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Abstract 
 

Over the last years knowledge has become the most important key factor for success in 
companies. It is most obvious in the business areas where knowledge-intense companies 
rapidly have increased. For example the staff, a part of the intellectual capital which could be 
called human capital, has become the main asset in companies and therefore been given a 
more important roll. It is very important to make these assets visible in the annual report to be 
able to reflect a true and fair view, even though the valuation might be more problematic. In 
this study there will be a comparison to football clubs which buy and sell player contracts and 
therefore creates a natural valuation in the balance sheet. The purpose of this study is in short 
to concretize the question regarding human capital in order to give a different view of the 
valuation which also can contribute to the theory. Therefore the research question reads as 
followed: 
 

“Can human capital be introduced in the balance sheet as it is being done in football clubs 
and does it create a true and fair view of the company?” 
 
Two empirical studies are presented in the essay where 30 companies reply to questions about 
human capital and two of them, Unifaun AB and Itero in Gothenburg AB, discuss the question 
in an in-depth interview. The quantitative study shows that a valuation of the human capital 
most likely presents a more true and fair view of a company. However the problem of value 
setting stands in the way of its implementation in practice. The comparison to football clubs 
gives different views of opinion. The positive side implies that the staff needs valuation to be 
visible in the balance sheet while the opposite side shows that it would lead to illegal trade in 
contracts, like slavery. The qualitative interviews tell us that the valuation problem mainly 
deals with subjective judgments. The comparison with football clubs concretizes the question 
and the view of the valuation becomes more objective which opens a new discussion of 
human capital in the balance sheet. Therefore an abductive theory of method is applied in the 
essay where the conclusion alternates between empiric and theory. 
 
The empirical studies also show that knowledge-intense companies present hardly any human 
capital in the balance sheet. Therefore external stakeholders cannot asses from the information 
to create a true and fair view which may lead to a distorted view on the subject. The 
conclusion is therefore, it is better to present something than nothing at all. Thereby not 
saying the best way is through the balance sheet because the relation between to figures, 
business ratio, often tells more than one figure alone. 
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Sammanfattning 
 
Kunskap har blivit en allt viktigare framgångsfaktor för företag de senaste åren. Tydligast 
syns det inom näringslivet där antalet kunskapsintensiva företag har ökat markant. Personalen 
som även kallas humankapital och är en del av det intellektuella kapitalet, har därmed fått en 
allt viktigare roll eftersom de utgör företagens största tillgång. För att återspegla en 
rättvisande bild av tillgångarna är det därför av yttersta vikt att synliggöra humankapitalet i 
årsredovisningen vilket ger upphov till stora värderingsproblem. I studien görs därför en 
jämförelse med fotbollsklubbar som köper och säljer spelarkontrakt och därmed får en 
naturlig värdering i balansräkningen. Syftet med studien är således att konkretisera frågan om 
humankapital för att ge en annorlunda syn på värderingen vilket också kan ge ett bidrag till 
teorin. Forskningsfrågan lyder enligt följande: 
 
”Kan humankapital införas i balansräkningen som för fotbollsklubbar och skapar det i så fall 
en mer rättvisande bild av företaget?” 
 
Två empiriska studier presenteras i uppsatsen där 30 stycken företag svarar på frågor om 
humankapital och två företag, Unifaun AB och Itero i Göteborg AB, diskuterar frågan i en 
djupare intervju. Den kvantitativa undersökningen visar att en värdering av humankapital 
förmodligen skulle avge en mer rättvisande bild av företagen men att 
värderingsproblematiken står i vägen för den praktiska genomförbarheten. Vid frågan om 
likställelse med fotbollsklubbar går åsikterna isär en aning. De som är positiva till en liknande 
värdering anser att personalen behöver ett värde för att synliggöras i räkenskaperna medan de 
som är negativa anser att det skulle innebära handel med människor på slavkontrakt. I de 
djupare, kvalitativa, intervjuerna framkommer dock att problematiken kring värderingen 
främst handlar om att humankapital bedöms utefter subjektiva åsikter. Likställelsen med 
fotbollsklubbar konkretiserar därför frågan och synen på värderingen blir mer objektiv vilket 
öppnar en ny diskussion om humankapital i årsredovisningen. Således tillämpas en abduktiv 
metod i uppsatsen där slutledningarna pendlar mellan empiri och teori.  
 
De empiriska undersökningarna visar även att kunskapsintensiva företag inte redovisar 
humankapitalet nämnvärt i årsredovisningen. Det gör att externa intressenter inte kan 
tillgodogöra sig den information de behöver och den rättvisande bilden förvanskligas. 
Slutsatsen landar således på att det är mer rättvisande att redovisa något än att inte redovisa 
alls. Därmed inte sagt att den rätta vägen är via balansräkningen eftersom relationen mellan 
två nyckeltal kan berätta mer än en ensam siffra. 
 
Nyckelord: Humankapital, intellektuellt kapital, rättvisande bild, värdering, redovisning 



Innehållsförteckning 
 

1 Inledning....................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................ 1 
1.2 Problemdiskussion ................................................................................................. 3 
1.3 Syfte ....................................................................................................................... 5 
1.4 Avgränsning ........................................................................................................... 5 
1.5 Begreppsdefinition ................................................................................................. 5 
1.6 Disposition ............................................................................................................. 6 

2 Metod ............................................................................................................ 7 
2.1 Metodologiska ställningstaganden ......................................................................... 7 
2.2 Metod för insamling av empiriskt material ............................................................ 8 
2.3 Analys och tolkning av empiriskt material ............................................................ 8 
2.4 Metodens begränsningar ........................................................................................ 9 
2.4.1 Källkritik ............................................................................................................ 9 
2.5 Utvalda aktörer till studien................................................................................... 10 

3 Teoretisk referensram............................................................................... 11 
3.1 Etisk aspekt på värdering av humankapital.......................................................... 11 
3.2 Immateriella tillgångar ......................................................................................... 11 
3.2.1 Intellektuellt kapital.......................................................................................... 12 
3.2.2 Goodwill........................................................................................................... 13 
3.2.3 Humankapital och strukturkapital .................................................................... 15 
3.3 Rättvisande bild.................................................................................................... 16 
3.4 Redovisning av humankapital .............................................................................. 17 
3.4.1 IC-rating modellen ........................................................................................... 17 
3.4.2 Flamholtz modell.............................................................................................. 19 
3.4.3 Konradgruppens modell ................................................................................... 20 
3.4.4 Gröjer och Johansons modell ........................................................................... 22 
3.4.5 Danska modellen .............................................................................................. 23 
3.5 Värdering av fotbollsspelare ................................................................................ 24 
3.5.1 Att skriva kontrakt med en fotbollsspelare ...................................................... 25 
3.5.2 Övergångsregler ............................................................................................... 26 

4 Empiri ......................................................................................................... 27 
4.1 Kvantitativ undersökning ..................................................................................... 27 
4.1.1 Resultat av kvantitativ undersökning ............................................................... 27 
4.2 Kvalitativ undersökning ....................................................................................... 31 
4.2.1 Unifaun AB ...................................................................................................... 31 
4.2.2 Itero .................................................................................................................. 33 

5 Analys.......................................................................................................... 35 
5.1 Analys och tolkning av kvantitativ undersökning................................................ 35 
5.2 Analys och tolkning av kvalitativ undersökning.................................................. 37 

6 Slutsats ........................................................................................................ 42 
7 Avslutande diskussion ............................................................................... 43 
8 Källförteckning .......................................................................................... 44 
APPENDIX: ....................................................................................................... 46 

Svar på kvantitativ undersökning..................................................................................... 46 
Sammanställning av svar i kvantitativ undersökning....................................................... 53 
Frågor inför kvalitativ undersökning................................................................................ 55 



Figurförteckning 

Utveckling av redovisad goodwill………………………………………………………….. 14 
Modell för utökad balansräknig…………………………………………………………… 22 
Egen tolkning av svar på enkätfråga 1……………………………………………………. 28 
Egen tolkning av svar på enkätfråga 2……………………………………………………. 29 
Egen tolkning av svar på enkätfråga 3……………………………………………………. 30 
Uppfyllda kriterier för en immateriell tillgång…………………………………………… 40 
 



1 Inledning 
Det inledande kapitlet definierar uppsatsämnet och en motivering till den teoretiska och 
praktiska relevansen för värdering av humankapital framställs. Vidare utgör kapitlet ett 
underlag inför problemformuleringen i kommande avsnitt. 

1.1 Bakgrund 
Sedan drygt två decennier tillbaka finns ett växande intresse, inom redovisningsprofessionen, 
kring humankapital. Ett flertal konferenser har arrangerats runt om i världen av bland annat 
regeringar, samhällsorganisationer och universitet. Mängder av böcker och artiklar har 
skrivits om humankapital och åtskilliga uppsatser har behandlat ämnet. 
 
Edvinsson och Malone (1997) anser att det bästa sättet att värdera det intellektuella kapitalet, 
vilket består av struktur- och humankapital, är metaforiskt. De menar att om man föreställer 
sig ett företag som en levande organism, ett träd, så symboliserar dess stam, grenar och blad 
företagets organisationsscheman, kvartalsrapporter, företagsbroschyrer och andra dokument. 
Den smarte investeraren granskar trädet för att finna mogna frukter som är färdiga att plockas. 
 
”Men att utgå ifrån att detta är hela trädet bara därför att det utgör allt som är omedelbart 
synligt är ett tydligt misstag. Minst hälften av trädets massa finns under jordytan i 
rotsystemet” 

(Edvinsson & Malone 1997, s. 28). 
 
Hur friskt trädet för tillfället är kan betraktaren se på dess frukter och blad. Men att förstå vad 
som sker i rotsystemet är ett mycket mer effektivt sätt att lära sig hur trädet kommer att vara 
de kommande åren. Det är detta förhållande som gör humankapitalet så värdefullt. (Ibid) 
 
Vi lever idag i ett tjänstesamhälle vilket gör att företagens syn på sina tillgångar har 
förändrats. Förr bestod resurserna i företag främst av materiella tillgångar medan det idag 
övergått till att mestadels bestå av immateriella ting. En traditionell redovisning återspeglar de 
materiella tillgångarna i en balansräkning men för dagens kunskapsintensiva företag finns 
inget självklart sätt att redovisa motsvarande del. Rekommendationerna kring vad som får 
ingå i den immateriella posten kan anses vara en aning invecklade vilket för med sig att en del 
tillgångar förblir osynliga hos företag. Till de osynliga tillgångarna hör bland annat 
personalen vilka ofta benämns humankapital och förklaras enligt nationalencyklopedin på 
följande sätt: 
 
”...människors kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan bidragande fysiska 
och psykiska egenskaper...” (www.ne.se, 2008-03-20) 
 
Förklaringen utgör i stor utsträckning tillgångarna i ett kunskapsintensivt företag. Dessvärre 
är kunskap och färdighet tillgångar som i dagsläget inte kan redovisas i balansräkningen. 
Tillverkande företag däremot beräknar ett värde på sina maskiner och inventarier vilket gör att 
de kan synliggöra sina tillgångar i balansräkningen.  
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Malmö FF, Hammarby IF och AIK är exempel på fotbollsklubbar som bildat aktiebolag för 
klubbens räkning och därmed redovisar spelarkontrakt i balansräkningen. (AIK fotboll AB: 
årsredovisning 2006, Hammarby fotboll, 2008-04-07 & Malmö FF, 2008-04-07) Vid närmare 
granskning av AIK:s årsredovisning framgår hur de värderar sina spelare. De spelare som 
klubben köpt eller sålt återfinns i balansräkningens post ”licensierade spelare”, under 
immateriella tillgångar. På så sätt förvärvar fotbollsklubbar sig möjligheten att även 
synliggöra sina osynliga tillgångar dvs. kontrakterade spelare, i balansräkningen.  
 
Skillnaden mellan fotbollsklubbar och övriga företag är att spelare köps på kontrakt vilket inte 
annan personal gör. Därmed betraktas den framtida intäktsgenereringen för en fotbollsspelare 
som säker eftersom de legala rättigheterna som erhålls genom att kontraktet förhindrar övriga 
intressenter att dra ekonomiska fördelar av spelaren (Redovisningsrådets Rekommendation 15 
punkt 15 ”kontroll”). Andra personalkategorier, såsom konsulter, ses inte som säkra källor till 
framtida ekonomiska fördelar (RR15 punkt 17) eftersom de inte är juridiskt bundna till 
företaget. Vanliga företag kan inte äga sin personal men intresset finns ändå att på något sätt 
belysa den osynliga tillgången i årsredovisningen (Catasus, Gröjer & Johrén, 2001). 
 
I kapitlet om företagsförvärv, RR15 punkt 28, framgår det att immateriella tillgångar får 
värderas som tillgångar i balansräkningen om de kan bedömas på ett tillförlitligt sätt. Ett 
sådant sätt kan utgöras av en aktiv marknad vilket enligt definition i punkt 7 består av handel 
med likartade produkter, att det finns intresserade köpare och säljare och att information om 
priserna är allmängiltiga. 
 
Vid ett företagsförvärv kan det avtalade försäljningspriset skifta beroende på hur stor del av 
personalen som väljer en fortsatt anställning under den nya ägarregimen. Ju fler ur personalen 
som fortsätter sin anställning desto högre försäljningspris. I balansräkningen hamnar detta 
substansvärde under posten goodwill. Därigenom menar vi att ett värde är satt på personalen 
eftersom köpeskilling är beroende på om personal följer med vid överlåtelse eller inte. På så 
sätt har personal indirekt införts som en tillgång i balansräkningen men motsvarande värde 
återfinns inte i de årliga boksluten.  
 
Skulle kontrollkriteriet på något sätt uppfyllas borde det även gå att värdera personal direkt i 
balansräkningen. En anledning till att vi anser det intressant att värdera personalen i 
balansräkningen är möjligheten att återspegla en mer rättvisande bild av företaget. När alla 
tillgångar som skapar framtida ekonomiska fördelar ges plats i balansräkningen kommer 
företaget, enligt oss, att avge en mer rättvis bild av verkligheten. Anledningen är att företag 
utan materiella tillgångar, exempelvis vissa kunskapsintensiva företag, uppvisar en 
kapitalfattig bild trots att de i själva verket har en mängd osynliga, immateriella, tillgångar.  
 
Eftersom företagsstrukturen ser annorlunda ut idag jämfört med för 20 år sedan tycker vi att 
området känns spännande att fördjupa sig i. Alla möjligheter finns till att i framtiden hitta en 
lösning på värderingsproblemet vilket gör att ämnet känns relevant att utforska även om ett 
svar eller en lösning inte är vad som eftersträvas. 
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1.2 Problemdiskussion 
En stor del av forskningsproblemet handlar om att det, juridiskt sett, faktiskt inte går att äga 
personal. Av den anledningen går det inte heller att redovisa dem som en tillgång eftersom 
RR15 kräver kontroll över att tillgångarna är legalt knutna till ett bolag. Om det går att öka 
kontrollerbarheten, exempelvis genom kontrakt eller licenser, borde det väl gå att värdera 
nyttjanderätten till personalen, även om det bara sker inom balansräkningen? Med det menar 
vi att ett alternativ skulle kunna vara en ”nolltransaktion” mellan skulder och tillgångar. 
Samma värde bokförs då både som tillgång och skuld med syftet att skapa en post i 
balansräkningen, som påvisar företagets osynliga tillgångar. Avsikten är således enbart att 
synliggöra humankapitalet i räkenskaperna utan att resultatet påverkas.  
 
För en värdering krävs, enligt RR15, att det finns en aktiv marknad för personal. En aktiv 
marknad behöver inte betyda att man köper och säljer personal utan skulle kunna vara ett 
framarbetat standardiserat värde som följer attraktiviteten på en viss personalkategori. Exakt 
hur en sådan värdering skulle kunna gå till är ännu oklart eftersom det inte återfinns i 
praktiken för andra personalkategorier än idrottsmän/kvinnor. Därvid kvarstår frågan om vad 
skillnaden mellan fotbollsspelare och annan tjänstepersonal är vid ett antagande om att 
kriterierna för en immateriell tillgång skulle kunna uppnås även för övrig personal. 
 
Eftersom frågan kan verka svår att belysa ur en teoretisk synvinkel bör näringslivets 
perspektiv på för- och nackdelar med att efterlikna fotbollsvärldens rekryteringsmetoder 
beaktas. Här skall tilläggas att vi syftar på personal med spetskompetens. På så sätt blir det 
jämförbart med fotbollsklubbar eftersom de endast redovisar spelare som är ”inköpta”. Vem 
som däremot sitter i receptionen eller har hand om den löpande bokföringen har inte samma 
betydelse för att skapa en rättvisande bild av företaget. 
 
