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Förord 

Arbetet med denna uppsats har varit intressant, spännande och framförallt lärorikt. Vi 

författare kände inte varandra innan arbetet påbörjades, men efter långa och ar-

betsamma dagar på biblioteket har vi kommit varandra nära. Att samarbeta med från 

början helt okända människor kan vara en utmaning men har för oss fungerat över för-

väntan. 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Petter Boye som varit tillmö-

tesgående och hjälpt oss under studiens gång; han har både rätat ut frågetecken och 

även skapat en del nya som har ställt vissa krav på vår problemlösningsförmåga. 

Vidare vill vi tacka våra intervjupersoner Gunnar Rimmel, Karl-Erik Sveiby, Leif Ed-

vinsson, Nils-Göran Olve och Ulf Johanson som tagit sig tid att besvara våra frågor 

och delgivit oss sina tankar och kunskaper i ämnet. 

Slutligen vill vi även tacka vår seminariegrupp för all användbar och konstruktiv kritik 

ni gett oss under resans gång. 

Tack! 

Kalmar, den 25 maj 2012 

 

 

Yessica Dahlin     Jeanette Erlandsson  Daniela Sylvan  
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Bakgrund och problem: Dagens marknad karaktäriseras av kunskapsintensiva företag som 

är beroende av sina medarbetare och deras kompetens för att nå framgång. De flesta aspekter i 

ett företag kan härmas av konkurrenter, men det är humankapitalet som gör dem unika och 

konkurrenskraftiga. Trots att denna resurs är så viktig får den inte något större utrymme i fö-

retags redovisning, då dagens redovisning fortfarande baseras på principer från 1400-talet och 

främst fokuserar på materiella tillgångar. Intresset för humankapitalredovisning uppstod på 

1960-talet och har sedan dess kommit och gått; initiativ har tagits och teorier har bildats, men 

utvecklingen har ännu inte lett till någon enhetlig metod för att synliggöra immateriella till-

gångar. 

Syfte: Huvudsyftet med studien är att beskriva utvecklingen av humankapitalredovisning, 

vilket ska leda fram till en diskussion om möjlig framtida utveckling. För att göra detta ska vi 

först identifiera drivkrafterna bakom utvecklingen, analysera de möjligheter och begränsning-

ar som finns för att redovisa humankapital samt granska utbredningen inom ämnet idag. 

Metod: I denna kvalitativa studie har vi genomfört intervjuer med fem nyckelpersoner som 

alla arbetat med området, granskat årsredovisningar från de fem största revisionsföretagen i 

Sverige samt studerat relevant litteratur.  

Slutsats: Resultatet av denna studie är konstaterandet att humankapital är en viktig resurs som 

bör synas i företags redovisning, dock inte inkluderad i den traditionella, finansiella redovis-

ningen. Det har skett en utveckling på området, kanske inte lika mycket i Sverige som i andra 

länder, men det finns fortfarande ingen konsensus om exakt vad som bör redovisas eller hur 

det ska göras. Vi tror att det krävs en internationell harmonisering och gemensamma riktlinjer 

för att uppnå bästa resultat gällande redovisning av humankapital. 

Nyckelord: Humankapital, Intellektuellt kapitel, Immateriella tillgångar, Kunskapsföretag, 

Redovisning, Årsredovisning, Nyckeltal 

  



Abstract 

Title: Human capital – What does the development look like? 

Authors: Yessica Dahlin, Jeanette Erlandsson & Daniela Sylvan  

Mentor: Petter Boye  

Institution: School of Business and Economics, Linnaeus University, Kalmar  

 

Background and problem description: Today’s market is characterized by knowledge-

intensive companies that are dependent on their employees and their competence to reach 

success. Most aspects of companies can be copied by competitors, but it is the human capital 

that makes them unique and competitive. Despite the fact that these resources are so im-

portant, they do not get enough attention in companies’ accounting, this is due to the fact that 

today’s accounting still is based on principles from the 15
th

 century and mainly focus on ma-

terial assets. The interest for human capital accounting was first raised in the 1960s and have 

since then come and gone; initiatives have been taken and theories have been formed, but the 

development still has not lead to a uniform method for displaying intangible assets. 

Purpose: The purpose of this study is to describe the development of human capital account-

ing, which will lead to a discussion about what can be expected about the development in the 

future. To do this we will first identify the driving forces behind the development, analyse the 

possibilities and limitations concerning human capital accounting, as well as examining the 

extension of the subject today. 

