallet av responsen 
presenteras i tabell 1. 
 
 

Antal svarande Antal som avstått 
9 (50%) 9(50%) 

 
 
 
Tabell 1: Respons på enkäten 
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4.2.2 Redovisning av humankapital  
 
Vi började enkäten med att ställa frågan; Redovisar Ni Ert humankapital i 
årsredovisningen idag? Avsikten med frågan är att ta reda på hur vanligt 
förekommande det är att börsnoterade IT-konsultföretag idag redovisar sitt 
humankapital i årsredovisningen. Tabell 2 visar utfallet av 
enkätundersökningen och resultatet av granskningen av årsredovisningarna. 

 
 

Redovisas humankapitalet? Ja Nej Vet ej Totalt 
 

Enligt enkäten 5 3 1 9 
Enligt Årsredovisningen 9 0 0 9 

Totalt 14 3 1 18 
 
Tabell 2: Humankapital i årsredovisningen 
 
 
Resultatet visar att 14 av de 18 undersökta företagen redovisar sitt 
humankapital i årsredovisningen. Tre företag redovisar inte humankapitalet 
mer än det krävs enligt lagen och ett företags representant visste inte om de 
redovisar det i sin årsredovisning eller inte.  
 
Vi ställde därefter en följdfråga till de tre företagen, som svarade att de inte 
redovisar sitt humankapital. Frågan löd; Varför har Ni valt att inte redovisa 
Ert humankapital i årsredovisningen? Företagen hade möjlighet att ange 
flera olika alternativ på frågan. Diagram 1 nedan visar utfallet av frågan och 
vi kan se att två av företagen tyckte att det var svårt att värdera och mäta 
humankapitalet. Alla tre företagen ansåg att det inte finns någon bra 
redovisningsmetod. Det var inte något av de tre företagen som ansåg att det 
inte är nödvändigt att redovisa. Det var inte heller någon som angav något 
annat alternativ till varför de inte redovisar sitt humankapital i 
årsredovisning. 
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Diagram 1: Därför redovisas inte humankapitalet. 
 
 
Genom att låta respondenterna besvara frågan; Hur länge de har redovisat 
humankapitalet i den utformningen den har idag, ville vi få en bättre 
uppfattning om hur många år börsnoterade IT-konsultföretag har redovisat 
sitt humankapital i sina årsredovisningar. Informationen kunde vi inte utläsa 
själva från årsredovisningarna och därför presenteras bara enkätsvaren i 
tabell 3 nedan. 
 
Av de fem företag, som angav att de redovisar sitt humankapital i sin 
årsredovisning, hade tre (60 %) gjort det tre till fem år. Det var ett företag 
som hade redovisat humankapitalet mindre än tre år och ett längre än fem år, 
men kortare än tio år. Därmed visar resultatet av undersökningen att ingen av 
respondenterna har redovisat sitt humankapital i årsredovisningen längre än 
tio år.  
 
 

0-2 år 3-5 år 6-10 år Mer än 10 år 
1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 0 (0 %) 

 
Tabell 3: Redovisning av humankapital (Antal år)  
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För att studera vad som inspirerar börsnoterade IT-konsultföretag till att ta 
upp frivillig information om humankapitalet i sin årsredovisning, har vi ställt 
följande fråga; Varför har företag valt att redovisa humankapitalet i 
årsredovisningen? De fem företag, som anger frivillig information om sitt 
humankapital, hade flera svarsalternativ att välja bland varför de gör det. 
Även den här informationen kunde vi inte utläsa själva från 
årsredovisningarna och därför presenteras bara enkätsvaren.  
 
Innan vi kommenterar utfallet på frågan, måste det poängteras att en av 
respondenterna noterade att de inte kallar avsnittet i årsredovisning för 
humankapitalet, som de ansåg var på ”modet” för 3-4 år sedan. Numera 
kallar de avsnittet för "Våra medarbetare". Diagram 2 nedan visar de 
anledningar som finns till att börsnoterade IT-konsultföretag redovisar sitt 
humankapital.  
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Diagram 2: Därför redovisas humankapital i årsredovisningen 
 
 
Alla fem företagen ansåg den största anledningen vara att på det här sättet 
kan företaget ge bättre information till sina aktieägare och övriga 
intressenter. Påståendet om att redovisningen av humankapitalet ger en mer 
rättvisande bild av företaget, bedömdes också vara viktigt av fyra av fem 
respondenter. Två av respondenterna ansåg att utöver det, att företaget kan 
ge bättre information till sina aktieägare och övriga intressenter, så kan 
redovisningen av humankapitalet även motivera och uppmuntra de anställda 
till bättre resultat. En respondent tyckte även att den typen av redovisningen 
ger konkurrensfördelar. Ingen av respondenterna rapporterade någon annan 



anledning till att ge frivillig information om humankapitalet i 
årsredovisningen. 

4.2.3 Redovisning av humankapital i form av nyckeltal  
 
Vi ville även ta reda på hur vanligt det är att företagen presenterar sitt 
humankapital i form av nyckeltal i årsredovisningen. Därför ställde vi 
frågan; Redovisar Ni Ert humankapital i form av nyckeltal i 
Årsredovisningen? 
 
Det visade sig att alla 14 företagen använde någon form av nyckeltal för att 
redovisa sitt humankapital. Det skiljde sig emellertid åt vad det var som 
redovisades. Vilka nyckeltal som är mest förekommande i respondenternas 
årsredovisningar presenteras i diagram 3. Det fanns även här möjlighet att 
ange flera olika svarsalternativ på frågan. 
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Diagram 3: Nyckeltal 
 
 
Det nyckeltal som förekommer mest är nettoomsättning per anställd, 
eftersom 12 av 14 företag eller (86 %) redovisar det. Utbildningsnivå, 
förädlingsvärde/grad per anställd och antal arbetade år i företaget anses 
också betydande hos flertalet av företagen. Brutto/nettovinst per anställd och 
personalkostnad per anställd redovisades av 8 respektive 5 företag. Det 
företaget som hade valt svarsalternativet, annat, förklarade att de använde 
sig av något de kallar medarbetarindex. Det är uppbyggt av undermåtten 
trygghet och trivsel, arbetsmotivation och utvecklingsmöjligheter. Några 
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ytterligare nyckeltal än de som var angivna i enkäten, presenterad inte 
företagen för oss.  