Många gånger fastställs värdet på företagets osynliga tillgångar och därigenom humankapital, 
först vid en försäljning där summan av de framtida ekonomiska fördelarna hamnar som en 
goodwillpost hos det förvärvande företaget. Trots att det inte är tillåtet enligt lagar och regler 
före en försäljning blir alltså personalen indirekt värderad i en köpeskilling. Eftersom 
kompetens i företag spelar allt större roll borde bolagen nu stå inför ett normskifte med ett 
behov av att redogöra för vilka dolda tillgångar som finns i företaget, redan innan det är sålt. 
 
Att personal har ett värde vid en försäljning av ett bolag är lätt att upptäcka men att finna en 
liknande indikation i årsredovisningen är inte lika självklart. Oavsett hur en värdering skulle 
gå till anser vi att redovisning av humankapital är av stor betydelse för den rättvisande bilden 
i kunskapsintensiva företag. Att det förhåller sig på det viset avspeglas i kommentarer vilka 
allt som vanligast hörs i kunskapsintensiva företag om att: ”Balansräkningen går hem när 
personalen går hem” och ”personalen är vår viktigaste tillgång”. Om det förhåller sig på det 
viset borde väl personalens värde återfinnas tydligt i årsredovisningen? Vidare kan det 
ifrågasättas huruvida det är möjligt att återspegla en rättvisande bild om endast en bråkdel av 
företagets tillgångar redovisas i balansräkningen.  
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Att utelämna humankapital i räkenskaperna gör även att externa intressenter inte kan tilldela 
sig den information de behöver inför ett beslut. Dessutom borde en värdering göra att 
företagens incitament att vårda sin personal ökar eftersom det då resulterar i bättre siffror i 
räkenskaperna. Detta kan likställas med materiella tillgångar som vårdas för att inte värdet 
skall sjunka i balansräkningen. En maskin behöver oljas för att fungera maximalt vilket vi tror 
även gäller för personalen, den osynliga tillgången. 
 
Ovanstående argument leder fram till den fråga som skall behandlas under uppsatsprocessen, 
vilken lyder; 
 
Kan humankapital införas i balansräkningen som för fotbollsklubbar och skapar det i så fall 
en mer rättvisande bild av företaget? 
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1.3 Syfte 
Syftet är att bidra med kunskap om alternativa lösningar kring värdering av humankapital för 
att förbättra den rättvisande bilden av kunskapsintensiva företag. Vi ämnar även belysa 
värderingsproblematiken kring den praktiska genomförbarheten.  

1.4 Avgränsning 
Vi har avgränsat studien till att jämföra fotbollsklubbars redovisning av humankapital med 
icke börsnoterade tjänste- och IT-företags redovisning av humankapital i Sverige. Den 
kvantitativa undersökningen baseras på ett slumpmässigt urval vilket gör att hänsyn inte tas 
till eventuellt påverkande faktorer såsom företagsstorlek, geografisk placering och personal. 
Den praktiska värderingsfrågan utgår från redan fastställda modeller som presenteras i kapitel 
tre vilket gör att fokus läggs på redovisningsmässiga möjligheterna istället för framställande 
av modeller. Vidare kommer de etiska aspekterna inom området begränsas eftersom studien 
utgår från ett redovisningsperspektiv.  

1.5 Begreppsdefinition 
I uppsatsen förekommer ett antal definitioner vilket gör att det inledningsvis behövs en 
förklaring till innebörden av dessa. Därför följer nedan en kort beskrivning av vad vi avser 
med de olika begreppen. 
 
Immateriella tillgångar- En tillgång som inte är av materiell natur men ändå förväntas ge 

företaget ekonomiska fördelar i framtiden. 
 
Intellektuellt kapital- Den samlade kunskap företaget har.  
 
Humankapital-  Ägs inte av företaget utan består av personalens kompetens och är 

en del av det intellektuella kapitalet. 
 
Strukturkapital- Standardiserade rutiner och processer som stödjer personalens 

arbete och bidrar till att kunskapen stannar i företaget. Även en 
del av det intellektuella kapitalet. 

 
Goodwill-  Tillgångar som överstiger bokfört värde vid ett företagsförvärv. 
 
Kunskapsföretag- Företag med personalen som sin största tillgång eftersom de säljer 

deras kompetens i form av exempelvis konsulttimmar. 
 
Nolltransaktion-  En transaktion som inte påverkar resultatet utan endast återfinns 

på balansräkningens båda sidor.  
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1.6 Disposition 
 

Metod–  Kapitel två diskuterar de metodologiska ställningstaganden som 
ligger till grund för uppsatsens uppbyggnad och genomförande. 
Vidare tillhandahålls en beskrivning av hur det empiriska materialet 
uppbringats och vilka begränsningar det kan innebära för studien. 

 
Teoretisk referensram- Den teoretiska referensramen ger en inblick i den, för ämnet, relevanta 

forskning och de meningsskiljaktigheter som finns angående 
redovisning av humankapital. Kapitlet lägger således en grund till 
kommande avsnitt där teorin delvis bildar en utgångspunkt för-, såväl 
som appliceras på empirin. 

 
Empiri-  Kapitel fyra presenterar respondenternas svar på den kvantitativa- och 

kvalitativa undersökning som utförts och utgör därav stommen till 
analysen i nästa avsnitt. Den kvantitativa undersökningen består av 
30 stycken IT- och tjänsteföretag varav två, Unifaun och Itero, valts 
ut för djupare intervjuer. 

 
Analys–  I detta kapitel framställs en tolkning och analys av de båda empiriska 

undersökningarna baserat på de teorier som presenterades i den 
teoretiska referensramen. 

 
Slutsats-  I det näst sista kapitlet framställs slutsatserna vilka baseras på den 

ursprungliga problemformuleringen och det eftersträvade syftet med 
studien. 

 
Avslutande diskussion– Den avslutande diskussionen behandlar de tankar som kvarstår kring 

forskningsproblemet vilket därmed utgör förslag på fortsatt forskning 
inom ämnet. 
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2 Metod 
Kapitel två diskuterar de metodologiska ställningstaganden som ligger till grund för 
uppsatsens uppbyggnad och genomförande. Vidare tillhandahålls en beskrivning av hur det 
empiriska materialet uppbringats och vilka begränsningar det kan innebära för studien. 

2.1 Metodologiska ställningstaganden 
Utgångspunkten för uppsatsen bygger på en förståelse av vad som egentligen sägs i 
International Accounting Standards, IAS 38 och RR 15, om att värdera immateriella 
tillgångar. Här kommer en nomotetisk metod att användas för att söka samband mellan 
befintliga fakta och möjligheten att värdera personalen i balansräkningen. Den nomotetiska 
metoden kännetecknas av ett jämförande perspektiv där två eller flera företeelser ställs mot 
varandra för att hitta ett samband. Detta till skillnad mot den ideografiska metoden som syftar 
till att beskriva det säregna och därför inte lämpar sig1.  
 
Den subjektivistiska synen grundar sig på de olika sätt en betraktare tolkar verkligheten 
beroende på den egna förförståelsen2. Men i sökandet efter ett lagbundet samband mellan 
olika företags värderingar av humankapital finns inget utrymme för en mångtydig verklighet. 
Tydande av regler och normer kräver en objektivistisk verklighetssyn för att möjliggöra 
framställandet av opartiska och rättvisande rapporter och årsredovisningar. Följaktligen ligger 
positivismen till grund för forskningsprocessen3.  
 
Den ontologi vi grundar uppsatsen på utgår från att det som idag återspeglas i 
balansräkningen inte stämmer överrens med verkligheten. Det krävs att man inkluderar de 
osynliga tillgångarna i redovisningen för att skapa en mer rättvisande bild. Epistemologi 
däremot, är överordnad ontologin och behandlar frågor om kunskapens grund och validitet 
(Johannessen och Tufte, 2002). Kunskap kan vara antingen rationellt eller empiriskt sann. 
Den rationella sanningen säger oss att det inte är samma sak att värdera kunskapsföretagens 
personal i balansräkningen som att värdera fotbollsspelare. Annorlunda uttryckt kan man säga 
att värdera fotbollspelare, A, inte är samma sak som att värdera övrig personal, icke A. Men 
vid en observation av verkligheten kan man finna att påståendet skulle kunna vara sant om 
förhållandena var likvärdiga. Återfinns en möjlighet att skriva kontrakt med sin personal på 
samma sätt som görs med fotbollsspelare borde påståendet ändras till att A är lika med icke A. 
I det här fallet är det alltså de praktiska förhållandena som avgör den verkliga sanningshalten. 
Grunden till forskningsfrågan kan alltså, epistemologiskt, antas vara av rationell natur men 
sökandet efter kunskap måste förankras i empirismen. 

                                                 
1 Utdelat material på föreläsning, 2008-01-28, Forskningsmetodologi, Bassim Makhloufi. 

2 Ibid 

3 Ibid 
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2.2 Metod för insamling av empiriskt material 
För att samla in empiriskt material finns två huvudtyper av metoder, kvalitativ och kvantitativ 
metod (Andersen 1998). Den kvantitativa metoden kännetecknas av enkätundersökningar, 
opinionsmätningar och presenteras många gånger med hjälp av statistiska siffror. Den 
kvalitativa metoden används vid sökandet efter en detaljerad förståelse i en viss fråga. Det kan 
handla om att välja ut ett fåtal respondenter för att utföra en djupintervju om en specifik fråga.  
 
När fenomenet som skall studeras är okänt kan det vara en fördel att använda en kvalitativ 
metod eftersom förståelsen då är viktigare än förklarandet (Johannessen & Tufte 2002). För 
att lägga grunden till förståelsen utförs en kvantitativ undersökning bestående av 250 företag 
som, via mail, svarar på tre frågor om humankapital. På så sätt erhålls en förklaring till hur 
den allmänna åsikten i näringslivet förhåller sig angående humankapital. Den kvantitativa 
undersökningen gav 30 gensvar vilka ligger till grund för frågeställningen i de två kvalitativa 
intervjuerna. De frågor som ställdes i de senare intervjuerna var därmed ämnade att ge oss en 
djupare förståelse kring de svar vi fått från den kvantitativa undersökningen.  

2.3 Analys och tolkning av empiriskt material 
Efter insamlandet av empiri måste en koppling till teorin göras för att anta eller förkasta en 
ställd hypotes men för att samla in empiri krävs även grundläggande teori. 
Slutledningsmetoden som utgår från en generell teori och testas på empirisk data kallas 
deduktion. I forskningsprocessen kommer vi att utgå från generell teori om humankapital och 
de redan fastslagna normer som företagen måste följa. Därav utgår vi från en allmän teori och 
överför det till mer specifika konsekvenser, att värdera personal. Annorlunda uttryckt; 
 
1. Enligt RR 15 får humankapital värderas som immateriell tillgång vid försäljning av 
bolaget.4

2. Personalen utgör en del av humankapitalet. 
3. Personalen får värderas som en immateriell tillgång.  
 
Påståendet utgår från teori och appliceras på en mer specifik fråga vilket gör att slutledningen 
blir deduktiv (Andersen 1998). Att utgå från teori och tillämpa på empiri är inte så 
självskrivet som det kan låta. Den logik som används i påståendet bygger på empiriska 
observationer medan deduktionen bygger på den ursprungliga logiken. 
 

                                                 
4 Posten kallas goodwill vid försäljning. 
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Att istället utgå från empiri och tillämpa den på teori kallas induktion. Applicerat på 
forskningsproblemet skulle slutsatsen kunna dras att om fotbollslag får värdera sina spelare i 
balansräkningen borde även andra företag kunna göra det. Denna slutledning utgör därför 
grunden till den tes som uppsatsen delvis baseras på.  
 
Under forskningsprocessens gång kan det vara svårt att skilja de två ansatserna åt och en 
pendling mellan de båda tillvägagångssätten, abduktion, blir det verkliga utfallet.  

2.4 Metodens begränsningar 
Analysdelen av en studie skall, oberoende av metodval, vara både pålitlig och trovärdig för att 
resultatet skall bli användbart (Christensen et al. 2001). Vid en kvalitativ studie används 
begreppen rimlighet och trovärdighet som en motsvarighet till de kvantitativa studiernas 
validitet och reliabilitet (Andersen 1998). Patel och Tebelius (1987) menar att det vid en 
kvalitativ studie handlar om att forskaren kan redogöra för att information har anskaffats och 
omformats på ett ärligt sätt. 
 
Studiens rimlighet beror, enligt Christensen et al. (2001), på graden av samstämmighet med 
en motsvarande studie som är utförd på ett liknande sätt. I en kvalitativ studie är det svårt att 
upprepa resultatet från en annan undersökning eftersom det skapats via interaktionen mellan 
människor. Därför läggs mindre tyngd på rimlighet i en kvalitativ studie till förmån för 
trovärdigheten, vilket vi måste beakta vid intervjuerna med de två utvalda företagen. 
 
De tre frågor vi komponerat inför den kvantitativa studien är framarbetade efter vilka frågor 
tidigare kandidat- och magisteruppsatser behandlat och utefter de frågetecken vi har om 
ämnet. I frågorna, som skickades via mail, fanns inga svarsalternativ eftersom vi önskar 
tilldela oss ett bredare svarsfält som bättre kan lägga en grund till den kvalitativa 
undersökningen. För att ändå, på ett överskådligt sätt, kunna presentera resultatet av 
undersökningen sammanställs svaren i olika kategorier vilket kan rubba studiens reliabilitet en 
aning. För att minska denna effekt presenteras alla svar i sin helhet i appendix.  

2.4.1 Källkritik 
Inför den kvalitativa studien sammanställdes elva frågor, återfinns i appendix, som skickades 
ut via mail till de utvalda företagen i förväg. Anledningen till det är att respondenterna skulle 
få en chans att fundera på sina svar innan intervjutillfället. På så sätt tror vi att resultatet blir 
mer trovärdigt eftersom svaren är genomtänkta och analyserade i förväg av respondenten. 
 
Presentationen av sekundärdata från litteratursökning kan innehålla en viss subjektivitet då 
urvalet skett utefter vad vi ansett mest intressant för studien. Det gör även att vissa studier 
presenteras i större utsträckning än andra. Dessutom förekommer en liknande risk för 
feltolkningar av texter som återfinns i primärdata, empiriska undersökningar, eftersom 
studierna och intervjuerna återges såsom vi uppfattat dem. 
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2.5 Utvalda aktörer till studien 
Då frågan rör värdering av humankapital används IT- och tjänsteföretag i studierna eftersom 
de är mycket kunskapsintensiva. För att sammansättningen av företag i den kvantitativa 
undersökningen skall bli slumpmässig har urvalet skett via en sökmotor på Internet. 
Anledningen till det är en strävan om att belysa frågan ur ett helhets- ekonomiskt- och 
personalperspektiv. 
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3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen ger en inblick i den, för ämnet, relevanta forskning och de 
meningsskiljaktigheter som finns angående redovisning av humankapital. Kapitlet lägger 
således en grund till kommande avsnitt där teorin delvis bildar en utgångspunkt för-, såväl 
som appliceras på empirin.  

3.1 Etisk aspekt på värdering av humankapital 
Att företag skulle redovisa sin personal i balansräkningen ger ofta upphov till etiska 
diskussioner kring värdering av människor och kontraktering av deras tjänster. Detta är ett 
hett ämne även för sportklubbar som kontrakterar sina spelare över en längre tid. I det här 
sammanhanget talas det om slavkontrakt (Smith 2006, s.98) eftersom spelaren inte fritt får 
röra sig mellan klubbar utan köps och säljs på kontrakt av de olika föreningarna. Anledningen 
till att det ser ut så bland sportklubbarna, vilka är de enda som tillåts ha med kontrakterad 
personal i balansräkningen, är att kontrollkriteriet enligt Redovisningsrådets rekommendation 
15, RR15, uppfylls. Andra företag med personal som sin viktigaste tillgång har inte samma 
möjlighet eftersom anställningsavtal inte förbjuder personal att lämna företaget.  
 
Det finns även positiva synpunkter kring värdering av humankapital. Att införa siffror på 
personalens prestation kan ge ökade incitament till satsningar på personalen i form av 
exempelvis vidareutbildning. Det i sin tur är en av många faktorer för att öka trivseln på ett 
företag och sänka korttidssjukfrånvaron (www.uppsala-publishing.se, 2008-04-07). 
 
De olika synpunkterna gör det intressant att studera de skillnader och likheter som finns 
mellan redovisning av personal i sportklubbar och andra företag. Som tidigare påpekats i 
uppsatsens syfte och avgränsningar kommer dock fokus att ligga på redovisningsmässiga 
likheter och skillnader mellan de olika branscherna och de etiska aspekterna beaktas endast i 
samband med den respons vi fått i de empiriska delarna. Det här betyder att andra aspekter än 
redovisningsmässiga endast kommer att behandlas i den utsträckning respondenterna i 
empirin nämner det.  