Method: In this qualitative study, we have carried out interviews with five key persons who 

all have worked with the subject, examined annual reviews from the five largest accounting 

firms in Sweden, and studied relevant literature. 

Conclusions: The result of this study is that human capital is an important resource that 

should be paid attention to in firms’ accounting. However, it should not be included in the 

traditional, financial reports. There has been a development in human capital accounting, 

maybe not as extensive in Sweden as in other countries, but there is still no consensus con-

cerning exactly what should be reported on and how to report it. We believe that there is a 

need for harmonization and corporate guidelines to achieve the best results concerning human 

capital accounting. 

Key words: Human capital, Intellectual capital, Intangible assets, Knowledge-intense compa-

nies, Accounting, Annual reviews, Key ratios 
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1. INLEDNING 

Kapitlets syfte är att göra läsaren införstådd med uppsatsens problemområde och inleds därför 

med en bakgrundsbeskrivning av humankapitalredovisning och dess relevans för dagens kun-

skapsintensiva företag. Bakgrunden följs av en problemdiskussion som sedan leder till studi-

ens frågeställning och syfte. Avslutningsvis presenteras uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrunden till humankapitalredovisning 

På 1950-talet dominerade de hårda insatserna i förädlingsvärdet såsom material, maskiner och 

direkt arbete. Men allt eftersom tiden går och informationssamhället utvecklas tar de mjuka 

förädlingsvärdena över; kunskap, administration, datasystem och produktionsutveckling är det 

som istället utgör huvuddelen av förädlingsvärdet. (Bergstrand et al., 1993) I slutet av 1900-

talet växte ett nytt samhälle fram, globaliseringen medförde nya marknader och nya konkur-

renter, informationsteknologin utvecklades och företagshierarkier bröts ner. Dessa krafter 

ledde till en ny samhällsekonomi - kunskapssamhällets ekonomi. Många har jämfört kun-

skapssamhällets uppkomst med de förändringar som skedde i industriella revolutionen för att 

öka förståelsen gällande omfattningen av vad som väntar. (Stewart, 1999) 

Idag karaktäriseras de flesta företag av sina intellektuella kapitalresurser och erbjuder mer 

tjänster än fristående fysiska produkter (Fernström et al., 2006). Detta har även blivit företa-

gens sätt att konkurrera med andra företag, något som inte var fallet tidigare, eller i alla fall 

inte troddes vara fallet. Företag differentierade sig förut med att producera olika produkter, 

men dagens kunskapsekonomi kräver ett helt nytt perspektiv där företag måste förstå att det är 

deras kunskap de säljer. (Edvinsson, 2002)  

Intellektuellt kapital är enligt Gröjer och Johanson (2008) ett vitt begrepp och det har föresla-

gits nästan lika många definitioner som det finns författare inom ämnet, det vanligaste är dock 

att intellektuellt kapital ses som skillnaden mellan ett företags bokförda värde och dess mark-

nadsvärde, det vill säga börskurs. Vidare skriver författarna att intellektuellt kapital oftast 

delas in i tre kategorier: humankapital, strukturkapital och relationskapital. Denna studie fo-

kuserar främst på humankapital, som Nationalencyklopedin definierar som: 

”… människors kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan bidragande  

fysiska och psykiska egenskaper som förvärvats genom investeringar  

i form av bl.a. utbildning, träning och hälsovård.” (ne.se) 

http://www.ne.se/lang/humankapital
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I dagens ekonomiska redovisning ligger fokus på de materiella resurserna och styrningen sker 

efter det som kan mätas i siffror (Bjurklo & Kardemark, 2003). Bergstrand et al. (1993) me-

nar att vi kontrollerar och granskar det som är synligt och lätt att mäta, och därför förbises 

ofta de immateriella resurserna såsom kompetens eftersom de är svåra att sätta ett värde på. 

Edvinsson (2002) skriver att en isbergsliknelse kan vara användbar för att illustrera dagens 

situation: traditionell redovisning visar endast toppen av isberget, och med ett riktigt isberg är 

det som visas ovan ytan vanligtvis mellan en sjunde- och en tiondel av den totala volymen; 

situationen är densamma för de flesta kunskapsintensiva organisationer. Ett företags satsning-

ar på kompetensutveckling syns idag oftast inte i de finansiella rapporterna, däremot visar sig 

en investering i materiella tillgångar genast i balansräkningen och blir därför ett mer uppen-

bart strategiskt drag (Bjurklo & Kardemark, 2003). 