4.2.4 Information om humankapital i årsredovisningen  
 
Diagram 4 visar att det mest förekommande sättet att ge information om 
humankapitalet, utöver nyckeltal, är löpande text i årsredovisningen. Sex 
företag beskriver sitt humankapital även på sin hemsida. Resultatet visar 
också att ett företag lämnar information om sitt humankapital i en separat 
trycksak. Inga av företagen har valt att redovisa humankapitalet i noter, eller 
på något helt annat sätt. 
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Diagram 4: Information om humankapital 
 

4.2.5 Åsikter om framtida redovisning av humankapital  
 
Vi har valt att ta med följande två frågor om framtiden, därför att vi ansåg de 
vara intressanta för uppsatsen och eventuellt för en fortsatt forskning på 
området. Den första frågan på området som vi ställde var; Vill Ni se en 
fortsatt utvecklingsprocess av redovisning av humankapital i framtiden? 
Frågan har endast kunnat besvaras av de företag som redovisar sitt 
humankapital och som har svarat på enkäten. På frågan svarade de fem 
företagen att de ville se en fortsatt utveckling.  
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Nästkommande fråga löd; Hur troligt är det att Ni kommer att redovisa 
humankapitalet i framtiden? Frågan ställdes till alla företag, oavsett 
svarsalternativ på frågan 1 - Redovisning av humankapital i 
årsredovisningen idag. Den här frågan har inte heller kunnat besvaras på 
annat sätt än genom enkätsvar. 
 
Det kan utläsas av diagram 5 att sju av nio företag, alltså 78 procent, ansåg 
det mycket sannolikt eller sannolikt att de även i framtiden kommer att 
redovisa humankapitalet. Ett företag ställde sig neutral till frågan genom 
svarsalternativet varken/eller och ett företag ansåg det inte sannolikt att de 
kommer redovisa humankapitalet i framtiden.  
 

5

2

1 1

0 0
0

1

2

3

4

5

6

Mycket
sannolikt

Sannolikt Varken/eller Inte
sannolikt

Mycket
osannolikt

Vet ej/ kan
inte ta

ställning

A
nt

al
 fö

re
ta

g

 
 
Diagram 5: Redovisning av humankapital i framtiden. 
 
 

4.3 Sammanfattning av den empiriska undersökningen 
 
Det var 18 börsnoterade IT-konsultföretag belägna i Göteborg och 
Stockholm, som hade möjligheten att delta i webbenkätundersökningen. Nio 
företag valde att medverka. Därmed blev bortfallet på enkätundersökningen 
50 procent. Vi valde att komplettera enkätundersökningen med att själva 
studera de företagens årsredovisningar, som avböjde att medverka i 
enkätundersökningen. Det visade sig att av de totalt 18 företagen var det 14, 
som redovisar sitt humankapital i sina årsredovisningar. Redovisningen sker 
vanligtvis i form av nyckeltal eller som löpande text i årsredovisningen. 
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Undervisningen visar att det vanligaste nyckeltalet är nettoomsättning per 
anställd. Företagen redovisar sitt humankapital därför att det ger bättre 
information till aktieägare och övriga intressenter. Undersökningen visar 
också att i de fall där redovisning saknas, är orsaken oftast att det inte finns 
någon bra redovisningsmetod eller att det är svårt att mäta och värdera 
humankapitalet. 78 procent av de företag som svarade på enkäten ansåg, att 
det är mycket sannolikt eller sannolikt att de även i framtiden kommer att 
redovisa sitt humankapital. Alla företag, som deltog i enkätundersökningen 
och anger frivillig information om sitt humankapital i sina årsredovisningar, 
vill se en fortsatt utveckling på området. 
 

4.4 Trovärdighet 
 
Trovärdigheten i undersökningen anser vi är relativt hög, trots det stora 
bortfallet. Bortfallet berodde i de flesta fall på tidsbrist från företagets sida. 
Vi anser därför att bortfallet inte beror på att enkätfrågorna var 
felformulerade eller att utskicket gjordes till fel person. Bortfallet ligger 
därmed utanför vad vi har kunnat påverka. Enkätsvaren skiljer sig inte på 
något systematiskt sätt ifrån de årsredovisningar som vi själva har studerat. 
Enligt Urban Kjulin3 kan generaliseringar göras om det visar sig att svaren 
inte skiljer sig åt. Vi anser därför att en enkätundersökning kompletterad 
med studerade årsredovisningar ger ett tillförlitligt resultat och därmed kan 
generaliseringar göras.  

                                                      
3 Urban Kjulin Universitetslektor på Högskolan i Borås, korrespondens den 11 maj 
2007 
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5. Analys 
 
I följande kapitel bearbetar, tolkar och analyserar vi resultatet av den 
empiriska undersökningen. Vi kopplar det samman med den teoretiska 
referensramen och våra egna tankar, för att få en förståelse för hur 
börsnoterade IT konsultföretag redovisar sitt humankapital i sina 
årsredovisningar. 
 

5.1 Analysmodell  
 
I figur 7 presenteras undersökningens analysmodell som visar hur vi gått 
tillväga för att få en förståelse för hur börsnoterade IT-konsultföretag 
redovisar sitt humankapital.  
 
 
 Sammanfattning av empiri 

Teoretisk referensram 

Egna tankar och reflektioner 

ANALYS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Analysmodell 
 
 
Efter genomförandet av den empiriska undersökningen har vi noggrant 
bearbetat och tolkat utfallet av webbenkätundersökningen. 
Sammanställningen redovisas i empirikapitlet i form av olika diagram och 
tabeller samt i löpande text. Vi har därefter analyserat det insamlade 
materialet för att se om det är relevant för uppsatsens syfte. Vi får på så sätt 
en bättre bild av hur de olika delarna i uppsatsen hänger samman. Med andra 
ord behandlar analysen hur och varför börsnoterade IT-konsultföretag 
redovisar humankapitalet i form av frivillig information. 
 