3.2 Immateriella tillgångar 
Begreppet immateriella tillgångar uppstod, enligt Edvinsson och Malone (1997), efter ett 
växande erkännande av att ”icke bokföringsmässiga” tillgångar kan ha betydande roll för ett 
företags marknadsvärde. Exempel på sådana tillgångar är varumärken, upphovsrätt, patent och 
exklusiva marknadsrättigheter. Immateriella tillgångar är sådant som skapar en 
konkurrensfördel och har betydelse för slutresultatet men saknar fysisk existens. 
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Forsknings- och utvecklingskostnader för att ta fram en ny process eller teknologi är också ett 
bidrag till företagets värde. Sådana kostnader kan aktiveras som tillgångar och en metod, likt 
avskrivningar, har skapats för att möjliggöra nedskrivningar av den immateriella tillgången 
allteftersom den förbrukas. Forskning och utveckling omfattar dock inte alla delar av de 
immateriella tillgångarna utan det finns även andra faktorer som borde vara inkluderade men 
bara återfinns vid förvärv av företag (Ibid). 
 
Kunskapsföretagens marknadsvärde kan vara svårt att bestämma eftersom det innehåller 
mycket immateriella värden. Aktiemarknaden förmedlar ett enkelt, men sant, budskap 
eftersom företag på börsen värderas till tre, fyra eller tio gånger det bokförda värdet av deras 
tillgångar (Ibid). 
 
Redovisningsrådet har gett ut en rekommendation, RR15, kring vad som får klassas som en 
immateriell tillgång och inte. Definitionen av en immateriell tillgång är en identifierbar icke-
monetär tillgång utan fysisk substans som används för produktion eller för att erbjuda varor 
eller tjänster samt för uthyrning till andra eller för användande i administrationen. Vidare 
skall företaget ha kontroll över tillgången vilken även skall ge företaget ekonomiska fördelar i 
framtiden. De tre huvudsakliga kraven blir således identifierbarhet, kontroll och framtida 
ekonomiska fördelar. Vid ett företagsförvärv redovisas den immateriella tillgången till dess 
verkliga värde. Ett sätt att avgöra en immateriell tillgångs verkliga värde är att det finns en 
aktiv marknad. Vad som däremot utgör en aktiv marknad tas upp längre fram i avsnitt 3.5 där 
värdering av fotbollsspelare presenteras. (FAR samlingsvolym 2008, del1). 

3.2.1 Intellektuellt kapital 
Den ökning av kunskapsintensiva företag som ägt rum har medfört en uppkomst av nya 
begrepp för att förklara olika företeelser. Intellektuellt kapital är ett sådant begrepp eftersom 
kunskap blivit den viktigaste beståndsdelen i det vi tillverkar, tillhandahåller som tjänster, 
köper och säljer enligt Stewart (1997). Han påstår vidare att individens och företagens 
viktigaste uppgift har blivit att förvalta kunskap, det vill säga att finna och odla det 
intellektuella kapitalet, att lagra, sälja och dela med sig av det. Kapital kan sägas bestå av ett 
värde vilket kan sysselsättas för att skapa mer eller högre värde. Det intellektuella kapitalet 
skapar därmed mervärde genom sysselsättning av personal och förvaltandet av deras kunskap. 
(Ibid) 
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Leif Edvinsson, författare av flertalet böcker inom ämnesområdet, var tidigare anställd hos 
Skandia. År 1992 fick han i uppgift att precisera det intellektuella kapitalets grundläggande 
egenskaper. Han och hans arbetslag kom fram till tre grundläggande utgångspunkter: 
 

1. Det intellektuella kapitalet är stödjande och inte underordnat den finansiella 
informationen. 

2. Det intellektuella kapitalet är ett icke-finansiellt kapital och representerar det dolda 
gapet mellan marknadsvärde och bokfört värde. 

3. Det intellektuella kapitalet är en skuldfråga och inte en fråga om tillgångar. 
(Edvinsson & Malone 1997, s. 64) 

 
Framförallt den sista punkten var av särskild vikt eftersom den medförde att det intellektuella 
kapitalet var att betrakta som en skuld istället för en tillgång som var fallet tidigare. Företagen 
äger inte sin personal precis som de inte heller äger det egna kapitalet. Det är snarare till låns 
och bör därmed hamna på skuldsidan. Hur det egna kapitalet respektive intellektuella kapitalet 
används bör dock redovisas även på tillgångssidan. Motvikten till skulden och det som 
redovisas på tillgångssidan benämns goodwill. Enligt redovisningsregler bör en sådan post 
amorteras så fort som möjligt, vilket leder till ett minskat värde i balansräkningen på sikt. 

3.2.2 Goodwill 
Vid förvärv av ett annat bolag betalar företag ofta ett överpris i förhållande till det bokförda 
värdet. Eftersom bokföringslagen inte tillåter betalning för ”ingenting” så bokförs 
mellanskillnaden som goodwill (SFS 1999:1078). 
 
Enligt Edvinsson och Malone (1997) består goodwill bland annat av kundbas, ett inarbetat 
företagsnamn, företagets geografiska läge och personalens kompetens. Allt klumpas ihop till 
posten goodwill i redovisningen. 
 
Utgifter som syftar till att generera framtida ekonomiska fördelar leder inte per automatik till 
en post under immateriella tillgångar i balansräkningen. Istället benämner man dem som 
internt upparbetad goodwill. En sådan post redovisas inte i balansräkningen eftersom den inte 
är en identifierbar resurs som kan kontrolleras och vars anskaffningsvärde är svårt att beräkna 
på ett säkert sätt (FAR samlingsvolym 2008, del1). Även om goodwill uppstår löpande i ett 
företags verksamhet är det först vid ett eventuellt företagsförvärv som posten kan redovisas. 
Det är först då kravet om att det måste uppkomma en transaktion till följd av en händelse 
uppfylls (FAR samlingsvolym 2008, del1). 
 
Ett företag som med tiden blivit stort utan att det förekommit några förvärv av andra bolag 
kan vara svårt att jämföra med ett i övrigt identiskt företag som vuxit sig stort genom förvärv. 
Det sistnämnda företaget ges möjligheten att redovisa förvärven som tillgångar och därmed 
visa ett starkare kapital i jämförelse med det andra företaget. 
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Som framgår av bilden nedan skedde en drastisk utveckling på värdet av goodwill mellan åren 
1975-1992 vilket även kan ge en fingervisning av hur värdet kan se ut idag. Visserligen 
poängterar Edvinsson och Malone (1997) att diagrammet skall tolkas med tillförsikt och en av 
anledningarna till det är att värdet på förvärven har ökat väsentligt, även om antalet förvärv 
varit någorlunda konstant. Fler brister med diagrammet är att skilda redovisningsmetoder ger 
olika konsekvenser på goodwill och att direktnedskrivning eller undervärdering avspeglar ett 
blygsamt värde på denna. För att avspegla ett mer rättvisande diagram hade en konsolidering 
varit nödvändig att utföra på samtliga börsföretag där alla tillämpar Redovisningsrådets 
rekommendationer för samtliga år. Trots bristerna i diagrammet kan slutsatsen dras att 
redovisad goodwill har ökat kraftigt över åren och att en mer rättvis skildring skulle avspegla 
en ännu brantare kurva (Ibid). 
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FIGUR 1: (Återskapad illustration) Utveckling av redovisad goodwill 1975-1992 i svenska 
börsnoterade företag. 

(Gröjer 1993, ”Redovisa anställda på balansräkningen” se Gröjer 1996, 
”Personalekonomisk redovisning och kalkylering” sid. 79) 

 
Uppkomsten av kunskapsintensiva företag i kombination med det höga värdet på goodwill har 
föranlett diskussioner inom ämnet. Det i sin tur har gett upphov till nya begrepp såsom 
humankapital och strukturkapital vilka presenteras närmare i nästa avsnitt.  
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3.2.3 Humankapital och strukturkapital 
Humankapital och strukturkapital är de två delar som tillsammans bildar intellektuellt kapital. 
Den förstnämnda består utav människorna i företaget och den andra omfattar strukturen i 
företaget. Nedan följer en närmre förklaring av de olika delarna. 
 
Humankapital benämns som kombinationen av kunskap, skicklighet, innovativ förmåga och 
förmågan hos de anställda att utföra sina arbetsuppgifter. Humankapitalet omfattar även 
företagets värderingar, kultur och filosofi. Det handlar helt enkelt om kompetensen hos 
företagets personal och är således något som inte ägs av företaget (Edvinsson & Malone 
1997). 
 
Sleezer, Wentling och Cude (2002) betonar att mänskliga färdigheter utvecklas i rask takt mot 
att bli de primära, unika, tillgångar som särskiljer marknadsledarna från övriga företag. Även 
Stewart (1997) är inne på samma spår då han betonar vikten av att företag använder sin 
personal så effektivt som möjligt för att vara konkurrenskraftiga på dagens marknad. Det får 
till följd att organisationer plötsligt blivit väldigt intresserade av att utveckla sin personals 
resurs. Förlängningen av det blir att beslutsfattare vill lyfta fram mänskliga resurser i 
rampljuset och därigenom även i externa rapporter (Sleezer, Wentling & Cude 2002). 
 
Vidare beskriver Edvinsson och Malone (1997) att intellektuellt kapital inte enbart kan bestå 
av individuell förmåga, kunskap, skicklighet och erfarenhet hos personalen. Det måste även 
fånga dynamiken och kunskapsflödet i en organisation. Det behöver således även innehålla 
organisationens kreativitet och innovationsförmåga. 
 
Strukturkapital är den andra delen som ingår i det intellektuella kapitalet. Delvis utgör det den 
del som möjliggör och stödjer de anställdas arbete inom företagets infrastruktur men det är 
även företagets förmåga att överföra och lagra intellektuellt kapital. Exempel på ett sådant 
förfarande kan vara att lagra information och arbetsprocesser i databaser för att säkerställa att 
det stannar inom företaget. Andra delar som ingår i strukturkapitalet är hårdvara, mjukvara, 
databaser och varumärken (Ibid). 
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Humankapital 
+Strukturkapital 

=Intellektuellt kapital 
 
Humankapital och strukturkapital är det som gemensamt kallas för intellektuellt kapital. 
Enkelt uttryck motsvaras humankapital utav personalen medan strukturkapital är det som 
finns kvar efter att personalen gått hem. Det är samspelet mellan humankapital och 
strukturkapital som avgör utvecklingen av intellektuellt kapital. En mer korrekt formel där 
dynamiken i samspelet bättre fångas borde istället se ut enligt följande: 
 

Humankapital * Strukturkapital = Intellektuellt kapital  
(Edvinsson & Malone 1997) 

Dagens traditionella syn på redovisning ger en negativ effekt på resultatet när företag satsar 
pengar på utveckling av human- och strukturkapital. Trots den negativa effekten är det just 
dessa områden som är värdeskapande för ett företag på sikt. Marknaden däremot värderar 
dagligen börsnoterade bolag och värdesätter satsningarna som något positivt. Det gör att ett 
motsvarande värde borde återspeglas i årsredovisningen för att avge en rättvisande bild av 
företaget, även om det inte är börsnoterat.  

3.3 Rättvisande bild 
Begreppet True and Fair View från den anglosaxiska redovisningstraditionen är i Sverige 
översatt med rättvisande bild (www.blinfo.se, 2008-04-08). Begreppet står med i 
årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och utgör en av huvudprinciperna i framställandet av 
ett företags årsredovisning. Innebörden av en rättvisande bild är att balansräkningen, 
resultaträkningen och noterna skall återspegla en bild som så långt som möjligt direkt 
avspeglar vad som faktiskt finns i bolaget och dess ekonomiska situation. Anledningen till att 
begreppet behövs är att redovisningen enbart är en ramlag (Artsberg 2005, s. 52) och att det 
därför kan vara nödvändigt med överträdelser, kallade ”over riding” inom den engelska 
doktrinen, till förmån för en rättvisande bild. Sådana avvikelser från lagen är inte acceptabla i 
svensk redovisning utan man menar istället att redovisningen per automatik återskapar en 
rättvisande bild om lagen efterföljs. Exakt vilken effekt införandet av rättvisande bild har fått 
på redovisningen kan inte avgöras eftersom tolkningarna skiljer sig mellan den anglosaxiska 
och kontinentala redovisningsdoktrinen.  
 
Parallellt med en rättvisande bild återfinns en annan svensk redovisningstradition nämligen 
god redovisningssed. Syftet med dem båda går hand i hand men skillnaden kan ses som att 
god redovisningssed riktar sig till själva processen för företaget att framställa ekonomiska 
rapporter medan rättvisande bild fokuserar på helhetsbilden som användaren av informationen 
tilldelas (Christiansen & Elling, 1994 se Artsberg 2005 s. 157). Avsikten med införandet av 
rättvisande bild är alltså ett säkerställande om att användaren av årsredovisningen tilldelas 
information om alla olika delar inom företaget. Det blir därför nödvändigt att på ett eller annat 
sätt även redovisa de osynliga tillgångarna. 
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Från och med införandet av IAS i januari 2005 (för alla noterade bolag) har en del 
förändringar skett inom svensk redovisningspraxis. En effekt är att vissa tillgångar numera 
skall värderas till verkligt värde istället för anskaffningsvärde som tidigare varit den 
dominerande värderingsprincipen. Till följd av det har redovisningen tagit ett steg ifrån 
försiktighetsprincipen, vars syfte är att skydda borgenärerna, mot ett investerarperspektiv. 
Anledningen till det är att intressenterna lättare skall kunna tillgodogöra sig den information 
de behöver för att på ett så rättvist sätt som möjligt kunna jämföra olika bolag på 
finansmarknaden med varandra (Artsberg 2005, s. 173). Kontentan av införandet har blivit att 
den rättvisande bilden står över försiktighetsprincipen i rangordning för att främja 
jämförbarheten. Samtidigt går åsikterna isär mellan de anglosaxiska och kontinentala 
redovisningstraditionerna kring huruvida försiktighetsprincipen i sig skapar en rättvisande 
bild. Den anglosaxiska traditionen menar att försiktigheten ger ofullständiga uppgifter till 
investeraren medan den kontinentala, därmed även Sverige, anser att värdering till verkligt 
värde skapar subjektiva bedömningar och därmed inte jämförbar information. Standarden 
föreskriver dock ett investerarperspektiv på redovisning med förbehållet att kostnaden för att 
framställa information inte bör överstiga nyttan för användaren.  

3.4 Redovisning av humankapital 
Kraven för redovisning av humankapital i Sverige är reglerad i Årsredovisningslagen (SFS 
1995:1554 kap 5:18-19§) och innefattar information om medelantalet anställda, sjukfrånvaro, 
könsfördelning bland ledande befattningshavare och löner till de anställda. Företag som anser 
att personalen är deras främsta tillgångar kan dock välja att ange ytterligare information om 
sitt humankapital i årsredovisningen. Denna frivilliga information ges då vanligtvis i form av 
text eller nyckeltal med syfte att återge en mer rättvisande bild av företaget. I allmänhet är 
informationen dessvärre knapphändig då merparten avstår ifrån att presentera humankapitalet 
mer omfattande än vad som krävs enligt lag. För att lyfta frågan har ett flertal modeller 
framarbetats av olika personer och arbetsgrupper. Nedan följer beskrivningar av de, för 
studien, mest intressanta och välkända modeller som finns. Dessa är IC-ratingmodellen, 
Flamholtz modell, Konradgruppens modell, Gröjer och Johansons modell samt den Danska 
modellen. 

3.4.1 IC-rating modellen 
1997 startades företaget Intellectual Capital Sweden AB utav Leif Edvinsson, där en modell 
för att värdera kunskapsföretag har utvecklats. Modellen är baserad på tankar och teorier 
kring intellektuellt kapital och har lett fram till mätverktyget ”IC-Rating” 
(www.intellectualcapital.se, 2008-04-14). 
 
IC-rating används för att mäta och beskriva icke-finansiella tillgångar som inte syns i en 
traditionell årsredovisning,men som är av stor vikt för företagets framtida lönsamhet. 
Verktyget möjliggör jämförelser såväl mellan olika företag som inom det egna företaget. 
 

 17



Företagsledningen erbjuds möjligheten att utifrån ett objektivt underlag optimera 
konkurrenskraften i företaget genom att använda IC-rating som: 
 

• Ett modernt styrsystem med tydliga och mätbara mål för maximering av framtida 
vinster där analysen kan upprepas för att mäta att målen uppnås. 