När fokus ligger på resultatprestationer i redovisningen är det lätt att missa prestationer som 

inte direkt skapar ett monetärt resultat för företaget men som istället skapar ett värde av icke-

monetär karaktär (Bjurklo & Kardemark, 2003). Enligt Gröjer och Johanson (2008) kan det 

vara svårt att på kort sikt se vilket monetärt resultat de satsningar som företag gör i humanka-

pital ger upphov till, men det betyder inte att satsningen inte leder till en värdeökning. De 

flesta företag är idag beroende av forskning och utveckling; de kan inte stå stilla på samma 

ställe utan måste ständigt utvecklas och förnya sig. Detta är något som inte kan drivas av ma-

skiner, och mänsklig kompetens är därför grundläggande för framgångsrika organisationer. 

(Bjurklo & Kardemark, 2003) 

1.2 Problematiken med redovisning av humankapital 

Den traditionella redovisningens historia sträcker sig tillbaka långt i tiden och är standardise-

rad till den grad att det kan ge en generell förståelse för hur information om fysiska och mone-

tära resurser ska förstås och tolkas. Men mycket har förändrats under det senaste seklet och en 

stor andel av dagens företag använder sig nästan uteslutande av resurser i form av intellektu-

ellt kapital, något som den traditionella redovisningen inte behandlar. Om inte företagens re-

dovisning kompletteras med icke-finansiell information kan de uppvisa en skev och ofullstän-

dig bild av deras verksamhet vilket i sin tur medför att de kan bedömas felaktigt av sina exter-

na intressenter. Investeringar i intellektuellt kapital skapar ett framtida värde för organisatio-

ner, något som inte visas i dagens redovisning eftersom den endast behandlar realiserat värde 

med historisk data. (Fernström et al., 2006) 
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I kunskapsintensiva företag finns oftast inte lika mycket materiella tillgångar som till exempel 

i ett varuproducerande företag, och deras balansomslutning är därför ofta betydligt lägre. Det-

ta kan vara en nackdel för företaget eftersom dess intressenter ofta har ett stort intresse av 

företagets tillgångar som en säkerhet för exempelvis lån, leverantörskrediter samt kunders 

förtidsbetalning. Detta gör att det även är svårt att göra jämförelser mellan kunskapsintensiva 

företag och andra typer av organisationer. (Gröjer & Johanson, 2008) Det finns ett flertal ex-

empel på företag som idag är framgångsrika och nästan inte har några materiella tillgångar 

alls, ett exempel är Visa International som på pappret inte verkar existera trots att de gör eko-

nomiska transaktioner för över cirka 300 miljarder dollar per år. (Stewart, 1999) 

Vad företagen vill visa utåt är en avvägning de får göra, och Bergstrand et al., (1993:31) frå-

gar sig: ”Vilket är det primära? Att få en så riktig förädlingsbild som möjligt eller att visa ett 

lämpligt externt resultat?” 

Många företag har på senare år hamnat i ekonomiska kriser på grund av att de tvingats redovi-

sa för tidigt tagna kostnader. Ett exempel på dessa kostnader är mjuka investeringar som inte 

får balanseras utan måste kostnadsredovisas direkt, till skillnad från hårda investeringar som 

kan fördelas över flera år. Detta har konsekvenser för beslutsfattarna som leder verksamheten 

utifrån bristfällig information. (Bergstrand et al., 1993)  

Edvinsson (2002) skriver om W Brian Arthur vid Santa Fe Institute som anser att dagens re-

dovisning har blivit distanserad från verkligheten och att han hellre skulle vilja se ekonomi 

mer som en vetenskap; det vill säga att den bör vara mer kopplad till verkligheten. I en eko-

nomi baserad på teknik och intellektualitet blir de nuvarande ekonomiska reglerna idag ifrå-

gasatta och ändrade, och en insikt om detta hos dagens ekonomer krävs för att följa utveck-

lingen (Edvinsson, 2002). 

Kraven på utnyttjande av olika resurser skiljer sig åt beroende på om det avser hårda eller 

mjuka resurser, Bergstrand et al. (1993) illustrerar detta med hjälp av hårda och mjuka lager. 