Analysen nedan knyter samman uppsatsens teoretiska referensram med 
sammanställningen av den empiriska undersökningen. I analyskapitlet lyfts 
de likheter och skillnader fram, som finns mellan teorin och empirin. Även 
våra egna tankar i anknytning till uppsatsens teori och empiri presenteras. 
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Allt det här tillsammans bidrar till en ökad förståelse för hur och varför 
frivillig information om humankapitalet ges i börsnoterade IT-
konsultföretags årsredovisningar idag. Vi analyserar även vilka tankar och 
vad som skrivs om den framtida utvecklingen inom 
humankapitalredovisningen i kunskapsföretag. 
 

5.2 Humankapital i årsredovisningen 
 
Undersökningen visar att 14 av 18 börsnoterade IT-konsultföretag belägna i 
Göteborg och Stockholm ger idag frivillig information om sitt humankapital 
i årsredovisningen. Det framkommer även att 60 procent av de företag som 
svarade på enkäten och som redovisar sitt humankapital i sina 
årsredovisningar idag, har gjort det i tre till fem år.  Vi anser det är inte så 
konstigt att kunskapsföretagen i form av konsultföretag väljer att publicera 
utförligt sitt humankapital, eftersom det intellektuella kapitalet är den 
viktigaste tillgången för ett kunskapsföretag. Det hävdar även Edvinsson och 
Malone (1997), som beskriver att kunskapsföretagens fasta tillgångar bidrar 
mindre till värdet av företaget än de immateriella tillgångarna. Det 
intellektuella kapitalet beskrivs som värdet av företagets immateriella 
tillgångar uppdelat i två kategorier, humankapital respektive strukturkapital. 
 
Det måste även påpekas att undersökningen visar att 3 av de totalt 18 företag 
inte redovisar sitt humankapital på det här sättet och en av respondenterna 
visste inte om det ges någon frivillig information av humankapitalet. Med 
frivillig information om humankapitalet menas, enligt Artsberg (2005), de 
tilläggsupplysningar som redovisas i den icke reviderade delen av 
årsredovisningen. Information om personalens utbildning, kompetens och 
motivation är några exempel.  
 
Självklart finns det både för- och nackdelar med att ge den typen av 
information om humankapitalet. Vi samtycker med Abeysekera och Guthrie 
(2004) som påstår att företaget exempelvis kan ge en bättre bild av de 
osynliga tillgångar som de innehar och visa därmed vilket värde personalen 
egentligen har för företaget. Törnqvist (1997) tar upp de nackdelar som kan 
uppstå, då företaget väljer att ge extra information om humankapitalet i 
årsredovisningen. Exempelvis är många företag rädda för att informationen 
skall användas av deras konkurrenter och på sikt kan det även skada 
företaget. 
 
Vår undersökning visar att några av de undersökta IT-konsultföretagen inte 
ger någon annan information om sitt humankapital utöver det som är 
lagstadgad. Artsberg (2005) anser det vara ganska vanligt att företagen i sina 
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årsredovisningar bara tar med den lagstadgade informationen om hur 
personalresurserna tas tillvara. Från vår undersökning kan vi utläsa att det 
finns två orsaken till att frivillig information om humankapitalet inte ges i 
årsredovisningen. Dels för att företagen anser att det inte finns någon bra 
redovisningsmetod och dels för att det anses svårt att värdera och mäta 
humankapitalet. 
 
Vi håller med att det inte finns någon bra redovisningsmetod för att redovisa 
humankapital i årsredovisningen. Flera företag har utvecklat sina egna 
modeller för att redovisa intellektuellt kapital i årsredovisningen. 
Exempelvis var den så kallade Skandianavigatorn speciellt utvecklad för 
Skandia och anses enligt Sveiby (1995) samt Edvinsson och Malone (1997) 
vara den mest genomtänkta modellen. Dock avvecklades Skandianavigatorn 
som ett externt redovisningsverktyg och numera används den enligt Fornell 
och Strandberg (2002) bara som ett internt styrmedel. 
 
Då det däremot gäller den reglerade redovisningen av humankapital finns det 
enligt Artsberg (2005) flera normgivande organ, som reglerar vilken 
information företag måste ta med i sina årsredovisningar. Enligt FAR (2005) 
måste alla börsnoterade företag tillämpa internationella 
redovisningsprinciper vid upprättande av koncernredovisning. Det innebär 
att från och med den 1 januari 2005 ska de här företagen tillämpa IFRS och 
IAS standarder, som ges ut av IASB. Det är Redovisningsrådet och FAR, 
som ger ut rekommendationer och ser till att praxis i Sverige anpassas till 
IFRS så långt det är möjligt. Vi kan poängtera att i dagsläget är det verkligen 
svårt för företagen att veta vad som gäller vid redovisning av humankapital.  
 
Enligt FAR (2007) ska utöver de internationella redovisningsreglarna även 
Bokföringslagen och Årsredovisningslagen reglera, vilken typ av 
personalrelaterad information en årsredovisning måste innehålla. Vi kan 
därmed konstatera att även börsnoterade IT-konsultföretag ska följa såväl 
svenska och internationella regler för redovisning av humankapital i 
årsredovisningen. 
 

5.3 Nyckeltal och annan information 
 
Det finns ett stort antal intressenter som har intresse i företagets ekonomiska 
ställning och resultat. Intressenterna har olika behov och söker därför olika 
typer av information, menar Smith (2000). Nyckeltal, som enligt 
Nationalencyklopedin (2007) består av sammanfattad redovisningsdata, 
studeras ofta av intressenterna då de söker information. Enligt vår 
enkätundersökning verkar det som om företagen har förstått vikten av att 
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redovisa humankapitalet i form av nyckeltal. Alla de 14 företagen som 
redovisar sitt humankapital uppgav att de redovisar det i form av nyckeltal. 
Det visade sig emellertid att det skilde sig åt vad företagen valde att använda 
för nyckeltal.  
 