 
• Ett underlag för förbättring som kan användas både på lednings- och operationell 

nivå. Företagets tillgångar klassificeras vilket identifierar områden som bör 
förbättras och ger en indikation på vad som måste presteras för att önskvärt mål 
skall uppnås. 

 
• En strukturering av företagets värdeskapande tillgångar som kan användas vid 

såväl intern kommunikation som i kommunikation med marknaden. Verktyget 
skapar en ny grund och ett nytt språk för interna aspekter vilka är viktiga för 
företagets utveckling. 

(www.intellectualcapital.se, 2008-04-14) 
 
Tillfällen då IC-rating kommer till användning kan vara vid värdering av företag, jämförelse 
av olika avdelningar, utveckling av organisationer och vid framställande av externa rapporter. 
Den modell som tas fram är indelad i olika grundläggande delar. Dessa är affärsrecept, 
organisationens strukturkapital, humankapital och relationsbaserat strukturkapital. 
 
Affärsrecept består av affärsidén och strategin i kombination med förutsättningarna på vald 
marknad. Exempelvis är en utav utvärderingspunkterna hur väl man differentierar sig i sin 
affärsmiljö. 
 
Organisationens strukturkapital är resultatet av anställdas ansträngningar att överföra sin 
kunskap till företaget vilket gör att det är oberoende av individer och har en pågående process 
24 timmar om dygnet. Organisationens strukturkapital kan delas in i två delar. Den första 
delen är intellektuell rekvisita som även kan benämnas som paketerad eller skyddad kunskap. 
Exempel på det kan vara patent, licens och egenutvecklad mjukvara vilka skapar 
konkurrensfördelar och temporära monopol. Den andra delen består utav processer, där man 
genom bättre förutsättningar försöker möjliggöra för personalen att öka intäktsgenereringen. 
Exempel på processkapital är välutvecklade arbetsprocesser och metoder, IT-support och 
återanvändbar kompetens. 
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Humankapital består av personalen. Företaget har begränsad kontroll över denna resurs via 
anställningsavtal. Ledningen är ansvarig för den totala utvecklingen av intellektuellt kapital 
där de genom optimering av hanteringen skapar värde för aktieägarna. Faktorer som 
ledningen kan påverka för att styra det intellektuella kapitalet och därigenom även 
humankapitalet är bland annat prestationsbaserad lön och en tillfredställande arbetsmiljö. 
Satsar ledningen mer på dessa faktorer leder det till en bättre prestation hos de anställda. 
(www.intellectualcapital.se, 2008-04-14) Personalen använder sin kunskap och erfarenhet för 
att tillfredställa både aktieägare och kunder. De överför även denna kunskap till 
återanvändbara strukturer och processer vilka kan användas av andra i organisationen. 
 
Inom det relationsbaserade strukturkapitalet är intressenterna de största bidragsgivarna till 
värdet av denna del av strukturkapitalet. Det består utav relationer till affärspartners och 
övriga externa förbindelser som bidrar till företagets behov. Även rykte och kundpotential har 
betydelse vilket gör att relationsbaserat strukturkapital kan delas upp i tre delar; nätverk, 
varumärke och kund. 
 
Ett företags nätverk är skapat genom alla de kontakter som är av vikt för företagets framtida 
lönsamhet. Exempel på detta är rekryterings-, försäljnings-, kompetens-, forsknings- och 
utvecklingskontakter. 
 
Varumärke definieras utifrån igenkännelsen, ryktet inom målgruppen och hur väl företaget 
lyckats differentiera sig från konkurrenterna. Ett starkt varumärke åstadkoms delvis genom att 
associera märket med positiva värderingar. 
 
Utöver att generera intäkter har kundbasen andra positiva aspekter såsom att fungera som 
referenser för andra potentiella kunder och medarbetare. Den viktigaste aspekten är dock 
förmågan att attrahera och bibehålla kunderna i sin kundstock. 

3.4.2 Flamholtz modell 
Ett annat sätt att lyfta fram intellektuellt kapital är att beräkna vad den anställde förväntas 
inbringa till företaget i form av framtida intäkter (Flamholtz 1999). Med andra ord kan man 
alltså säga att det är nuvärdet av de framtida intäkterna som borde beräknas och utgöra 
underlaget för värderingen. Själva värderingen avgörs av ett antal parametrar uppdelade på 
organisationsnivå och individnivå. Den individuella nivån värderas efter den anställdes 
färdigheter, aktiveringsnivå, möjlighet till befordring, produktivitet och flyttbarhet. På 
organisationsnivå värderas den anställdes roll i organisationen, belöningen från företaget och 
därmed den anställdes tillfredsställelse som i sin tur leder till sannolikhetsgraden att den 
anställde stannar kvar i företaget. Slutligen är det alla delar tillsammans som utgör ett 
uppskattat nuvärde för organisationen av att ha individen hos sig. Det går alltså inte att bara se 
till individen eller dennes roll i organisationen utan det är en helhet som måste bedömas i 
fråga om hur väl delarna stödjer varandra (Ibid). 
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Även om det framräknade värdet ofta är ett monetärt belopp menar Flamholtz att modellen 
kan utökas och kompletteras med icke monetära mått för att ranka de anställda vid 
beslutsfattande eller avge en extern bild av företagets humankapital. De icke monetära måtten 
kan vara: 
 
Kapacitet- identifierar utbildning, kunskap och erfarenhet. 
Utvärdering av prestation- mäts bland annat genom ranking och checklistor. 
Uppskattad potential- mäter de tjänster som personalen förmodas inbringa till företaget. 
Mätning av attityd- kan mätas via enkäter där personalen graderar sin tillfredsställelse. 
 
Han poängterar dock att modellen begränsas till de uppsatta parametrarna och skall därmed 
endast ses som ett första steg mot teorin om humankapital. 

3.4.3 Konradgruppens modell 
Konradgruppen började 1988 arbeta fram ett antal nyckeltal för att belysa den viktigaste 
tillgången i främst kunskapsföretag, personalen. Arbetet resulterade i boken, Den osynliga 
balansräkningen, vilken är författad av en grupp på 7 personer som på Konrads namnsdag 
1987 inledde sammanställningen av användbara nyckeltal. De presenterade nyckeltalen är 
avsedda som ett komplement till företagens årsredovisningar och andra ekonomiska rapporter 
för att belysa hur mycket personalstyrkan är värd. Med begreppet kunskapsföretag avser 
författarna företag som lever på att sälja sin kunskap och i dagligt tal kallas tjänsteföretag. 
Anledningen till att nyckeltalen är så viktiga för dessa företag är att ledningen och aktieägarna 
behöver indikatorer på vart företaget är på väg och hur ställningen ser ut för tillfället. 
 
Kapitalet i ett företag består enligt Konradgruppen av tre delar, finans-, individ- och 
strukturkapital. Det finansiella kapitalet avser de ekonomiska resurser som måste tillskjutas 
ett företag vid investeringar och liknande, till skillnad från struktur- och individkapitalet som 
handlar om kunskapen i företaget. Det individuella kapitalet utgörs av den personal som 
skapar organisationens intäkter med hjälp av sin kunskap och expertis och strukturkapitalet 
består av den samlade information och de erfarenheter företaget samlat på sig under åren. 
Dessa tre kapitaltyper innehar olika stor tyngdpunkt beroende på vad det är för företag men en 
kombination av de tre återfinns hos alla. För att exemplifiera vilken typ av kapital som 
innehar den största betydelsen för olika företag menar Konradgruppen att kunskapsföretagens 
tyngdpunkt ligger på individkapitalet, tjänsteföretagens på strukturkapital och 
industriföretagens på finanskapitalet. 
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Inom de tre olika grenarna har Konradgruppen tagit fram nyckeltal som kan vara användbara 
för att värdera de tillgångar som finns i företaget. Exempel från dessa är:  
 

• Antalet anställningsår i genomsnitt 
• Andel intäktspersoner 
• Avhoppskänslighet 
• Forsknings och Utvecklingskostnader 
• Förädlingsvärde per anställd 
• Genomsnittsålder 
• Kundomsättning 
• Personalomsättning 
• Utbildningskostnader 
• Vinst per anställd 
• Yrkeserfarenhet 
 

Dessa nyckeltal bör således presenteras parallellt med den ordinarie redovisningen för att 
externa intressenter skall få en bättre bild av företaget och dess viktigaste tillgångar, 
personalen. Vad gäller punkten med andelen intäktspersoner avses den delen av 
personalstyrkan som genererar intäkter. Ett sådant uttalande kan stöta på många protester 
eftersom alla anställda i ett företag kan anses, på ett eller annat sätt, bidra till intäkternas 
förvärvande. Intäktspersonerna utgörs dock av personal som direkt arbetar med företagets 
affärsidé och kunskapsområde såsom advokaterna på advokatbyrån, datakonsulterna i 
dataföretaget och så vidare. 
 
Eftersom individkapitalet utgår från personalens kunskap och utbildning och ständigt 
utvecklas parallellt med den anställde bör det uppdateras i årsredovisningen varje år. Dagens 
redovisning framställer dock investeringar i utbildning, rekryteringsarbete och 
personalutveckling endast som kostnader i resultaträkning. Någon motsvarighet i 
balansräkningen i form av en tillgång återfinns inte. Av den anledningen belyses ytterligare 
vikten av att införa väl utarbetade nyckeltal i årsredovisningen som avspeglar alla delar av 
företaget. 
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3.4.4 Gröjer och Johansons modell 
Gröjer och Johanson (1996) har tagit fram en modell där personalen syns som en tillgång i 
balansräkningen. Modellen innebär en utökning av balansposten med tre nya tillgångsposter. 
Posterna är arbetsfordran, rekryteringskapital och utbildningskapital. För att bibehålla 
jämvikten i balansräkningen bokförs motsvarande belopp även på motsatt sida i form av 
skulder och eget kapital. På skuldsidan har författarna valt att införa posterna löneskuld, 
rekryteringsskatteskuld och utbildningsskatteskuld. Utöver dessa återfinns ytterligare två 
poster för eget kapital vilka kallas bundna reserver- rekrytering och bundna 
reserver- utbildning. 
 
Eftersom modellen utgår ifrån den befintliga balansräkningen, där poster tillförs på tillgångs- 
och skuldsidan, innebär modellen en ren expansion av balansomslutningen. Dock olika 
mycket beroende på hur personalintensivt företaget är. 
 

FIGUR 2: Modell för utökad balansräkning. Gröjer & Johanson (1998) 
(Egentillverkad tolkning, 2008) 
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Den utökade posten som kallas arbetsfordran balanseras av posten löneskuld vilken hamnar 
på skuldsidan i balansräkningen. Det värde till vilket posten löneskuld fastställs skall 
motsvaras av ett års lönesumma inklusive sociala avgifter. Posten arbetsfordran visar därmed 
ett års arbetsinsats hos personalen. 
 
Vad gäller rekryteringskapitalet görs en jämförelse mellan rekryteringsutgifter och utgifter 
som kan uppstå i samband med införskaffande av en maskin såsom, hemtagnings-, 
installations- och provdriftutgifter. I vissa fall kostnadsförs dessa utgifter direkt medan de i 
andra fall aktiveras som en tillgång. De rekryteringar som bedöms sträcka sig under minst tre 
års tid tas upp som en tillgång i modellen. Avskrivning sker då under personalens förväntade 
anställningstid men eftersom det är omöjligt att i förväg veta anställningstiden anser 
författarna att en konstant avskrivningsnivå kan användas. 
 
Genom att införa rekryteringskapital uppstår det vid första bokföringsåret en obeskattad 
reserv av motsvarande storlek. Denna går att hantera på samma sätt som obeskattade reserver, 
nämligen 30 % som latent skatt och 70 % som bundet eget kapital. 
 
Utbildningskapitalet och därmed utbildningsutgifterna, kan i stora drag redovisas på samma 
sätt som rekryteringsutgifterna. Det enklaste tillvägagångssättet är att bestämma om en 
utbildning har kortare eller längre ekonomisk livslängd än tre år. Ifall livslängden är kortare 
sker en omgående kostnadsföring. Är den däremot längre än tre år aktiveras utbildningen som 
en tillgång. Avskrivning görs därefter på en beräknad ekonomisk livslängd som inte bör vara 
mer än fem år. 
 
De skattemässiga avskrivningsregler som används vid rekryteringsutgifter kan användas på 
samma sätt för utbildningsutgifterna. Därmed har en latent skatteskuld på 30% uppstått vid 
första bokföringsåret medan resterande 70% hamnar som bundna reserver. 

3.4.5 Danska modellen 
Danmark har tagit ett kliv i rätt riktning mot att värdera intellektuellt kapital och därmed även 
humankapital. År 2000 tog Danish Ministry of Science, Technology and Innovation, fram 
riktlinjer, en såkallad guidline, med syftet att hjälpa företag och organisationer att utveckla 
kunskapsmanagement och utforma rapporter som kommuniceras ut på bästa sätt. Tre år senare 
presenterades en ny omarbetad version. Eftersom den första versionen föll ut väl baserades 
den andra utefter strukturen i den förstnämnda. Förbättringarna baserades på den erfarenhet 
som tillförskaffats under åren och anpassades utefter de förhållanden ett företag kan tänkas 
hamna i (http://videnskabsministeriet.dk/site/forside 2008-04-15). 
 
Guidelinen består av fyra delar som ger företag och organisationen möjlighet att arbeta mer 
systematiskt och omfattande med intellektuellt kapital. Den första delen ger en kortfattad 
beskrivning utav grundstenarna i intellektuellt kapital. Den beskriver hur det intellektuella 
kapitalet och balansräkningen står i inbördes förhållande till varandra. Här klargörs även hur 
förberedelsen av intellektuellt kapital i redovisningen bör genomföras. 
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I den andra delen beskrivs tillvägagångssättet mer i detalj genom en noggrann genomgång av 
varje enskild fas i arbetet vad gäller identifiering, uppbyggnad, utveckling och förankring av 
företagets kunskapsresurs. Analyseringsprocessen sker kontinuerligt där pendlingen mellan 
kunskapsberättelsen och indikatorer likväl som mellan det generella och detaljerade leder till 
ett sammanhängande förhållande. 
 
Den tredje delen ger en rad instruktioner om hur externa rapporter skall framställas. Till stor 
del handlar det om att synliggöra företagets styrka och framtidspotential. En attraktiv rapport 
kan lättare locka till sig medarbetare och kunder. Genom instruktionerna vägleds företaget, då 
det ofta kan vara en utmaning att producera en lättillgänglig skrift utefter en mängd analyser. 
 
I den sista delen ges praktiska exempel på hur organiseringen av rapporterna kring 
intellektuellt kapital bör utföras. Där berörs hur bedömningen av kvaliteten på processerna bör 
ske och var i organisationen olika ansvarsdelar kring intellektuellt kapital bör placeras. Det 
finns ingen standardiserad process för hur organiseringen skall gå till utan företag hanterar 
sina projekt på olika sätt. Guidelinen fungerar därför som ett stöd och indikerar vilka fördelar 
som finns genom olika val i organiseringen. 

3.5 Värdering av fotbollsspelare 
Enligt RR15 är ett av kriterierna för att värdera immateriella tillgångar i balansräkningen att 
det finns en aktiv marknad och att värderingen kan ske på ett tillförlitligt sätt. Enligt 
rekommendationen kan ett tillförlitligt värderingssätt vara anskaffningsvärdet vilket i sin tur 
bestäms med hjälp av en aktiv marknad. En aktiv marknad existerar enligt RR15 då följande 
villkor är uppfyllda: 
 
a) Handeln avser likartade produkter. 
b) Normalt finns det intresserade köpare och säljare. 
c) Information om priserna är allmänt tillgängliga. 

 
Kontrakten på spelare som köps av en klubb från en annan uppfyller alla tre villkoren och 
därmed även kriteriet för en immateriell tillgång vad gäller frågan om värdering. Däremot hur 
och till vilket värde spelarna, kontrakten, skall tas upp avgörs av anskaffningspriset eller det 
verkliga värdet. Anskaffningsvärdet motsvaras av den motprestation som säljaren får vid 
försäljning av kontraktet och det verkliga värdet avgörs av det värde till vilken tillgången 
skulle kunna överlåtas på den aktiva marknaden. Om två olika värden presenteras genom de 
båda metoderna bör det lägsta av dem väljas enligt försiktighetsprincipen (www.football-
research.org, 2008-04-09). Ytterligare ett möjligt tillvägagångssätt för värdering av en spelare 
kan ske genom att låta en expertgrupp överväga olika faktorer hos spelaren och den 
branschstatistik som finns att tillgå. På så sätt kan man komplettera kriteriet om en aktiv 
marknad för att säkerställa att värderingen utförts på ett tillförlitligt sätt. 
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Vad gäller de avskrivningar som görs på tillgångarna, spelarkontrakten, så skall de stå i direkt 
relation till den tid som spelaren är knuten till klubben genom kontraktet. Eventuella 
nedskrivningar skall göras enligt samma regler som materiella tillgångar då det redovisade 
värdet överstiger återvinningsvärdet. För värdering av fotbollsspelare på kontrakt innebär 
återvinningsvärdet den framtida nytta klubben uppskattar att de kan få av en spelare och 
nettoförsäljningsvärdet, det värde till vilken spelaren skulle kunna säljas i dagsläget. Det gör 
att om en spelare blir skadad eller på annat sätt inte kan företräda laget på ett lika ekonomiskt 
fördelaktigt sätt så skall en nedskrivning göras. 
 