Med ett lager av hårda resurser, till exempel ett lager med skruvar och muttrar, ser vi det som 

självklart att investera i ett lagersystem som är så pass effektivt att det håller koll på alla vikti-

ga delar som lagret innehåller för att vi ska kunna värdera det, göra rätta avskrivningar och 

redovisa värdet i våra balanser. Intresset finns där eftersom det har ett synligt ekonomiskt vär-

de. När det istället gäller mjuka lager och investeringar är synen helt annorlunda; det görs 

satsningar i denna typ av resurser, men eftersom de ekonomiskt saknar bestående värde så 
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följs inte lösningarna upp och inga krav ställs på utnyttjandet. (Bergstrand et al., 1993) Detta 

kan också illustreras med hjälp av följande citat: 

”En produktionschef frågade sin VD om han fick kompetensutveckla sin personal så att den 

kunde möta de nya behoven. En miljon skulle det kosta. Han fick avslag eftersom han inte 

hade en miljon i sin budget. En annan produktionschef frågade samme VD om han fick köpa 

en ny svarv för att möta de nya behoven. En miljon skulle det kosta. ”Har du en miljon i din 

budget då”, sporde VD:n. ”Nej men jag har 200 000, och med fem års avskrivningstid räcker 

ju min budget.” Gissa om han fick köpa sin svarv?” (Bergstrand et al., 1993:8) 

Ett problem med att inkludera intellektuellt kapital i redovisningen är att företags hälsotill-

stånd och strategiska intentioner kan avslöjas i och med redovisningen. Det är också svårt att 

skydda resurserna så att andra externa aktörer inte utnyttjar dem och deras värde; om företaget 

vidareutvecklar sin personal finns det inget som hindrar den anställde att sedan byta företag så 

att det får ta del av kompetensutvecklingen. (Fernström et al., 2006) 

Edvinsson (2002) skriver att företag idag inte endast måste bry sig om att finna rätt anställda 

till sin organisation, utan även måste arbeta för att behålla dem; detta är speciellt viktigt när 

det gäller värdefulla anställda som är svåra att ersätta. Ett välkänt exempel som återges i Ste-

wart (1999) är reklambyrån Saatchi & Saatchi som på 90-talet avskedade ordföranden i styrel-

sen, Maurice Saatchi, vilket ledde till att flera andra chefer slutade i protest och att företaget 

förlorade åtskilliga stora kunder. I balansräkningen var Saatchis avsked inte en händelse, men 

kursen på företagets aktie på New York-börsen sjönk till under hälften, vilket tydligt visar att 

det mesta av företagets värde var just humankapital ”… förkroppsligat i Maurice Saatchi och 

medarbetarna runt omkring honom.” (Stewart 1999:92) 

Människan kan ses som det viktigaste kugghjulet i företagets verksamhet; när personalen 

lämnar jobbet för att åka hem stannar det mesta av arbetet upp, ändå är skrivbordet mer värt i 

bokföringen än människan, något som ifrågasätts av många (Bergstrand et al., 1993). Intellek-

tuellt kapital blir i kunskapsintensiva företag en dold resurs som inte syns i dess redovisning; 

detta innebär att företagets värde kan vara mycket högre än vad som framgår av redovisning-

en. Detta kan till exempel synas genom att ett företags börsvärde i många fall är mycket högre 

än dess materiella tillgångar, och humankapitalet är då en del av detta dolda värde. (Gröjer & 

Johanson, 2008) Eftersom kunskapsföretag växer på börsmarknaden är det viktigt att tydligt 

visa företagets verkliga värde för intressenter och investerare, varpå personalen och dess vär-
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dehöjande insats behöver synas. Det är viktigt att kunna ge en riktig uppfattning om persona-

lens produktionsförmåga, stabilitet, kunskap och vinstpotential. (Annell & Sveiby, 1989) 

Edvinsson och Malone (1997) skriver att Steven M. H. Wallman, ombud för Securities and 

Exchange Commission, anser att det finns mycket som talar för att humankapital bör synas i 

redovisningen, samtidigt är denna resurs oerhört svår att värdera, mäta och kontrollera. Även 

om det kan ge en mer rättvisande bild av företaget att inkludera humankapital i redovisningen 

kan det samtidigt ge en missvisande bild om det rapporterade sen inte visar sig stämma. Vida-

re identifierar Wallman risken för bedrägeri som en av de största rädslorna gällande mätning 

och rapportering av intellektuellt kapital. Samtidigt anser Wallman att ”Disclosure is good for 

everybody...” (Edvinsson & Malone, 1997:15) och kan företagen bara finna den rätta balansen 

för rapporteringen är det något som alla vinner på. 