Thomson Fakta (2007) beskriver några av de nyckeltal som kan användas 
vid humankapitalredovisning. Av dem var det nettoomsättning per anställd, 
som var mest förekommande bland företagen i vår studie. Utbildningsnivå, 
förädlingsvärde/grad per anställd, brutto/nettovinst per anställd, antal 
arbetade år i företaget samt personalkostnad per anställd är också relevanta 
nyckeltal som Thomson Fakta (2007) räknar upp. De här nyckeltalen 
förekom i hög grad även i vår studie.  
 
Ett företag har i enkäten angivit att de har utvecklat en egen modell, ett så 
kallat medarbetarindex. Modellen är uppbyggd på måtten trygghet och 
trivsel, arbetsmotivation och utvecklingsmöjligheter och skapar med olika 
värden ett index. Enligt Bontis (2001) finns det redan ett flertal modeller för 
mätning och värdering av intellektuellt kapital. Problemet är att modellerna 
oftast är specialanpassade för specifika företag och är därför svåra att göra 
generella, vilket vi också kan förstå. Inget av företagen presenterade några 
nya nyckeltal för oss. Vi anser det lite konstigt, eftersom det har framkommit 
både från Thomson Fakta (2007) och Sveiby (1995) att det finns många fler 
relevanta nyckeltal som kan användas. 
  
Redovisning av humankapital på annat sätt, än i form av nyckeltal, 
förekommer också bland våra respondenter. Artsberg (2005) menar att det 
finns risk för att frivillig redovisning av humankapitalet kan försvinna om 
den inte regleras. Praxis däremot visar att under senare år förekommer 
frivillig redovisning allt oftare, vilket bekräftas av vår enkätundersökning.  
 
Återigen hänvisar vi till Törnqvist (1997) som pekar på vilka nackdelar som 
finns då humankapitalet redovisas i form av frivillig information. Ökade 
kostnader, begränsad handlingsfrihet och ökad insyn för konkurrenterna är 
några av dem, som på sikt kan skada företaget. Vår undersökning visar att 
alla 14 företag ändå väljer att redovisa humankapitalet frivilligt som löpande 
text i årsredovisningen. Dessutom publicerar sex av företagen informationen 
om sitt humankapital även på sina hemsidor. Vi kan delvis hålla med 
Törnqvist (1997), men tror samtidigt att fördelarna som Abeysekera och 
Guthrie (2004) samt Roos (2006) beskriver väger tyngre. De beskriver 
fördelar som ökad insyn till finansmarknaden, information som kan 
användas som marknadsföring samt en mer rättvisande bild av företaget 
visas upp till bland annat intressenter, aktieägare och medarbetare. 
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5.4 Betydelsefull redovisning 
 
Undersökningen visar att de börsnoterade IT-konsultföretagen belägna i 
Göteborg och Stockholm anser det viktigt att redovisa humankapital i 
årsredovisningen. Vi tycker också att det måste vara betydelsefullt för ett 
konsultföretag att ge mer detaljerad information om sin personal i 
årsredovisningen än vad som gjorts hittills.  Konsultföretag, som är en typ av 
kunskapsföretag, är enligt Nationalencyklopedin (2007) ett företag vars 
tillgångar huvudsakligen utgörs av de anställdas speciella kunskaper 
och/eller kompetens. Det framkommer alltså tydligt vilka tillgångar som är 
viktigast för ett kunskapsföretag. Vi kan därför påstå att det är just de 
immateriella tillgångarna i form av humankapital som utgör 
kunskapsföretagets ”skatt”. Även Blomgren och Kuikka (1998) betonar att 
det är de anställdas kunskap, erfarenhet och engagemang, som är avgörande 
för om ett företag är framgångsrikt eller inte.  
 
Undersökning visar att det finns flera anledningar till att ett börsnoterat IT-
konsultföretag tar upp frivillig information om sitt humankapital i 
årsredovisningen. Den största anledningen enligt respondenterna, var att de 
kan ge bättre information till aktieägare och övriga intressenter. 
Undersökningens resultat sammanfaller med Monti - Belkaoui och Riahi – 
Belkaoui (1995), som hävdar att många intressenter grundar sina framtida 
beslut på informationen i den externa redovisningen.   
 
Vi anser att aktieägarna måste vara oerhört intresserade av att få information 
om företagets ställning och resultat, eftersom de har investerat i företag och 
förväntar sig avkastning på investerat kapital. Det är därför viktigt att 
företagets samtliga tillgångar, även humankapitalet, redovisas mer utförligt. 
Smith (2000) menar även att informationen om företagets ställning hjälper 
till vid beslutsfattande då aktieägarna funderar på att köpa, behålla eller sälja 
aktier i företaget. 
 
Vi samtycker med de fyra respondenter, som anser att det är oerhört viktigt 
att ge ett rättvisande bild av företagets ställning och resultat till olika 
intressenter. Smith (2000) påpekar också att företagens långivare är 
intresserade av att få en så rättvisande bild av företagets ställning som 
möjligt, då de bedömer kreditrisken. Vi anser att en utförlig redovisning av 
humankapital i kunskapsföretagets årsredovisning definitivt kan bidra till att 
ett rättvisande bild av företaget kan fås.  
 
Den här typen av redovisningen kan även ge konkurrensfördelar för 
företagen. Det var en respondent som tyckte så. Vi tycker, liksom Edvinsson 
och Malone (1997) att om företagen lämnar ut för mycket information, kan 
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konkurrenterna använda informationen till sin fördel. Vi anser att företagen 
därmed måste vara försiktiga med att lämna ut för mycket känslig 
information om personalen, så att de inte tappar konkurrensfördelar. 
 