För spelare som aldrig sålts på den aktiva markanden däremot blir det svårare att uppfylla 
kriterierna. Skickligheten som spelaren besitter är i de fallen upparbetad inom klubben och 
frågan om värdering, även av de interna spelarna i balansräkningen, uppkommer när de blivit 
framgångsrika. Att värdera dem till återanskaffningsvärde eller historisk kostnad är ett 
alternativ (www.football-research.org. 2008-04-09) men kriteriet om tillförlitlighet brister 
eftersom man inte med säkerhet kan härleda alla kostnader till framgången. I AIK:s 
årsredovisning, 2006, framgår det därför att det endast är de externa förvärven av rättigheter 
till en spelare som redovisas i balansräkningen. Vidare framgår det att ersättningar vid 
förlängning av kontrakt inte heller redovisas i balansräkningen. 

3.5.1 Att skriva kontrakt med en fotbollsspelare 
När en spelare skriver kontrakt med en klubb företräds han eller hon oftast av en agent. 
Svenska Fotbollförbundet, SvFF, har tagit fram bestämmelser för spelaragenter som heter 
”SvFF:s reglemente för spelaragenter” där det framgår att spelaren och föreningen får 
företrädas av en rådgivare vid avtalsförhandlingar. Rådgivaren skall ha en licens som SvFF 
har utfärdat om denne inte är en advokat eller familj till spelaren. Bestämmelser reglerar även 
en agents skyldigheter och rättigheter. Under artikel 19, Slutbestämmelser finns bilaga C: 
Standardrepresentationskontrakt. Punkt 2 i detta kontrakt berör ekonomisk ersättning. Formen 
på ersättning till agenten kan variera. Ett exempel på hur ersättningen kan vara utformad är att 
den utgör en procentsats på spelarens bruttogrundlön på det kontrakt agenten förhandlat fram, 
en klumpsumma vid början av anställningskontraktet och/eller årliga betalningar i slutet av 
varje kontraktsår (http://www.svenskfotboll.se, 2008-04-16). 
 
När nyheten kommer ut att en spelare byter klubb dröjer det inte länge förrän frågan om 
dennes kontrakt kommer på tal. Tyvärr är det sällan den informationen offentliggörs. Många 
klubbar har som policy att inte tala om det, då de anser att det är något som enbart berör dem 
själva och spelaren. Däremot florerar det en hel del rykten och spekulationer. Troligtvis är 
dock kontraktet utformat så att spelaren får en månadslön, på samma sätt som en vanlig 
arbetstagare, men kan även innehålla andra förmåner såsom bil, bostad, poängpremier 
och/eller andra typer av bonus eller förmåner. 

 25

http://www.football-research.org/


3.5.2 Övergångsregler 
Före den 15 december 1995 var det inte självklart att fotbollsspelarna kunde röra sig fritt 
mellan klubbarna då kontraktet med den nuvarande löpt ut. Brytpunkten kom genom den så 
kallade Bosmandomen vilken behandlade en professionell fotbollsspelare, Jean-Marc 
Bosman, som drog sitt fall om att friställas från klubben, efter kontraktets utgång, ända till 
EG-domstolen. Bosmans klubb, RFC Liège, ville inte släppa honom till den franska klubben 
Dunkerque trots att kontraktstiden löpt ut eftersom de inte fick tillräckligt bra betalt för 
honom. På grund av de 4 friheterna som skall råda inom EU ansåg EG-domstolen att spelarna 
skall få röra sig fritt efter kontraktets utgång, utan att den gamla klubben kan kräva någon 
ekonomisk kompensation.  
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4 Empiri 
Kapitel fyra presenterar respondenternas svar på den kvantitativa- och kvalitativa 
undersökning som utförts och utgör därav stommen till analysen i nästa avsnitt. Den 
kvantitativa undersökningen består av 30 stycken IT- och tjänsteföretag varav två, Unifaun 
och Itero, valts ut för djupare intervjuer.  

4.1 Kvantitativ undersökning 
För att presentera en överskådlig bild av den kvantitativa undersökningen har vi valt att 
sammanfatta svaren på varje fråga var för sig. Fördelningen av svaren återfinns i diagram vid 
respektive fråga för att ytterligare förtydliga resultatet. Sammanställningen möjliggör en 
generalisering av svaren i de olika grupper såsom ja, nej, kanske, instämmer, instämmer inte, 
tveksam och ingen åsikt. Därmed finns en viss risk för feltolkning vilket gör att en hänvisning 
till appendix görs där de fullständiga svaren återfinns i sin helhet. 
 
Av 250 stycken tillfrågade företag inom IT- och konsultbranschen fick vi svar från 
sammanlagt 30 företag. Urvalet är följaktligen kunskapsintensiva företag där humankapitalet 
spelar en betydande roll för företagets utveckling och framtid.  
 
Det tre frågorna vi ställde löd enligt följande: 
1 Skulle ni vara intresserade av att redovisa personal (humankapital) som en immateriell 

tillgång i balansräkningen? 
2 Anser ni att redovisning av humankapital skulle ge en mer rättvisande bild av ert företag? 
3 Eftersom fotbollsklubbar uppfyller kriterierna för att värdera sina kontrakterade spelare 

anser vi att det även vore genomförbart med andra personalkategorier där kriterierna, 
enligt RR15, uppfylls. Vad anser ni? 

4.1.1 Resultat av kvantitativ undersökning 
Den första frågan vi ställde i den kvantitativa undersökningen väckte starka motsättningar i 
form av svar som ”Absolut inte” och ”Självklart”. De som svarade nej, majoriteten, ansåg att 
det var osäkerheten kring värderingen som gjorde att de inte var intresserade av att redovisa 
sin personal i balansräkningen. Faktorer som tid och pengar angavs också som svar på varför 
de inte var intresserade och någon föreslog att personalen snarare skulle kostnadsföras som 
löpande risk. En respondent ansåg vidare att frågan redan, indirekt, var prövad i de 
börsnoterade Internetföretagens värld runt millennieskiftet. 
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Skulle ni vara intresserade av att redovisa personal (humankapital) som en 
immateriell tillgång i balansräkningen?

Ja
43%

Nej
50%

Kanske:
7%

Ja
Nej
Kanske:

 
FRÅGA 1: Egen tolkning av svar på enkät, 2008. 

 
De som däremot svarar ja ansåg att det vore bra att redovisa personalen eftersom de utgör den 
viktigaste tillgången i företaget. Värderingsfrågan utgör även här en central del i svaren och 
förslag ges på vilka faktorer som bör beaktas vid beräkning av ett värde. De faktorer som tas 
upp som betydelsefulla parametrar för värderingen är erfarenhet, utbildning, år kvar i 
företaget och produktivitet. Andra, mer kontroversiella, förslag till parametrar för värderingen 
var trolig/verklig och kommande sjukfrånvaro på grund av egen sjukdom eller barns sjukdom. 
 
Endast en respondent var osäker på vilken ställning de skulle anta och svarade ”Ja, 
eventuellt”, vilket gör att ytterligare 3,5% skulle kunna tillfalla ja-sidan om svaret hade 
utvecklats ytterligare. Oavsett var vi placerar det sista svaret finner vi att majoriteten lutar mot 
att de tillfrågade inte är intresserade av att redovisa sin personal i balansräkningen. 
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Fråga två gav upphov till lite mer osäkerhet i svaren. Värderingsproblematiken anges 
fortfarande som den tyngsta orsaken till att inte kunna värdera personalen eftersom 
subjektiviteten kan störa den rättvisande bilden. Vidare svarar ett företag att bolagsvärdet 
byggs upp kring resultat och framtida kassaflöde vilket gör att en aktivering av 
humankapitalet inte påverkar detta värde. Ett annat särskiljande svar var att det skulle ge en 
mer rättvisande bild av företaget om en riskbedömning av personalen redovisades i 
balansräkningen. 
 

Anser ni att redovisningen av humankapital skulle ge en mer rättvisande bild av ert 
företag?

Ja
60%

Nej
30%

Kanske:
10%

Ja
Nej
Kanske:

 
FRÅGA 2: Egen tolkning av svar på enkät, 2008. 

 
Fler tveksamma respondenter angav att värdet redan finns i räkenskaperna i och med att 
personalen indirekt värderas via sina löner i resultaträkningen. Det i sig avger en rättvisande 
bild av företaget vilket skulle betyda att denna bild inte blir tydligare av ett värde i 
balansräkningen också. Ytterligare tveksamheter i frågan är huruvida arbetet med att beräkna 
och föra in personalvärdet i balansräkningen kostar mer tid och pengar än vad nyttan 
verkligen är, framförallt för mindre företag. 
 
Behovet av mer information i balansräkningen är en av anledningarna till att respondenterna 
anser att redovisning av humankapital skulle ge en mer rättvisande bild. Ja-svaren domineras 
av raka svar utan större tvekan eller invändningar vilket gör att responsen på frågan är positiv 
och utgör en majoritet med 60 %. Det råder en enighet om att mer information ger en mer 
rättvisande bild. De som dock hamnar på nej- eller kanske- sidan ser den praktiska 
genomförbarheten som ett hinder. 
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Den sista frågan som ställdes i undersökningen fick inte någon ensam majoritet bland svaren 
men frågan väckte ett stort intresse och många olika tankar och svar angavs. Endast 7 % av de 
tillfrågade svarade att de hade för lite kunskap om RR15 för att kunna svara vilket återspeglas 
av tårtbiten ”ingen åsikt” i diagrammet nedan. De som var tveksamma till genomförbarheten 
nämnde återigen värderingsproblematiken och nyttan kontra kostnaden som anledningar till 
deras skepticism. 
 

Eftersom fotbollsklubbar uppfyller kriterierna för att värdera sina kontrakterade 
spelare i balansräkningen anser vi att det även vore genomförbart med andra 

personalkategorier där kriterierna, enligt RR15, uppfylls. Vad anser ni?

Instämmer inte:
30%

Tveksam:
20%

Ingen åsikt:
7%

Instämmer förutsatt att 
påståendet stämmer: 

43%

Instämmer förutsatt att påståendet
stämmer: 
Instämmer inte:

Tveksam:

Ingen åsikt:
 

FRÅGA 3: Egen tolkning av svar på enkät, 2008. 
 
De flesta svar berörde anställningsavtalen på ett eller annat sätt. Respondenterna ansåg att 
anställningskontrakten var för korta i och med att uppsägningstiden ligger runt tre månader. 
Därmed går det inte att säkerställa att intäkterna som en person förväntas inbringa kommer att 
tillfalla företaget innan personen eventuellt säger upp sig och går ur anställningsavtalet. De 
tillfrågade som svarade med ett tydligt nej ansåg att det inte går att äga en anställd och att 
deras personal inte var någon säljbar tillgång med marknadspris, likt fotbollsspelare. 
 
De som var positivt inställda till påståendet ansåg att det inte var någon skillnad mellan 
duktiga anställda och fotbollsspelare och att det därför vore önskvärt att möjliggöra en snarlik 
värdering. Liknande åsikter som dök upp gällde huruvida en person verkligen utgör nyckeln 
till framgång eller om värderingen istället skulle ske kollektivt för hela personalstyrkan. 
Oavsett hur genomförandet skulle se ut var många positivt inställda till frågan även om de 
kunde se praktiska svårigheter. 
 
Vad som vidare bör beaktas i frågeställningen, främst de instämmande svaren, är att 
respondenterna svarat utefter ett antagande om att påståendet är korrekt. Resultatet av 
undersökningen skall därför ses som vägledande för att skapa en bild av hur den allmänna 
ståndpunkten, utan djupare kunskap om RR15, ser ut bland företag i Sverige. 
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4.2 Kvalitativ undersökning 
När den kvantitativa undersökningen var genomförd återstod en del frågetecken i de svar vi 
fått via mail av respondenterna. För att få en djupare förståelse om näringslivets åsikt valde vi 
ut två företag för en djupare intervju. De företag vi kontaktade var Unifaun och Itero. 
Anledningen till att just dessa företag valdes ut var att de på ett bra sätt representerade de 
åsikter som framkommit i den kvantitativa undersökningen. Nedan ges en presentation av vad 
som behandlades i varje samtal med respektive företag. 

4.2.1 Unifaun AB 
Unifaun AB är ett litet IT-företag med 20 anställda, verksamma i en väldigt specifik bransch. 
Företaget är beläget i Göteborg och arbetar med transportadministrativa system som kräver 
expertkunskap hos personalen. Det är av just den anledningen Staffan Isaksson5, VD för 
Unifaun AB, menar att personalen är deras viktigaste tillgång. Vidare i intervjun berättar 
Staffan om hur han och några kamrater startade företaget som förra året omsatte 30 miljoner 
kronor, efter en idé de hade gemensamt.  
 
Medarbetarna i företaget har, efter några års anställning, en mycket djup kunskap inom 
området vilket gör det väldigt svårt och dyrt att ersätta någon som slutar. På grund av det 
anser Staffan att posten humankapital skulle bestå av mycket subjektiva bedömningar vid en 
värdering. Några av delarna som skulle ingå i en värdering av humankapitalet är erfarenhet, 
social kompetens, kreativitet, personlighetstyp och skicklighet. Subjektiviteten i bedömningen 
är anledningen till att humankapitalet inte återfinns i Unifauns årsredovisning, även om 
Staffan håller med om att det skulle kunna omnämnas mer i förvaltningsberättelsen. Således 
anser han att avsaknaden av information gör att årsredovisningen, ur den aspekten, inte 
återspeglar en rättvisande bild av företaget. Däremot är han tveksam till hur informationen 
skulle framställas eftersom ett värde som baseras på subjektiva bedömningar också kan störa 
den rättvisande bilden. Ett värde som anges i årsredovisningen måste gå att jämföra med 
andra företags motsvarande värde för att det skall få en innebörd. Annars blir det bara en 
fingerad siffra utan någon nytta eller betydelse för bolaget och dess intressenter, menar 
Staffan. 
 
För att behålla kompetensen inom företaget finns en del standardiserade processer. Det 
handlar främst om processer för försäljning, support och utveckling vilket gör att kunskapen 
stannar kvar i företaget om någon slutar. I övrigt är arbetssättet väldigt fritt när det gäller vad 
man får och inte får göra som anställd på Unifaun, så länge jobbet utförs bra. 
 
Ett sätt för en intressent att tilldela sig information om personalens värde kan tänkas vara att 
titta på lönekostnaderna i resultaträkningen. Staffan menar dock att detta värde inte avspeglar 
vad personalen egentligen är värd. Företaget består av de anställdas prestationer vilket gör att 
lönerna inte kan motsvara eller nå upp till det verkliga värdet. Någon direkt värdering finns 

                                                 

5 Staffan Isaksson, delägare och VD, Unifaun AB. Intervju 2008-04-28. 
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alltså inte av de anställda i räkenskaperna. Först vid en eventuell försäljning av bolaget skulle 
de anställda värderas i form av skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde. Enligt 
Staffan är Unifaun förmodligen värt mindre än det bokförda värdet om personalen inte 
värderas i en köpeskilling. Således håller han med om att personalen indirekt värderas genom 
prislappen vid en försäljning av ett IT-bolag. 
 
Om ett försök skulle utföras för att skapa en tillgångspost i balansräkningen som återspeglar 
personalens värde menar Staffan att en sådan post skulle öka i värde med åren i stället för att 
skrivas av, vilket är normalfallet för tillgångar. Anledningen till det är att personalen, i de 
flesta fall, blir mer värda allt eftersom deras erfarenhet av branschen och kunskap om 
företaget ökar. Han poängterar dock värderingsproblematiken med att kvantifiera 
humankapitalet och är tveksam till hur det skulle gå till i verkligheten. 
 