Från undersökningen framkom att två av 14 respondenter tyckte att frivillig 
redovisning av humankapitalet motiverar och uppmuntrar de anställda till 
bättre resultat. Vi tycker att det kan vara stimulerande för de anställda, då de 
ser att de är en viktig och betydelsefull resurs för företaget, men tror inte att 
det är avgörande för resultatet. Samtidigt får det inte glömmas att de 
anställda har intresse för företagets ekonomiska ställning. Smith (2000) tar 
bland annat upp de frågor som berör de anställdas anställningstrygghet: 
kommer man att kunna behålla sin anställning, finns det utrymme för 
löneökningar samt hur ser utvecklingsmöjligheterna ut på företaget. 
 

5.5 Redovisning av humankapital i framtiden 
 
Enligt FAR (2007) finns det ett stort intresse från företagets sida att ta upp 
humankapitalet i balansräkningen. Problemet enligt Smith (2000) är att 
företaget inte kan kontrollera sin personal. De kan därmed inte heller med 
säkerhet säga att personalen genererar ekonomiska fördelar i framtiden.  Det 
är därför som personalen inte tas upp i balansräkningen, menar Stewart 
(1999).  
 
Flamholtz (1999) påpekar att redovisning av humankapital är ett relativt nytt 
fenomen och utvecklingen på området har ökat på senare år. Det genomförs 
forskningar och nya modeller utvecklas och förbättras, vilket vi anser vara 
nödvändigt för att tillgodose användarnas behov av redovisning. Vår studie 
visar nämligen på att en fortsatt utvecklingsprocess efterfrågas av samtliga 
respondenter som besvarade enkäten.  
 
De normgivande organ som idag reglerar informationen på området, har alla 
synpunkter på hur det humana kapitalet bör redovisas (Artsberg, 2005). Vi 
anser därför det viktigt att de normgivande organen fortsätter 
utvecklingsprocessen och underlättar redovisningen av humankapitalet. 
Undersökningen visar att 78 procent av dem som svarade på enkäten 
kommer mycket sannolikt eller sannolikt att redovisa sitt humankapital även 
i framtiden.  
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6. Slutdiskussion 
 
I det avslutande kapitlet besvaras uppsatsens problemformuleringar för att 
uppfylla studiens syfte. Vi presenterar de slutsatser vi kommit fram till i 
samband med undersökningen, som är baserat på teori, empirisk 
undersökning. Kapitlet avslutas med våra egna reflektioner samt förslag till 
fortsatt forskning inom ämnet. 
 

6.1 Slutsatser 
 
Efter att ha studerat och analyserat relevant teori samt genomfört en empirisk 
undersökning kommer vi nu besvara de frågeställningar vi ställde i 
inledningskapitlet:  
 

 Hur vanligt förekommande är det att börsnoterade IT-konsultföretag 
redovisar sitt humankapital i årsredovisningen, utöver det som är 
lagstadgat?  

• Vilka nyckeltal och annan information anses vara de viktigaste vid 
redovisning av humankapital i årsredovisningen? 

• Vad inspirerar börsnoterade IT-konsultföretag till att ta upp 
humankapitalet i sin årsredovisning? 

 

6.1.1 Humankapital i årsredovisningen 
 
I litteraturstudien har det framkommit att kunskapsföretagens 
årsredovisningar ofta anses vara bristfälliga, eftersom de inte innehåller 
fullständig redovisning av humankapital. På senare år visar trenden att flera 
företag mer utförligt redovisar sitt humankapital. För att se om påståendet 
även gäller IT-konsultföretag ställde vi följande fråga: Hur vanligt 
förekommande är det att börsnoterade IT-konsultföretag redovisar sitt 
humankapital i årsredovisningen?  
 
Vår undersökning visar att drygt tre fjärdedelar av de deltagande 
börsnoterade IT-konsultföretagen lämnar ytterligare information om sitt 
humankapital i årsredovisningen, än vad som krävs enligt lagen. Vi kan även 
tillägga att mer än hälften av företag, som svarade på enkäten, har redovisat 
sitt humankapital på det här sättet sedan tre till fem år. 
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Vi kan således dra slutsatsen att det är ganska vanligt att börsnoterade IT-
konsultföretag lämnar ut mer information om sitt humankapital, än vad de 
egentligen måste. Vi tycker inte att det är konstigt, då kunskapsföretagens 
viktigaste tillgång är just humankapitalet och det därför bör redovisas 
utförligt. Vi anser att fördelen med den typen av redovisning är att företaget 
exempelvis kan ge en bättre bild av sina osynliga tillgångar, och därmed visa 
vilket värde personalen har för företaget. Vi tycker dock att den största 
nackdelen med att ge en så utförlig information är att den kan användas av 
företagens konkurrenter och kan därmed på sikt skada företaget. Möjligheten 
finns att konkurrenter värvar personalen, efter att de har sett hur kompetent 
och värdefull personalen är.  
 
Vi kan konstatera att det ändå finns några börsnoterade IT-konsultföretag, 
som väljer att inte ge frivillig information om sin personal i 
årsredovisningen. I studien framkom det att den lagstadgade redovisning av 
humankapitalet inte är så omfattande. Enligt lagen är det bara några få poster 
som måste redovisas i årsredovisningen. Det är därför överraskande att vissa 
företag nöjer sig med att enbart redovisa sitt humankapital i den omfattning, 
som lagen kräver. 
 
Studien visar att det finns två huvudorsaker till att frivillig information om 
humankapitalet inte ges i årsredovisningen. För det första anser företagen att 
det inte finns någon bra redovisningsmetod för humankapitalredovisning, 
vilket vi kan hålla med om. För det andra anses det svårt att värdera och 
mäta det här kapitalet. Vi förstår inte varför svenska och internationella 
organ, som reglerar redovisningen inte har utvecklat en fungerande 
redovisningsmetod för humankapitalet. Det är uppenbart att det i dagsläget 
är svårt för företagen att veta vad, som gäller vid redovisning av 
humankapital. Vi anser att det därför är bra om företagen själva tar initiativet 
och försöker utveckla modeller för humankapitalredovisningen. Det märks 
tydligt att varken svenska eller internationella redovisningsorgan har särskilt 
bråttom att göra något för att förbättra humankapitalets status i 
årsredovisningen.  

6.1.2 Nyckeltal och annan information 
 
Intressenter har olika behov och söker därmed olika typer av information. 
Samtliga börsnoterade IT-konsultföretagen i Stockholm och Göteborg som 
redovisar sitt humankapital gör det i form av både nyckeltal och annan 
information. Vi tycker att det är positivt att företagen väljer att presentera sitt 
humankapital i olika former. På så sätt tillgodoses informationsbehovet hos 
de flesta av intressenterna. Det har visats sig att den största anledningen till 
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att företagen presenterar sitt humankapital är för att det ger bättre 
information till aktieägare och övriga intressenter.  
 
Det mest förekommande nyckeltalet som används är nettoomsättning per 
anställd, vilket 86 procent av de redovisande företagen använder sig av. Vi 
förstår att det nyckeltalet ligger i topp bland humankapitalets redovisade 
nyckeltal, eftersom informationen är relativt lättillgänglig och tydlig för 
intressenterna. På andra plats kommer redovisning av de anställdas 
utbildningsnivå. Det är ett nyckeltal som är väsentligt, eftersom det enligt 
vår mening påverkar humankapitalets kvalitet och därmed företagets 
fortsatta framgång. Även antal arbetade år i företaget är ett nyckeltal som, 
enligt vår mening, kan påverka företaget positivt. Vi menar att ju längre tid 
en medarbetare har varit anställd i företaget, desto kunnigare och mer erfaren 
blir han eller hon. Företaget blir stabilare om det baseras på kompetent, 
kunnig och erfaren personal. Vi menar att det här är några viktiga skäl till att 
humankapitalet bör redovisas mer utförligt, vilket studien visar att många 
företag också gör.  
 
Studien visade att det var ett företag som hade utvecklat en egen modell för 
att värdera och mäta humankapitalet. Vi ser det som ambitiöst av företaget 
att vilja vidareutveckla sina möjligheter att redovisa humankapitalet på ett 
unikt sätt. Vi anser att det tyvärr kan bli svårt för intressenter att jämföra 
olika företag, om företagen har olika värderingsmodeller. Vi tycker ändå att 
företagen i större utsträckning borde skapa egna modeller för att få igång en 
vidareutveckling på området.   
 
Humankapitalet redovisas inte bara i form av nyckeltal, utan även i form av 
annan information. Löpande text i årsredovisningen är det vanligaste sättet, 
vilket vi anser är en lämplig placering. I den löpande texten finns mycket 
skrivutrymme och möjligheterna i fråga om utformning och layout är 
obegränsade. Några av företagen har valt att även presentera sina anställdas 
kunskaper och erfarenheter på sina hemsidor. Fördelen med att publicera 
humankapitalet på hemsidan är att det blir lättillgängligt och alltid kan hållas 
uppdaterad. Det fungerar samtidigt som marknadsföring för företaget. 
Baksidan är att konkurrenter lättare får insyn i företaget, vilket de i och för 
sig också kan få från tryckta årsredovisningar. 

6.1.3 Betydelsefull redovisning 
 
Redovisning av humankapital i årsredovisningen är viktigt, eftersom det ger 
bättre information till aktieägare och övriga intressenter. Det är de fem 
redovisande börsnoterade IT-konsultföretag i Stockholm och Göteborg, som 
deltog i vår enkätundersökning överens om. Företagen verkar vara medvetna 
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om att många intressenter baserar sina beslut på företagets ekonomiska 
ställning och resultat. Därför ansågs det vara oerhört viktigt att företaget 
visar upp en rättvisande bild. En redovisning av humankapitalet i 
årsredovisningen bidrar till att en mer rättvisande bild uppvisas till samtliga 
intressenter, anser vi. Företagets framtid beror mycket på de anställdas 
kunskaper och erfarenheter, men också på om intressenterna kan fatta rätt 
beslut.  
 
Alla företag, som svarade på enkäten och redovisade sitt humankapital, ville 
se en fortsatt utveckling av humankapitalredovisning i framtiden. Troligtvis 
är det så att även övriga börsnoterade IT-konsultföretag vill se en vidare 
utvecklingsprocess. De flesta av företagen, som deltog i 
enkätundersökningen, antar att de kommer att redovisa sitt humankapital 
även i framtiden. Vi anser därför att de normgivande organ som reglerar 
redovisningen bör se till företagens vilja och utveckla en metod, som gör att 
kunskapsföretagen kan redovisa sin viktigaste tillgång mer utförligt.  Och 
vem vet, kanske kan vi i framtiden få se en post i balansräkningen, som heter 
humankapital?! 
 

6.2 Reflektion kring empirisk undersökning och 
slutsatser  
 
De slutsatser vi har kommit fram till visar att majoriteten av de undersökta 
företagen redovisar sitt humankapital mer utförligt, än det som krävs enligt 
lagen. Det är positivt, men vi hade förväntat oss att börsnoterade IT-
konsultföretags humankapitalredovisning skulle vara ännu mer omfattande.  
 
Det förekom företag som hade många nyckeltal och annan information om 
humankapitalet i sin årsredovisning, medan de flesta nöjde sig med ett fåtal 
nyckeltal. Det kan även påpekas att flera av företagen använde sig av samma 
nyckeltal och kompletterande information. Det betyder att de konkurrerande 
företagen också använder sig av samma typ av information. Det tycker vi 
tyder på att det inom kunskapsföretagen uppkommit ett redovisningsmönster 
gällande humankapitalet, som de flesta av företagen följer.  
 
Vi anser det vara positivt att företagen medger att redovisning av 
humankapitalet har en stor betydelse. Företagen anger att den typen av 
redovisning ger bättre information till intressenter och att det även ger en 
mer rättvisande bild av företagen. Vill ett företag betona sina medarbetares 
betydelse för företaget, är det viktigt att ta upp de mer utförligt även i sina 
årsredovisningar. Hur kan exempelvis intressenterna och kunder annars veta 
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hur mycket företagets anställda är värda och med vilken kompetens de bidrar 
till företagets värde. 
 