Vid jämförelse mellan konsulter och fotbollsspelare på kontrakt tror Staffan att 
fotbollsföreningar avger en mer rättvisande bild av sina tillgångar än vad konsultföretag gör. 
Men för att kunna likställa de båda krävs en aktiv marknad för konsulter likt fotbollsspelare, 
vilket det inte finns. Vidare bör marknadsvärdet gå hand i hand med lönerna vilket inte heller 
är fallet i verkligheten. I förlängningen tror Staffan att det skulle bli en alldeles för hård miljö 
att befinna sig i för gemene man. Den som är bra på att förhandla skulle få en bra lön och 
tvärtom, utan en direkt koppling till arbetsprestationen. Detta till skillnad från idrottsvärlden 
där spelarna företräds av agenter som fungerar ungefär som fackföreningar. Dessutom antar 
han att de som ger sig in i, den något speciella, idrottsvärlden är medvetna om hur situationen 
ser ut och vilka konsekvenser det får. 
 
Sammanfattningsvis tror Staffan att värderingsproblematiken sätter stopp för det praktiska 
införandet av humankapital i balansräkningen. Skulle han se någon praktisk genomförbarhet i 
att kvantifiera personalens värde tänker han sig ett standardiserat, branschspecifikt, 
kodmönster av något slag. Hur genomförandet skulle se ut kan han inte svara på men att det 
skulle avge en mer rättvis bild av bolagets tillgångar råder det inget tvivel om. 
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4.2.2 Itero 
Itero är ett konsultbolag som bland annat tillhandahåller Microsoft Dynamics NAV, vilket är 
ett affärssystem som hjälper deras kunder att långsiktigt utveckla sina arbetsprocesser. 
Systemet kan anpassas utifrån kundens önskemål och hanterar delar såsom redovisning, order, 
lager, fakturering och produktion. 
 

6Percy Pettersson , delägare på Itero, menar att kompetensen hos personalen huvudsakligen 
består av tre delar. Den första delen är formell utbildning, eftersom det krävs viss förkunskap 
för att utföra arbetsuppgifterna. Den andra är systemförståelse eftersom utbildning saknar 
betydelse om inte förståelse för systemet finns. Sista delen består av verksamhetsförståelse 
vilket utgör förmågan att sätta sig in i olika företags processer där införandet av ett system 
kan förbättra kundens flöden. Utifrån dessa tre delar är det lätt att förstå Percys insikt om hur 
viktig personalen är för Itero.  
 
Trots insikten om personalens betydelse synliggör inte Itero humankapitalet i sin 
årsredovisning i dagsläget, varken i text eller i form av nyckeltal. Percy håller dock med om 
att det skulle återspegla en bättre bild av företaget om det redovisades på något sätt. I 
sammanhanget belyser han den problematik som återfinns i och med värderingen och menar 
att det är en anledning till avsaknad av information. 
 
För att erhålla en så rättvis bedömning som möjligt bör värderingen av humankapital innefatta 
flera olika aspekter. En sådan aspekt som Percy finner intressant är faktureringsgrad per 
anställd. Han konstaterar emellertid att det uppstår problem då all personal inte genererar 
direkta intäkter till företaget. Vissa personalgrupper, exempelvis support, behövs som stöd 
och är en förutsättning för att andra personalgrupper skall generera pengar. Därmed skulle en 
variabel som faktureringsgrad per anställd bli vilseledande och missgynna exempelvis 
supportpersonalen eftersom de inte genererar intäkter. Det finns även andra nyckeltal och 
aspekter som är intressanta för värderingen såsom erfarenhet, social förmåga och vilja att 
utvecklas. Percy konstaterar att en gemensam faktor för dessa är att de utgör ”mjuka” värden 
vilka är svåra att kvantifiera. Dessutom kan olika egenskaper vara av olika stor betydelse för 
skilda branscher. En snickares viktigaste egenskaper stämmer troligtvis inte in på en konsult, 
menar Percy. 
 
Bolagets värde enligt bokföringen jämfört med Percys uppfattning om marknadsvärdet skiljer 
sig betydligt åt. Skillnaden värderas först vid en eventuell försäljning och Percy menar att de 
delar som då bedöms är årets resultat, föregående års resultat, omsättning, personal, kundavtal 
och kundstock. I bedömningen görs alltså en indirekt värdering av bland annat personalen. 
För att värdet på bolaget inte skall minska är det därför mycket betydelsefullt att personalen 
stannar kvar i företaget vid en försäljning. Om personalen inte följer med, inte ingår, vid en 
försäljning förvärvar köparen enbart en kundstock men ingen kompetens. Därför menar Percy 

                                                 

6Percy Pettersson, delägare konsult och utvecklare, Itero i Göteborg AB. Intervju 2008-04-30. 
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att det inte är ovanligt, i alla fall inom hans bransch, att avtal sluts mellan säljande- och 
köpande parter för att säkerställa att kombinationen mellan kundstock och delar av 
kompetensen kvarstår. Hur det praktiskt går till kan skilja sig en del men det är vanligt att 
köpeskillingen delas upp i ett antal delbetalningar där likvid endast erhålls om en person från 
säljande part arbetar kvar inom den nya organisationen vid de avtalade tidpunkterna.  
 
Vidare anser Percy att det finns både för- och nackdelar med att redovisa humankapital. Den 
rättvisande bilden är en stor fördel. Han gör en jämförelse mellan ett vanligt företag som har 
möjligheten att redovisa maskiner i balansräkningen och de själva som har svårigheter att 
redovisa exempelvis en programmerare, vilka kan anses vara branschens motsvarighet till en 
maskin. Ur den synvinkeln hade det varit mer rättvisande att få redovisa humankapital som en 
tillgång. Nackdelen är dock problematiken med en generell värdering av individer. Det skulle 
kunna leda till att man blåser upp värdet, vilket i sin tur skulle kunna medföra att systemet 
missbrukas. 
 
Tanken om att efterlikna fotbollsvärlden och deras aktiva marknad av personal ser Percy som 
underlättande av värderingen. I sådana fall ger varje kontrakt som köps och säljs per 
automatik upphov till en transaktion i bolaget och därmed också ett värde. Tanken gör det 
lättare att se hur värderingen av humankapital skulle kunna gå till i praktiken. Personligen 
känner han sig dock väldigt tveksam till ett samhälle där man handlar med människor. Det 
skulle bli som slaveri även om lönerna är bra, menar han. Vidare tror han att fackets roll 
skulle spelas ut eller i varje fall urholkas vid en sådan situation. 
 
Utökandet av balansräkningen, där man utifrån en bedömning av löneskulder redovisar 
humankapitalet, ser inte Percy som någon bra lösning. Han anser att lönen inte ensam 
fungerar som en bra bas för att bedöma en individs värde. Ett exempel som styrker påståendet 
är, enligt honom, att löneläget i Stockholm är högre jämfört med Göteborg. Det skulle i så fall 
innebära att personalen i Stockholm är mer värda än de i Göteborg, vilket inte är sant.  
 
Sammanfattningsvis tycker Percy att resonemanget är intressant, framförallt för konsultbolag 
där balansräkningen går hem när personalen går hem. Utan personalen är värdet på företaget 
betydligt lägre då kännedom om kunder och unika kundlösningar blir obefintlig, enligt Percy. 
Han ser emellertid svårigheter med att hitta ett tillvägagångssätt för värderingen men om det 
skulle finnas tror han att det borde utgöras av en branschspecifik lösning. 
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5 Analys 
I detta kapitel framställs en tolkning och analys av de båda empiriska undersökningarna 
baserat på de teorier som presenterades i den teoretiska referensramen.  

5.1 Analys och tolkning av kvantitativ undersökning 
Vår första observation, efter att ha sammanställt svaren från 30 stycken respondenter, var 
olikheten mellan de två första diagrammen från den empiriska undersökningen. På den första 
frågan svarade majoriteten att de inte var intresserade av att redovisa sin personal i 
balansräkningen medan den andra frågan visade att majoriteten trodde att en sådan 
redovisning skulle ge upphov till en mer rättvisande bild. Anledningen till att svaren skiljde 
sig åt kan vara att den första frågan tolkas utefter arbetsbördan i det företag respondenten 
jobbar för medan fråga två är mer generell och subjektiv. Åsikten tycks alltså vara att det 
skulle vara bra med en sådan värdering men att den praktiska genomförbarheten upplevs som 
svår. Att det förhåller sig på det viset styrks av de många kommentarer som lämnades i 
undersökningen om svårigheterna kring värdering och genomförbarhet. 
 
De som var positivt inställda till fråga nummer ett motiverade sitt svar med att personalen 
utgör de största tillgångarna i företaget och därmed bör lyftas fram i räkenskaperna. Svaret var 
mycket glädjande eftersom det är just den tanken, att personalen är tillgångar, som studien 
grundas på. Anledningen till att en del av företagen inte var intresserade av att värdera sin 
personal i balansräkningen var att det utifrån deras tolkning skulle innebära en handel med 
anställda. På så vis kan man tolka det som att vilket svar vi än fick så utgick det från 
personalens bästa. Det tyder på en stark ställning för de anställda i kunskapsintensiva företag.  
 
Fördelarna med att ha ett värde på personalen i balansräkningen är att externa intressenter 
direkt kan se hur stora satsningar företaget har gjort på sin personal genom åren. I 
undersökningen framhävdes dock att detta värde skulle kunna hämtas från resultaträkningen i 
form av lönekostnader och övriga personalkostnader. Nackdelen med det är att intressenterna 
endast kan få information om förändringarna just det aktuella året och att posterna ofta är 
sammanslagna.  
 
Ett dominerande svar i enkäten var alltså att en värdering är svår att genomföra i praktiken. 
Inte nog med att de etiska aspekterna på att värdera en människa utgör ett hinder, det är även 
svårt att hitta en enhetlig formel för att minska subjektiviteten i värderingen. Troligtvis är 
detta den största anledningen till att införandet av humankapital inte har kommit längre än vad 
den har gjort idag. De teorier som finns kring ämnet berör endast olika indikatorer som ett 
komplement till balans- och resultaträkningen. Den enda teorin som berör balansräkningen är 
Gröjers och Johansons utökning av balansräkningen. Den fokuserar dock inte på 
framtagningen av ett rättvist värde utan ger endast enkla förslag som att till exempel lyfta 
fram ett års arbetsfordran och löneskuld. 
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För att få en effekt av att värdera sina tillgångar måste det framräknade värdet vara jämförbart 
med andra företag. De olika variablerna som nämndes i undersökningen, för att värdera 
personal, innehöll delar från kända teorier såsom Flamholtz (1999) och Konradgruppen. Det 
intressanta med den upptäckten är att om näringslivet och teorierna ligger nära varandra är 
den praktiska lösningen inte långt borta. Det är av stor vikt att diskussioner kring ämnet förs 
för att ständigt aktualisera bristen i årsredovisningen. Förhoppningsvis leder det till att det i 
framtiden kommer mer konkreta förslag på värdering och införande av humankapital i 
årsredovisningen. 
 
Den tredje frågan som berörde likställandet med fotbollsspelare gav upphov till lite mer 
osäkerhet. Visserligen håller de flesta med om att påståendet borde stämma men många är 
tveksamma till att sätta ett marknadspris på en människa även om det egentligen är 
anställningskontraktet som värderas. Att samma regler borde gälla för alla oavsett om det är 
kunskapsintensiva företag eller sportklubbar, verkar de flesta dock hålla med om. Men det 
behöver för den sakens skull inte betyda att tillvägagångssättet är ett önskvärt tillstånd för 
samhället. 
 
Respondenternas svar att anställningskontrakten inom näringslivet är för korta då 
uppsägningstiden ligger kring tre månader är en återkommande förklaring till svårigheterna 
med införande av humankapital i räkenskaperna. Det i sin tur leder till att det inte går att 
säkerställa att intäkterna från en anställd tillfaller företaget. Trots det anser vi att det skulle 
kunna gå att redovisa ett tänkt marknadsvärde, dels för att all personal troligtvis inte slutar 
samtidigt men även för att det går att ersätta den personal som slutar. Bara för att det är svårt 
att värdera en anställd och att det är enkelt att avfärda teorin kring införandet, så anser vi inte 
det vara skäl nog att bortse ifrån problematiken kring den rättvisande bilden. Ett hypotetiskt 
värde som representerar en anställd är troligtvis närmare sanningen än att inte redovisa något 
över huvud taget. 
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5.2 Analys och tolkning av kvalitativ undersökning 
De frågor vi ställde under de kvalitativa intervjuerna syftade till att verifiera eller förkasta de 
teorier vi kommit i kontakt med under uppsatsprocessen. En sådan teori var Gröjers och 
Johansons utökade balansräkning där lönerna antogs kunna ligga till grund för värderingen. 
När vi lyfte frågan i de båda intervjuerna var svaren enhetliga. Lön är inget rättvisande värde 
på personalen, de är värda mer än vad resultaträkningen anger menade både Staffan7 och 
Percy8. Däremot är det ingen idé att höja lönerna för att kompensera nivåskillnaden heller 
eftersom det enligt Percy skulle utvecklas till en sämre lönsamhet för företagen, som i 
Stockholm. Eventuellt skulle man kunna uppnå ett relativt rättvisande värde på det sättet för 
andra personalkategorier men för kunskapsintensiva företag verkar det inte vara en avspegling 
av verkligheten. 
 
Att ett behov finns av en utvecklad redovisning visar även den kvalitativa undersökningen i 
och med att både Unifaun och Itero, enligt respondenterna, skulle återspegla en mer 
rättvisande bild om personalen var medräknad. Båda är också eniga om att fotbollsklubbar 
kan ge en mer rättvisande bild av sina tillgångar än vad deras företag har möjlighet till. Även 
om en viss skillnad föreligger behöver det inte vara hela sanningen. Fotbollsklubbar ges 
visserligen möjligheten att redovisa sina spelare, eftersom de köper och säljer spelarkontrakt, 
men det behöver inte betyda att andra företag står helt utan möjligheter. Varken Itero eller 
Unifaun omnämner personalen nämnvärt i vare sig förvaltningsberättelsen eller nyckeltal, 
enligt respondenterna. Den enda information de har om sina anställda är de lagstadgade 
uppgifter som skall ingå i en årsredovisning. Det får oss att fundera kring huruvida det 
faktiskt skulle behövas skärpta regler kring redovisning av humankapital. I SFS 1995:1554 
2:3§ står det skrivet att årsredovisningen skall återge en rättvisande bild av företagets alla 
delar. Frågan är om det verkligen uppfylls i kunskapsintensiva företag där information om 
intäktsgenererarna, personalen, saknas. Vidare står det att tilläggsupplysningar skall lämnas i 
de fall då det är nödvändigt. Kanske är det just detta krav som bör specificeras för att 
företagen skall få en tydligare bild av vad som krävs för att uppnå en rättvisande bild.  
 
I de studerade företagen anser vi alltså att personalvärdet skulle kunna belysas bättre genom 
exempelvis olika nyckeltal. Percy ger ett förslag på faktureringsgrad per anställd som skulle 
kunna vara en intressant aspekt men menar också att det kan vara missvisande eftersom det 
endast skulle belysa den direkt intäktsgenererande personalen. Således skulle 
supportfunktionen och andra stödjande delar inte värderas alls trots att de är viktiga delar för 
företaget. För att inte avfärda tanken allt för lätt skulle man kunna använda nyckeltalet 
omsättning per anställd vilket ger en fingervisning om hur situationen ser ut. Andra nyckeltal 
som också skulle vara intressanta att belysa i årsredovisningen är personalomsättning och 
utbildningskostnad per anställd vilka avspeglar hur väl företaget tar hand om och förvaltar sin 
personal, sina tillgångar. Fler sådana användbara nyckeltal har framarbetats av 

                                                 

7 Staffan Isaksson, delägare och VD, Unifaun AB. Intervju 2008-04-28. 
8 Percy Pettersson, delägare och konsult, Itero i Göteborg AB. Intervju 2008-04-30. 
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Konradgruppen och finns att läsa i boken ”Den osynliga balansräkningen” vilken har 
presenterats i kapitel tre. Om fler nyckeltal införs i årsredovisningen för att belysa 
humankapitalet anser vi att externa intressenter tilldelas en mer rättvis bild av företagets 
ställning. Genom att titta på procentuella förändringar i exempelvis omsättning kontra hur 
mycket satsningar som gjorts på personalen går det att avgöra hur företaget har växt och om 
det verkar vara en hållbar utveckling. 
 