Vår uppfattning är att de undersökta företagen inte riktigt anstränger sig för 
att utveckla egna modeller för humankapitalredovisning. Troligen menar 
företagen att kostnaderna för att utveckla redovisningsmodeller och därmed 
producera bättre informationen om humankapitalet överstiger den förväntade 
nyttan. Således väljer företagen den lättare vägen och redovisar bara det som 
måste redovisas och i samma omfattning som konkurrenterna anger.  Vår 
uppfattning är att så länge humankapitalredovisning inte regleras mer 
utförligt, kommer de flesta företagen inte heller redovisa det mer. Kanske 
måste vi nöja oss med det som i dagsläget görs och beundra de företag, som 
tar hand om sin ”skatt” och med stolthet visar upp den. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  
 
För vidare forskning kan det vara intressant att utföra en mer omfattande 
studie. Har redovisningen av den frivilliga informationen om humankapital 
förändrats under åren. Hur ser trenden ut? Har kunskapsföretag insett 
humankapitalets betydelse och börjat utveckla olika metoder att redovisa det. 
Studien kan också omfatta kunskapsföretag i andra eller olika branscher. En 
annan infallsvinkel kan vara att studera alla tjänsteföretag och hitta samband 
mellan bransch och frivillig redovisning av humankapital i årsredovisningar.   
 
Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka vilka effekter en utförlig 
humankapitalredovisning kan ge för företaget. Påverkas aktiekursen och 
kunskapsföretagets värde, då humankapitalet redovisas på överskådligt sätt?  
 
Ett annat förslag är att utföra en kvalitativ undersökning. Det finns då 
möjlighet att mer djupgående undersöka specifika humankapitalfrågor.  
Utveckling av en ny generell redovisningsmetod som bidrar till att 
humankapitalet lättare kan redovisas i årsredovisningen, tror vi hade 
uppskattats av företagen. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Följebrev 
 
 
 
Enkätundersökning riktat till börsnoterade IT-
konsultföretag! 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Borås som skriver en magisteruppsats i 
företagsekonomi. Uppsatsens syfte är att analysera hur börsnoterade 
kunskapsföretag inom IT branschen redovisar sitt humankapital i 
årsredovisningen.  
 
Undersökningen är en totalundersökning av just Er bransch. Utskicket görs 
till 19 företag i Stockholm och Göteborg. Ditt deltagande i undersökningen 
är naturligtvis frivilligt, men det är ytterst viktigt för undersökningens 
kvalitet, att frågeformuläret besvaras av alla som får det. Frågorna tar cirka 
5 min att besvara! 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
Vi kommer dock ha möjlighet att utläsa att just Du svarat, för att undvika 
onödiga påminnelser. Svaren kommer att sammanställas utan 
identitetsuppgifter och resultaten kommer presenteras i form av tabeller. 
Några möjligheter för identifiering finns därför inte.  
 
Vi hoppas att Du vill hjälpa oss att öka kunskapen om hur börsnoterade 
företag inom er bransch redovisar sitt humankapital. Vi är tacksamma om 
svar kan ges senast torsdagen den 26 april 2007.  
 
Du svarar på enkäten genom att klicka på följande länk: (Direktlänken 
är specifik för varje företag och presenteras därför inte här)  
 
Är Ert företag intresserade av resultatet av vår undersökning, så skickar vi 
det gärna till Er. Har Du några problem med frågorna, eller vill veta mer, 
maila oss gärna. 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Eve Ohlsson  E-post: S033908@utb.hb.se
Carina N. Lundberg E-post: S033892@utb.hb.se
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Bilaga 2: Enkätfrågor 
 
 
Redovisning av humankapital 
 
OBS!  
Enkäten avser endast frivillig redovisning av humankapital och alltså inte de 
obligatoriska uppgifterna enligt Årsredovisningslagen (SFS 1 995:1554). 
 
 
 
1. Redovisar Ni Ert humankapital i Årsredovisningen idag?   

 Ja  Nej   Vet ej  
Om ja gå till fråga 3 
 
2. Om nej, Varför har Ni valt att inte redovisa Ert humankapital i 

Årsredovisningen? 

 (Flera svarsalternativ kan anges) 

  Svårt att värdera och mäta humankapitalet 

  Finns ingen bra redovisningsmetod 

  Anser det inte nödvändigt att redovisa 

 Annat ……………………………………………………………….. 

  Vet ej 

  

 Gå till fråga 8 
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3. Hur länge har Ni redovisat humankapitalet, i den utformningen den  

 har idag? 

  0 – 2 år 

  3 – 5 år  

  6 – 10 år 

  Mer än 10 år 

 

4. Varför har Ni valt att redovisa humankapitalet i Årsredovisningen? 

 (Flera svarsalternativ kan anges) 
  Det ger en mer rättvisande bild av företaget 

  Det ger konkurrensfördelar  

  Det motiverar och uppmuntrar de anställda till bättre resultat 

  Det ger bättre information till aktieägare och övriga intressenter 

 Annat ……………………………………………………………….. 

  Vet ej 
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5. Redovisar Ni Ert humankapital i form av nyckeltal i 

  Årsredovisningen? 

 (Flera svarsalternativ kan anges) 

  Ja i form av:  Förädlingsvärde/förädlingsgrad per anställd 

     Bruttovinst/nettovinst per anställd 

    Nettoomsättning per anställd 

    Personalkostnader i relation till omsättning 

     Personalkostnad per anställd 

    Antal arbetade år i företaget 

    Utbildningsnivå  

     Antal utbildningsdagar per medarbetare 

    Utbildningskostnad per anställd 

   Annat ……………………………………… 

  Nej   

  Vet ej 

 

6. Redovisar Ni Ert humankapital i form av annan information? 

   (Flera svarsalternativ kan anges) 
  Ja i form av:   Noter 

     Löpande text i Årsredovisningen 
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    I en separat trycksak 

    På hemsidan 

   Annat ……………………………………… 

  Nej   

  Vet ej 

 

7. Vill Ni se en fortsatt utvecklingsprocess av redovisning av 

 humankapital i framtiden? 