En annan anledning till att mer information om kunskapsintensiva företag behövs är att det 
bokförda värdet på tillgångarna är väldigt lågt i förhållande till verkligt värde. Skillnaden 
framkommer först vid en försäljning då marknadsvärdet beräknas, men enligt respondenternas 
utsagor är de övertygade om att båda bolagen är värda mycket mer på marknaden än vad 
redovisningen framhäver. Upphovet till glappet mellan bokfört värde och marknadsvärde i ett 
traditionellt företag är bland annat avskrivningar, vilka görs i en förutbestämd takt trots att 
tillgången kommer att ingå som en resurs under en längre tid. Det leder till att tillgångarna är 
mindre värda på pappret än vad det är i verkligheten. Den markanta skillnad Itero och 
Unifaun upplever bygger på andra delar än avskrivningar där bland annat personalen ingår 
som en del. Vid en försäljning värderas personalen indirekt i marknadsvärdet eftersom de är 
en stor del av det dolda värdet i företaget. Även om det är lätt att konstatera att det förhåller 
sig på det viset är det svårt att bryta ut och beräkna endast personalvärdet som del av 
skillnaden eftersom marknadsvärdet endast gäller om alla delarna beaktas tillsammans. Ingen 
del är lika mycket värd enskilt. 
 
Hur det rent praktiskt skall gå till att redovisa humankapitalet är inte en enkel fråga. Att 
redovisa ett värde i balansräkningen, likt fotbollsklubbar, behöver inte nödvändigtvis vara 
rättvisande eftersom det i sin tur borde innebära att värdet skrivs av varje år istället för att öka. 
Att värdet egentligen borde öka framkom i båda intervjuerna då respondenterna angav 
erfarenhet och kunskap om branschen som några viktiga delar att ta hänsyn till vid en 
värdering av humankapitalet. Staffan menar till och med att det inom hans bransch krävs 
några års erfarenhet av personalen för att de skall nå den djupa kunskap som krävs för arbetet. 
Således borde alltså humankapitalet öka varje år snarare än minska till skillnad från en 
intäktsgenererande maskin.  
 
Vid frågan om vilka delar som borde ingå i en värdering av humankapital angav näringslivet 
många subjektiva element såsom socialkompetens, kreativitet, personlighetstyp och 
skicklighet. När man tänker sig att sådana delar skall kvantifieras blir det hela ännu mer 
komplicerat. Frågan om det verkligen är de beståndsdelarna man vill kvantifiera uppkommer i 
sammanhanget. Det skulle kunna vara så att det snarare är delar som avgör hur väl en 
arbetsgrupp fungerar tillsammans. Lyckas företagsledning och chefer sammansätta en bra 
kombination av människor i företaget så är det den gemensamma prestationen från dem som 
bör mätas. Förmågan att utföra subjektiva bedömningarna av personalen kan alltså snarare ses 
som ledaregenskaper än delar av humankapitalsvärderingen. Om man väljer att se på 
humankapitalet ur den synvinkeln underlättas kvantifieringen en aning. I Danmark har man 
fångat upp denna problematik och företagen får genom riktlinjerna, guidelinerna, en förståelse 
för vilka delar som bör ingå. Eftersom vår undersökning visar att det råder en osäkerhet i 
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näringslivet om vilka delar av humankapitalet som skall kommuniceras ut tror vi att Sverige 
har mycket att lära av den danska modellen. Enbart arbetet med att framställa en generell 
modell skickar ut signaler till företagen om hur viktig frågan är, vilket i sig kan utgöra 
incitament till att arbeta mer aktivt med sin rapportering av humankapital. 
 
Prestationen i en arbetsgrupp och samspelet mellan olika arbetsgrupper kan alltså anses 
avspegla ett värde på humankapitalet. Något som, enligt oss, kan indikera hur väl dessa delar 
fungerar och samspelar är kundrelaterade mått. Sådana mått skulle kunna vara antal 
återkommande kunder, antal avslutade affärer per anställd och antal nya kunder per anställd. 
Tanken är då att den gemensamma prestationen skall belysas som ett snitt av hela 
personalstyrkan, även supportfunktionerna och inte bara individuellt. På så sätt får man en 
bild av hur väl personalstyrkan fungerar tillsammans och därmed även en indirekt avspegling 
på humankapitalet. 
 
Inom IC-rating återfinns ”organisationens strukturkapital” som en av de grundläggande 
delarna inom intellektuellt kapital. Det handlar delvis om att skapa manualer för att bevara 
kunskapen i företaget, alltså att flytta en resurs ifrån humankapital och placera det under 
strukturkapital. Vid samtalet med Staffan framgick det att Unifaun har välutvecklade 
standardiserade processer vilket även är fallet på Itero som anger att en framgångsfaktor för 
dem är att de arbetar projektbaserat ”enligt en väl beprövad metodik”. På så sätt säkerställer 
de dels att bemötandet av kunder sker på ett enhetligt och proffsigt sätt men än viktigare är att 
de på så sätt tar tillvara på den kunskap som eventuellt kan försvinna i form av uppsägningar. 
Ju mer rutiner och processer som skapas desto lättare är det att ersätta en anställd, då det finns 
manualer på hur arbetsuppgifter skall utföras. Detta är något som sker kontinuerligt när nya 
rutiner och processer tas fram. Därmed vidgas problematiken kring värdering av 
humankapital ytterligare. Något som ena dagen skall värderas i posten humankapital skall 
nästa dag exkluderas eftersom det övergått till att vara strukturkapital. 
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Anledningen till varför det inte, i dagsläget, är genomförbart att värdera personalen i 
balansräkningen likt fotbollsklubbar är inte självklart vid en första anblick. Om man bortser 
från att värderingen är komplex så borde det gå att likställa anställningsavtalen med 
spelarkontrakten, enligt bilden nedan. 
 

Kriterier, enligt RR15, för att möjliggöra värdering av 
immateriella tillgångar i balansräkningen.

Identifierbarhet

Kontroll

Framtida ekonomiska fördelar

Kontroll

Identifierbarhet

Framtida ekonomiska fördelar

Förvärv av fotbollsspelare Likställelse med andra personalkategorier

Tillgången skall tydligt kunna särskiljas från goodwill och vara 
avskiljbar. Tillgången anses vara avskiljbar om den går att 
sälja, hyra ut, byta ut eller om det går att dela ut de framtida 
ekonomiska fördelarna som den ger upphov till.

Prislappen identifierar värdet på kontraktet, tillgången. En 
spelare går även att sälja, hyra ut eller byta ut.

Tillgången skall tydligt kunna särskiljas från goodwill och vara avskiljbar. Tillgången anses vara avskiljbar om den går 
att sälja, hyra ut, byta ut eller om det går att dela ut de framtida ekonomiska fördelarna som den ger upphov till.

Kontroll kriteriet tillgodoses om man kan säkerställa att 
de framtida ekonomiska fördelarna tillfaller företaget. 
Denna kontroll utgörs vanligtvis av legala rättigheter som 
kan göras gällande i domstol.

Kontroll kriteriet tillgodoses om man kan säkerställa att 
de framtida ekonomiska fördelarna tillfaller företaget. Denna kontroll utgörs vanligtvis av legala rättighetersom kan göras gällande i domstol.

Rätten till att utnyttja en fotbollsspelare i en klubb regleras i ett 
kontrakt parterna emellan. Kontraktet möjliggör kontroll 
eftersom spelaren under en, i kontraktet, bestämd tid inte får 
spela för något annat lag om inte klubben ger sitt 
medgivande.

Identifierbarhet

Kontroll

Framtida ekon

De framtida ekonomiska fördelarna som den immateriella 
tillgången skall ge upphov till kan bestå av intäkter från 
försäljning av produkter eller tjänster eller  fördelar genom 
kostnadsbesparingar. Den ekonomiska fördelen skall även 
kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt.

En attraktiv spelare ger upphov till ökad försäljning av 
entrébiljetter och souvenirintäkter delvis för att 
medieexponeringen ökar. En spelare ses även som en 
investering som kan vara värd mer vid försäljning.

De framtida ekonomiska fördelarna som den immateriella 
tillgången skall ge upphov till kan bestå av intäkter från 
försäljning av produkter eller tjänster eller  fördelar genom 
kostnadsbesparingar. Den ekonomiska fördelen skall även 
kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt.

HYRA, SÄLJA, BYTA UT?

FÖRLÄNGT ANST.AVTAL?

BUDGETERING?

FIGUR 3: Uppfyllda kriterier för redovisning av immateriella tillgångar, enligt RR15. 
 
Vad gäller kriteriet för identifiering så skall tillgången gå att hyra, sälja eller byta ut och för 
en spelare är prislappen ett bra tecken på att kontraktet går att sälja till ett marknadspris. Övrig 
personal som inte har en prislapp på sina tjänster är inte lika lätt att identifiera. Visserligen 
skulle man kunna se det som att personalen går att byta ut och hyra ut och att de ger upphov 
till framtida ekonomiska fördelar. Men att identifiera en persons prestation är inte lika enkelt 
eftersom det ofta är hela arbetsgrupper inklusive supportfunktioner, som Staffan påpekade, 
vilka behövs för att nå målet.  
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Enligt kontrollkriteriet skall det gå att säkerställa att framtida ekonomiska fördelar tillfaller 
företaget. Inom näringslivet finns inte samma möjlighet till så kraftfulla kontrakt som det 
finns inom idrottsvärlden. Normalt har personal en uppsägningstid kring 3 månader, vilket 
leder till att företagen inte har den kontroll som krävs för att uppfylla kriteriet. Ett argument 
som dock uppstår för att öka kontrollerbarheten är de avtal Percy nämnde, som ofta skrivs vid 
ett företagsförvärv. På så sätt kan företagen försäkra sig om att en person stannar i bolaget i 
exempelvis två år och kontrollerbarheten motsvarar spelarkontrakten. Något som dock talar 
emot detta är risken att avtalet inte håller i domstol eftersom det avser ett missgynnande 
kontrakt för en anställd, även om det är säljande part, gentemot en arbetsgivare. För 
fotbollsklubbar däremot möjliggör kontraktet kontroll över tillgången eftersom spelaren under 
en, i kontraktet, bestämd tid inte får spela för något annat lag om inte klubben ger sitt 
medgivande. 
 
Det sista kravet om framtida ekonomiska fördelar är kanske det som går att likställa med 
fotbollsklubbar fullt ut. På samma sätt som en beräkning av exempelvis souvenirintäkter kan 
kopplas till en spelare kan företagen på ett tillförlitligt sätt budgetera hur mycket intäkter en 
anställd förväntas generera. Anledningen till det är att både fotbollsspelarens och den 
anställdes prestation måste brytas ut ur den gemensamma prestationen för att få fram värdet 
av den enskilda insatsen. Detta hjälper föga då samtliga kriterier skall uppfyllas för att 
möjliggöra en post i balansräkningen. 
 
Något annat som också skiljer de båda företagsformerna åt är att det i fotbollsklubbars 
verksamhet ingår att spekulera i spelarkontrakt, där ett köp rentav kan ses som en investering. 
Av naturliga skäl måste finansieringen av en spelare regleras i balansräkningen då det leder 
till ökade lån eller minskade tillgångar hos banken. Således är det inte i första hand värdet på 
spelaren som syns, då en spelare kan vara mer eller mindre lyckad, utan snarare redovisas 
tillgången som en förklaring till den utgift som uppstått. Näringslivet har inte samma behov 
av att redovisa en tillgång, då det inte uppstått någon utgift som måste ”förklaras” på samma 
sätt. 
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6 Slutsats 
I det näst sista kapitlet framställs slutsatserna vilka baseras på den ursprungliga 
problemformuleringen och det eftersträvade syftet med studien.  

Utgångspunkten för uppsatsen grundades på ett påstående om likställighet mellan 
fotbollsklubbars sätt att redovisa sina kontrakterade spelare och andra personalkategorier, som 
motsvarar en spelares prestation för företaget. När en fråga konkretiseras på det sättet öppnas 
nya tankesätt och människor kommer till nya insikter vilket ger ny kraft åt en oerhört viktig 
diskussion. Jämförbarheten mellan de båda företagsformerna visar sig dock vara minimal och 
fenomenet att köpa och sälja människor, även om det är på kontrakt, förefaller mycket 
märkligt. Därmed inte sagt att en redovisning av humankapital skall utebli helt och hållet, 
vilket är fallet för många företag idag. Slutsatsen behöver inte vara en sammanslagning av 
tillvägagångssätten för de olika företagsformerna men jämförbarheten bör inte heller utebli. 
 
Att humankapitalets roll behöver belysas bättre i kunskapsintensiva företag råder det inget 
tvivel om, ifall man skall tro näringslivets utsagor. Något som tyder på det är att 
marknadsvärdet är betydligt högre än det bokförda värdet på sådana företag. I de empiriska 
studierna framkom även att det finns vedertagna metoder för att värdera företagen vid en 
försäljning där personalen ingår som en del. På så sätt har humankapitalet indirekt värderats 
men eftersom det är alla osynliga tillgångar tillsammans som utgör värdet är det svårt att bryta 
ut endast humankapitalet. Därvid borde löpande information i form av text eller nyckeltal ge 
en bättre bild av företagets osynliga tillgångar än att plötsligt redovisa ett värde vid 
försäljning. Att redovisa något förefaller alltså mer rättvisande än att inte redovisa någonting 
alls. Påståendet är inte revolutionerande på något sätt men de empiriska studierna visar att ett 
behov finns att lyfta frågan för att belysa bristen i dagens redovisning. Ett steg i rätt riktning 
vore att lagstifta eller åtminstone införa en praxis om ett antal framarbetade nyckeltal som 
företag med få materiella tillgångar skall redovisa. Befintliga krav på information i 
årsredovisningen gällande personal är inte tillräckliga för att återge en rättvisande bild av 
företagen. 
 
Kan humankapital införas i balansräkningen som för fotbollsklubbar och skapar det i så fall 
en mer rättvisande bild av företaget? 
 
Svaret på den ursprungliga forskningsfrågan blir således att det snarare inte är önskvärt att 
redovisa humankapitalet i balansräkningen eftersom det skulle innebära en sämre ställning för 
de anställda. Tanken med att belysa humankapitalet är att öka incitamenten till företagen att 
vårda sina tillgångar vilket gör att en försämrad position för de anställda ökad inte är 
lösningen. Däremot förefaller redovisning av humankapital i balansräkningen mer rättvisande 
än ingen redovisning alls. Slutsatsen blir därför en uppmaning till kunskapsintensiva företag 
att redovisa sitt humankapital parallellt med den övriga redovisningen så att en rättvisande 
bild ändå kan återspeglas. Uppsatsens forskningsbidrag utgörs således av ett nytt, mer 
konkret, sätt att se på redovisning av humankapital vilket vi hoppas och tror får igång en 
fortsatt diskussion inom ämnet. 
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7 Avslutande diskussion 
Den avslutande diskussionen behandlar de tankar som kvarstår kring forskningsproblemet 
vilket därmed utgör förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  

Forskningsfrågan i uppsatsen är medvetet en aning utmanande med anledning att få igång en 
diskussion med våra respondenter. Lyckligtvis har frågan verkligen engagerat folk och även 
förmått dem att komma med starka åsikter, både positiva och negativa. En genomgående 
anledning som angetts till varför det inte går att likställa kunskapsintensiva företag med 
fotbollsklubbar är att personal inte kan köpas och säljas. Flertalet respondenter talar även om 
ett icke önskvärt samhälle med inslag av slaveri, vilket vi kan hålla med om. En intressant 
infallsvinkel är ändå varför det är accepterat inom idrottsvärlden och inte anses vara slaveri 
där när det gör det i övriga näringslivet. Varför det förhåller sig på det viset skulle därför vara 
intressant att studera i vidare mening. 
 
I den empiriska undersökningen framgår även att det finns vedertagna metoder ute i 
näringslivet för att värdera ett kunskapsintensivt företag vid försäljning. Fokus läggs på delar 
som kontinuerlig lönsamhet, hög och stadig tillväxt och en låg personalomsättning. Dessa 
nyckeltal kanske rent av säger mer om personalens styrka än vad ett hypotetiskt värde i 
balansräkningen säger eftersom det presenterar en siffra som baseras på en relation. Det är 
just relationen mellan två siffror som är intressant att granska eftersom den berättar hur väl ett 
företag lyckas utefter sina förutsättningar. Tanken leder oss fram till det något besynnerliga 
förhållningssättet som verkar råda i näringslivet, att inte redovisa något alls om värderingen är 
för komplicerad. Det borde utgöra anledning nog att införa jämförbara, standardiserade 
nyckeltal för kunskapsintensiva företag för att hjälpa dem nå den rättvisande bild de enligt lag 
skall sträva efter. Därmed utgör framställandet av en enhetlig formel eller branschspecifika 
nyckeltal ett välbehövligt område för fortsatt forskning.  
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APPENDIX: 

Svar på kvantitativ undersökning 
Tanken är bra och det skulle kunna vara av stor betydelse att vardera sina anställa som 
tillgångar i balansräkningen, men...... 
 
En fotbollsspelare skriver kontrakt om att vara en tilgång för klubben under en längre tid. Och 
man kan sälja fotbollsspelare - Detta kan inte en anställd göra på samma villkor. Det skulle 
säkert betecknas som slaveri. 
 
Om man inte kan bind anställda som en säker tillgång under en 'säsong' och att 'tillgången ' kan 
flytta på kort till (uppsägningsperiod) så verkar detta vara osäkert och krångligt. 
 
Vi är dock ett konsultbolag där vi ingår med ett 40-tal konsulter. Det sammanlagda värdet på 
dessa är nästa ovärderligt då vi talar om 700 man år i kunskap i IT-branschen. 
 
Detta gör mig både intresserad, men tveksam :-) 
 
----------------------------------- 
 
Hej 
 
1) I ett tjänsteföretag är ju människorna och deras kompetens vår tillgång. Självklart ska de vara 
en tillgång även i blansräkningen. Svårigheten är väl dock att hitta en princip för hur 
värderingen ska gå till. 
 
2) På ett sätt ger det ju en mer rättvisade bild. Ett tjänsteföretags balansräkning är ju relativt 
'tunn' och är ej användbar vid värderingsberäkning av ett företag på samma sätt som det är för 
ett företag med produktion av varor. För tjänsteföretag skapas därför ett otal mer eller mindre 
hemmagjorda värderingsprinciper och det är svårt att veta vad som ligger närmast sanningen. 
 
3) Följaktligen ska humankapital kunna utgöra en tillgång i balansräkningen i den mån det är 
människorna som är direkt intäktsgenererande. Men, som sagt, värderingsprincipen får man nog 
diskutera, varje person måste ju representera ett eget värde (man kan inte dra alla över en kam). 
 
Så ser min uppfattning ut. Hoppas den kommer till nytta. 
 
----------------------------------------- 
 
Hej, 
 
> 1.  
 
Knappast. 
 
> 2.  
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Knappast. 
 
> 3.  
 
 
 
Anställningskontrakten är starka för de anställda. De kan säga upp sig och 
på kort tid gå vart som helst (konkrensförbudklausulerna för svaga). Inom 
idrotten för klubben ersättning för spelare som säljs under kontrakt. Så är 
det inte i näringslivet. Försiktighetsprincipen bör medföra att man inte tar 
upp dem på balansräkningen. 
 
--------------------------------------------- 
 

1.  
Nej 
 
2. 

Kanske, men vi är för små (6 anställda idag) för att själva få ut något av det. Kanske vore 
aktuellt om vi vore intresserade av att göra en exit, men det är vi inte. 
 
3. 

Känner inte till RR15, redovisningsrådets rekommendation antar jag.  

Men , i vår verksamhet justeras och syns det i resultaträkningen, eftersom löner varierar med 
kunskap och prestanda som olika anställda har.  
Så tror jag att det är i allmänhet för konsultföretag.  
 

Men, i forskningsintensiva eller utvecklingsintensiva verksamheter, där företagets framtida 
framgång avgörs av nivån på medarbetare eller konsulter under kontrakt, skulle det kunna vara 
intressant. 
 
------------------------------------------------------ 
 
Hej, 
 
Hoppas att nedanstående svar ger er en inblick i vår svällning till redovisningen av immateriella 
tillgångar i stort och human kapital i synnerhet på balansräkningen: 
 
Så länge det finns ett marknadsvärde på en tillgång är det genomförbart att redovisa den i 
balansräkningen. I detta specifika fallet, då det handlar om en fotbollsklubb, är det fråga om 
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tillgångens varaktighet, t ex med tanke på ev skador och äganderätt, då man inte äga en anställd.
 
1.  
Nej, pga värderingsproblematiken. 
 
2.  
 
Ja 
 
3.  
 
Så länge det finns ett marknadsvärde på en tillgång är det genomförbart att redovisa den i 
balansräkningen. I detta specifika fallet, då det handlar om en fotbollsklubb, är det fråga om 
tillgångens varaktighet, t ex med tanke på ev. skador och äganderätt, då man inte äga en 
anställd. 
 
------------------------------------------------------ 
1. Ja 
2. Ja 
3. Tveksam 
 
--------------------------------------------- 
1. Kanske 
2. Ja 
3. Tveksam 
 
------------------------------------------- 
Hej! 
 
Ja, jag kan dessvärre inte överblicka möjligheter och konsekvenser och men detta är intressant. 
Dels för företag som oss, där personalen är vår viktigaste tillgång och svår att värdera, dels 
därför att så många företag idag avskedar personal så fort de ska spara pengar utan att förstå den 
personalens värde. Dessutom är det ju ofta så att om man har 100 personer anställda och 
avskedar 10 så är risken stor att man blir av med 10 till och då de 10 duktigaste. Dessa kan ha 
tappat tron på företagets ledning och har inga svårigheter att få arbete på företag i 'uppåtgång'. 
Att dessa nedskärningar görs även i företag som ändå går med vinst förefaller som ren idioti och 
bäddar för både sämre lönsamhet på sikt för dessa företag men också sämre livskvalitet i 
samhället i övrigt.  
 
Att tro att färre personer kan göra samma arbete som fler gjorde tidigare leder ju också till att 
man sliter ut den personal man har. Allt detta borde man kunna komma till rätta med genom den 
typ av idéer som ni föreslår. Mycket beaktansvärt och mycket intressant! 
 
Så vårt svar på era frågor blir: 
 
1. Ja, definitivt 
2. Ja, definitivt 
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3. Är inte bekant med RR15 men det låter högst rimligt. Ser ingen skillnad på en duktig anställd 
eller en fotbollsspelare. Båda är lika viktiga för de uppgifter som ska utföras. 
 
------------------------ 
Hej! 
 
Svar: 
1. Nej 
2. Ja 
3. Vet ej var 'RR15' innebär, men att värdera en människa är svårt. Det skulle dessutom skapa 
onödiga konflikter på arbetsplatsen. Eftersom det i Sverige är mycket svårt att betala lön efter 
prestation, p.g.a. vår långa fackliga tradition och p.g.a. att krav på rättvisa och (den vansinniga) 
idén om att 'alla är lika mycket värda' så är detta meningslöst. Jag som ägare och VD har min 
uppfattning om vad respektive anställd är värd för företaget, att försöka omsätta detta i pengar 
tror jag som sagt var inte kommer att fungera. 
------------------------------------ 
 
 
Intressanta frågor! 
1. Eftersom vi är ett företag där vi hyr ut personal till industrin är personalen vår viktigaste 
tillgång varför det i vår verksamhet inte alls skulle vara så tokigt att verkligen kunna redovisa 
dem som en tillgång. 
2. Ja, se enligt 1. 
3. Ja självklart! 
----------------------------------- 
Hej! 
 
1.  
Nej - detta har indirekt redan gjorts i de börsnoterade internetföretagens värld runt 
millennieskiftet. 
 
2.  
Ja- om man kan hitta en enhetlig 'formel' för detta som gäller samtliga företag inom respektive 
bransch. 
 
3. Svårt att genomföra i praktiken inom de flesta branscher - se svar under p.2 
 
-------------------------------------------------- 
 
1. Nej 
2. Nej 
3. Nej, man kan inte äga en anställd 
 
--------------------------------------------------------- 
 
1. Nej 
2. Nej 
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3.Vår personal är inga säljbara tillgångar med marknadspris. 
 
------------------------------------------------------ 
1) Nej. 
2) Nej. 
3) Möjligt men inom vår bransch är inte alltid 'en' person någon nyckel till framgång utan oftast 
grupper vilket gör det svårt att värdera enskilda prestationer. 
 
------------------------------------------------------------- 
 
1. JA eventuellt 
2. JA 
3. DET KAN STÄMMA 
 
---------------------------------------------------- 
 
Hej,  
 
1.Nej 
2.Nej. Med humankapitalet i balansräkningen tror jag det skulle skapa osäkerhet pga för mycket 
subjektiva ställningstaganden. Värderingsmässigt byggs bolagsvärdet upp kring resultat och 
kassaflöden och en aktivering av humankapitalet skulle inte påverka detta. 
3.Vår personal går på tillsvidareanställningar med i snitt 3 månaders uppsägningstid. Att 
värdera detta skulle bli alldeles för komplicerat och subjektivt. Jag tror inte det är i 
överensstämmelse med RR15 eller Redovisningsrådets intention. 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Hej! 
Svaren har ni nedan: 

1. Nej det är så svårt att värdera personal. 

2. Ja det är möjligt att det skulle göra. 

3. Jag tror att det skulle behövas för mycket tid till att värdera. Särskilt i ett mindre företag.  
 
---------------------------------------------- 
 
Hej Anna och Joakim, 
Intressanta frågeställningar. 
Vi är ett IT-företag med huvudsakliga verksamheten inom konsulting. Därför utgör lejonparten 
av vårt företags tillgångar av våra konsulter. Vi upplever dock att den finansiella marknaden 
redan har vedertagna metoder för att värdera IT-konsultbolag; man tittar framför allt på tidigare 
vinstgenereringar, tillväxt, personalomsättning, lönsamhet och beläggningsgrad. Att ett IT-
konsultföretag har ett visst antal konsulter (som skulle kunna tas upp som immateriell tillgång i 
BR) har en ganska liten del att göra med företagets framtida intjäningsförmåga. Det är då 
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viktigare att visa att man under flera år har lyckats hålla en för marknaden relativt hög 
beläggningsgrad, hög lönsamhet (priser > löner konsulter och ej för hög overhead), lagom låg 
personalomsättning och samtidigt en hög och stadig tillväxt. 
Svar på era frågor: 
1. Nej 
2. Nej 
3. Genomförbart, och för vissa branscher eventuellt önskvärt. Dock ej för IT-konsultbranschen. 
 
--------------------------------------------------------- 
 
Hej! 
 
Skillnaden mellan en fotbollsförening och ett företag är anställningsformen. Inom företagssidan 
har vi inte den typen av fleråriga kontrakt för de anställda, utan de flesta kan sluta på 1-3 
månaders uppsägningstid. Visserligen värderas företaget efter humankapitalet men detta 
återspeglas normalt inte i balansräkningen. Visst skulle det vara bra att ett tänkt marknadsvärde 
hela tiden fanns i balansräkningen. Alla slutar ju inte med en gång. 
 
1. Ja. 
2. Ja. 
3. Antagligen Ja, är dåligt insatt I RR15? 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Ja, Ja och Ja. Men det mycket svårt. Det kräver att man kan få en rättvisande jämförelse som 
beskriver värdet av en viss medarbetare ur 'alla' perspektiv, typ relevant utbildning, erfarenhet 
av det företaget marknadsför, erfarenhet inom företaget, dvs är 'startsträckan' med 
internutbildning etc över, ålder med produktionskurva etc. Man bör även värdera trolig tid som 
medarbetaren är kvar (tid före personen säger upp sig / blir uppsagd), är produktiv, utvecklas i 
rätt riktning etc, liksom faktorer såsom trolig/verklig kommande frånvaro pga egen sjukdom, 
barn eller annat. En viss medarbetare är dessutom ofta mer eller mindre produktiv än andra med 
samma utbildning, erfarenhet eller närvaro, och då krävs det effektiva metoder som även kan 
mäta även detta. 
 
Det är dock mycket svårt att mäta allt, och värderingen av allt detta tillsammans med företagets 
andra imateriella balandsposter såsom varumärken rutiner och metoder, och materiella 
balansposter väl är det som man försöker göra vid värdering / aktiekurssättning / försäljning av 
ett helt företag. 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Hej! 
 
 
1.      Nej 
2.      Nej 
3.     Nej 
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--------------------------------------- 
Hej, 
 
Svar på era frågor: 
 
1) Ja 
2) Ja 
3) Absolut! 
 
-------------------------------- 
Kort svar från oss: 
 
1. Absolut inte, möjligen konstandsföra som en löpande "risk". 
 
2. Möjligen om man kan kontraktsbinda "vanlig personal" - vilket inte är realistiskt, tvärt om 
möjligen negativt i balansräkningen rättvisande om riskbedömning ingår. 
 
3. Fotbollsspelare är kontraktsbundna och försäljningsbara än vanliga medarbetare. I ett 
konsultföretag som bl.a. vårt är humankapitalet den största tillgången, men också största risken. 
Jag/vi äger inte tillgången, utan den är "lättflyktig", både i avseende att säga upp sig, bli sjuk 
eller på annat sätt försvinna och eventuellt bli en ren kostnad. 
 
------------------------------ 
Hej, 
1. Ja, men neutralt t.ex. antal konsulter. 
2. Vårt företag värderas delvis i antal konsulter. Bilden är redan sådan. 
3. Fotbollsspelare bl.a.värderas efter prestation på plan. En konsult värderas efter insatser, 
utbildning 
Beteende och efterfrågan på marknaden. Marknaden har stor betydelse. Man kan ju inte sälja 
något som inte 
Har någon efterfrågan. Svaret kan vara både ja och nej. 
------------------------------------- 
Nej 
2. Ur ett värderingsperspektiv då eller? 
3. Anställda har i regel kortare kontrakt så, nej. 
 
------------------------------- 
 
Hej, 
 
Svar på era frågor: 
 
1) Ja 
2) Ja 
3) Absolut! 
--------------------------------------------- 
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1.  
 
JA. 
 
2.  
 
Då vi som konsultföretag lever på vår kompetens och vår kompetens finns i våra medarbetares 
huvuden skulle redovisning av humankapitalet kunna ge en mer rättvisande bild av vårt företag. 
Å andra sidan är det upp till vår förmåga att skapa strukturkapital (strukturer, processer, 
checklistor, kompetensöverföring) som avgör "sista raden" även i vår ekonomi. 
 
3.  
 
Verkar inte helt orimligt. 
 
------------------------------------------------------------- 

 

Sammanställning av svar i kvantitativ undersökning 
Fråga 

EDS AGNITUMIT 
DATACOM 
AB COMPOSE 

PULSEN 
AB 

1 Ja Ja Nej Nej Nej 

2 Kanske Ja Ja Nej Nej 

3 Instämmer Instämmer Tveksam Instämmer ej Instämmer ej 

 

Fråga HÅVELAND 
IT AB 

IT 
ARKITEKTERNAEUROSYS GOTHIA QBRANSCH

1 Nej Kanske Nej Nej Nej 

2 Nej Ja Nej Ja Nej 

3 Tveksam Instämmer Instämmer ej Instämmer ej Instämmer 

 

Fråga 
QURIUS ELITEA CODE3 AB 

Systemutveckling 
AB DOC COM 

1 Ja Ja Ja Ja Nej 

2 Ja Ja Ja Ja Kanske 

3 Instämmer Instämmer Ingen åsikt Instämmer Tveksam 
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Fråga INSERVE 
TECHNOLOGY 
AB 

QTEMA 
AB 

ASTANDO 
AB 

SECURE 
COM AB 

INDUSTRI 
QOMPETENS

1 Ja Nej Ja Nej Ja 

2 Ja Nej Ja Ja Ja 

3 Instämmer Instämmer ej Instämmer Instämmer ej Instämmer 

 

Fråga HMN 
KONSULT 

ACTIVE 
RESOLUTIONS OFFICE DATAREAL BWL 

1 Nej Nej Ja Nej Ja 

2 Ja Nej Ja Nej Ja 

3 Instämmer ej Instämmer ej Tveksam Ingen åsikt Instämmer 

 

Fråga IN 
PROCESS 
SWEDEN 
AB ITERO UNIFAUN EXAIT AB DIADROM 

1 Kanske Ja Nej Ja Nej 

2 Ja Ja Kanske Ja Nej 

3 Tveksam Tveksam Instämmer Instämmer Instämmer ej 
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Frågor inför kvalitativ undersökning 
• Vad anser ni ingå i posten humankapital i Ert företag? 
•  Hur gör ni för att åskådliggöra Ert humankapital i årsredovisningen? 

Ger det en rättvisande bild? (motivera) 
• Finns det något behov av att redovisa humankapitalet som en post i balansräkningen 

för er? På vilket sätt? 
• Ser ni några för- och nackdelar för Ert bolag att redovisa humankapitalet i 

balansräkningen?  
• Var finns kompetensen i Ert företag? 
• Vad tycker ni om att man juridiskt sett inte får redovisa humankapitalet i 

balansräkningen? 
• Ser ni någon praktisk genomförbarhet i att redovisa humankapitalet och i så fall, hur 

skulle det se ut? 
• Finns det någon möjlighet att förutspå en anställds generering av framtida ekonomiska 

fördelar? 
• Vilka variabler skulle kunna påverka värderingen av personalens värde? 
• Har Ert företag något intresse i att efterlikna fotbollsföreningars sätt att värdera och 

köpa personal på kontrakt? 
• En möjlighet till att värdera personalen i balansräkningen är att bokföra en 

”nolltransaktion”. Tror ni att det är genomförbart i praktiken?
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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