 Ja   Nej   Vet ej  

 

8. Hur troligt är det att Ni kommer att redovisa humankapitalet i 

  framtiden? 

  Mycket sannolikt 

  Sannolikt 

  Varken/eller 

  Inte sannolikt 

  Mycket osannolikt 

  Vet ej/ kan inte ta ställning 

 

 

Tack för att Ni tog Er tid att besvara våra frågor! 
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Bilaga 3: Börsnoterade IT-konsultföretag i Stockholm 
och Göteborg 
 
 
 
Företag: Hemsida:   
 
Acando AB www.acando.se  
Acando är ett av de största management- och IT- konsultbolagen på OMX 
Nordiska Börsen.  De omsätter på årsbasis över en miljard kronor och har 
drygt tusen medarbetare i nio länder i Europa. 
 
AddNode AB www.addnode.com  
AddNode är en nordisk IT-koncern med huvudsäte i Stockholm.  De är 
noterade på Stockholmsbörsen, omsätter cirka 800 miljoner kronor och har 
ungefär 530 anställda. 
 
Connecta AB www.connecta.se
Connecta är ett management- och IT-konsultbolag som har cirka 440 
medarbetare. Connecta är noterade på Stockholmsbörsens O-lista sedan 2005 
och omsätter cirka 300 miljoner kronor. 
 
Cybercom group  
Europe AB www.cybercomgroup.com
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som är noterat på 
Stockholmsbörsens O-lista sedan 1999. De har 480 anställda och omsätter 
cirka 535 miljoner kronor. 
 
Enea AB www.enea.se
Enea är ett globalt företag med fler än 500 anställda i Nordamerika, Sverige, 
Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Kina och Japan. Enea är noterat på 
stockholmsbörsen och har en nettoomsättning på 206 miljoner kronor. 
 
HiQ International www.hiq.se
HiQ International introducerades 1999 på Stockholmsbörsen. HiQ är ett 
nordiskt IT- och managementkonsultbolag som omsätter 801,4 miljoner 
kronor och har närmare 800 anställda.  
 
Know IT AB www.knowit.se
Know IT är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. De har cirka 700 
anställda och en nettoomsättning på 760 miljoner kronor.  
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Mandator AB www.mandator.com
Mandator är ett IT-företag som noterades på Stockholmsbörsen 1997. De har 
500 anställda och en omsättning på 493 miljoner kronor. 
 
Modul 1 Data AB www.modul1.se
Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag med 175 anställda och 162 miljoner 
i nettoomsättning. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens Nordic small 
Cap Information Technology-lista.  
 
MSC Konsult AB www.msc.se
MSC Konsult AB är ett IT-tjänsteföretag som sysselsätter cirka 45 personer. 
Bolaget omsätter cirka 35 miljoner kronor och B-aktien noterades på OMX 
Stockholmsbörsens O-lista 1998 
 
Nocom AB www.nocom.se
Nocom är en IT-koncern med självständiga dotterbolag. Aktien är noterad på 
OMX Nordiska lista, small cap. De omsätter cirka 770 miljoner kronor och 
har 260 medarbetare. 
 
PROACT IT  
Group AB www.proact.se
Företaget har 260 anställda, en omsättning på 756 miljoner kronor och är 
sedan 1999 noterade på Stockholmsbörsen small cap. Proact är specialist på 
att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information.
 
Semcon AB www.semcon.se
Semcon arbetar med produktutveckling, teknikinformation och IT. De är 
1800 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder kronor. Aktien är noterad på 
Stockholmsbörsen på den Nordiska listan. 
 
Sigma AB www.sigma.se
Sigma är en av Sveriges ledande IT-konsultföretag och har cirka 1300 
medarbetare. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och en omsättning på 
drygt 1,2 miljarder kronor.
 
Softronic AB www.softronic.se
Softronic är ett IT- och managementbolag med 200 anställda och en 
omsättning på 830 miljoner kronor. Softronic är noterat på 
Stockholmsbörsens O-lista. 
 
Strand  
Interconnect AB www.strandinterconnect.se  
Bolaget är noterat på First North och har 83 anställda. IT bolaget har en 
nettoomsättning på 58 miljoner kronor. 
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Teleca AB www.teleca.se
Teleca är ett världsledande IT-konsultföretag. Företaget har ca 3500 
anställda i 17 länder och omsätter omkring 2,8 miljarder kronor. Telecas B-
aktie är noterad på den Nordiska Börsens Mid cap-lista. 
 
TietoEnator www.tietoenator.com
TietoEnator är ett av Europas största IT-konsultföretag. De har 16000 
medarbetare och omsätter cirka 1,7 miljoner Euro. De är noterade på 
Stockholmsbörsen. 
 
WM-data www.wmdata.se  
WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen, en ledande internationell 
leverantör av it lösningar. LogicaCMG är noterat på London Stock Exchange 
och EuroNext och handlas på den Externa listan på Stockholmbörsen. 
Koncernen har 40 000 medarbetare. 
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Bilaga 4: Påminnelsebrev 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Påminnelse om enkätundersökning riktat till 
börsnoterade IT-konsultföretag! 
 
För några dagar sedan fick Ni ett e-brev med en enkät, som vi bad Er fylla i. 
Vi har dock noterat att vi saknar Ert svar! 
 
Enkäten handlar om hur Ni redovisar Ert humankapital. Undersökningen 
som en mycket central del i vår uppsats, kommer att ligga till grund för 
studiens resultat. Studien är en totalundersökning av just Er bransch, därför 
är det ytterst viktigt att just Ni besvarar enkäten. 
 
Vi ber Er därför att ta Er tid att besvara enkäten. Ni ger oss därmed ett 
betydande bidrag till vårt arbete. Vi ser gärna ett svar från Er omgående.  
  
Klicka på följande länk för att komma till enkäten:   
  
(Direktlänken är specifik för varje företag och presenteras därför inte här)  
 
  
Tack på förhand för Er medverkan! 
  
Hälsningar 
  
Eve Ohlsson  E-post: S033908@utb.hb.se 
Carina N. Lundberg E-post: S033892@utb.hb.se 
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