Redovisning av humankapital är viktigt ur flera synvinklar, Gunnar Rimmel
1
, professor vid 

Handelshögskolan i Jönköping, belyser två olika aspekter; dels hur investerare och analytiker 

får en bättre bild av företagens framtida utvecklingsmöjligheter genom ökad insikt om företa-

gens investeringar i dess immateriella tillgångar, och dels hur företagens interna styrning kan 

underlättas samtidigt som de utåt kan visa organisationens fullständiga värde. 

Under de senaste årtiondena har det diskuterats mycket om hur de immateriella resurserna ska 

redovisas, och om de ska tas med överhuvudtaget. Åsikterna skiljer sig åt mellan olika aktörer 

och vad som anses korrekt. Intresset för redovisning av humankapital har funnits sedan 1960-

talet, men har under tiden stött på motstånd från flera håll vilket har påverkat takten på ut-

vecklingen och ämnets aktualitet. (Gröjer & Johanson, 2008) 

Utifrån ovanstående diskussion har vi formulerat följande forskningsfråga: 

1.3 Frågeställning 

- Hur ser utvecklingen av humankapitalredovisning ut? 

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med studien är att beskriva utvecklingen av humankapitalredovisning, vilket ska 

leda fram till en diskussion om möjlig framtida utveckling. För att göra detta ska vi först iden-
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tifiera drivkrafterna bakom utvecklingen, analysera de möjligheter och begränsningar som 

finns för att redovisa humankapital samt granska utbredningen inom ämnet idag. 

1.5 Uppsatsens disposition 

I syfte att underlätta för läsaren följer nedan en modell över uppsatsens fortsatta disposition: 

 

  Problem 

Frågeställning/Syfte 

Kapitel 1 

Metod 

Kapitel 2 

Litteraturstudie 

Kapitel 3 

Intervjuer med  

nyckelpersoner 

Kapitel 4 

Granskning av  

årsredovisningar 

Kapitel 5 

Analys 

Kapitel 6 

Slutsats 

Kapitel 7 

Figur 1 Uppsatsens disposition 
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2. METOD 

I detta kapitel diskuteras och motiveras valet av metod och forskningsansats följt av en be-

skrivning av informationskällor och tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en kritisk diskus-

sion om våra metoder och källor. 

2.1 Grundläggande vetenskapligt synsätt 

Enligt Patel och Davidson (2003) finns det flera olika vetenskapliga förhållningssätt inom 

forskningen och de två huvudsakliga är positivism och hermeneutik, vilka kan beskrivas som 

varandras motsatser. Vår studie har främst kännetecknats av hermeneutik, eftersom vi har 

genomfört en kvalitativ studie där vi avsåg att förstå hur företagen redovisar humankapital, 

och även skapa förståelse för hur man lämpligast redovisar humankapital. Hermeneutiken 

representerar kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en öppen, subjektiv och engage-

rad forskarroll. Den hermeneutiske forskarens förkunskaper och subjektivitet ligger till grund 

för hur den upplever och utvärderar sitt forskningsobjekt. (Patel & Davidson, 2003) 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

En viktig aspekt av alla vetenskapliga studier är hur teori relateras till empiri, och enligt Patel 

och Davidson (2003) finns det tre olika tillvägagångssätt: deduktion, induktion och abduktion. 

En deduktiv ansats utgår ifrån teorin och sägs följa bevisföringens väg medan induktion ser 

teorin som resultatet av den empiriska forskningen; forskaren sägs här följa upptäckarens väg. 

Den abduktiva metoden kombinerar induktion och deduktion och innebär en växling mellan 

dessa två utgångspunkter. (Patel & Davidson, 2003) I vår studie tendenser ses både av deduk-

tion och av induktion i olika delar av studien. Från början har vi utgått från en deduktiv ansats 

då vi utifrån existerande teori och modeller om redovisning och humankapital har formulerat 

våra forskningsfrågor och valt inriktning på studien. Då vi inte formulerar några hypoteser 

som testats under studien utan istället baserar våra egna teorier på de resultat studien leder till, 

kan vi även se induktiva tendenser i vår forskning. Valet att använda den abduktiva metoden 

föll sig därför naturligt då vi växlar mellan induktion och deduktion.  

2.3 Vetenskaplig undersökningsmetod 

Det finns två olika forskningsmetoder; kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ forskningsmetod 

har sin tyngdpunkt i insamling och analys av data, och resultatet beskrivs vanligtvis i ord. 

(Bryman & Bell, 2003) Metoden har ett förstående syfte, information insamlas för att få en 
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bredare förståelse av fenomenet och till att beskriva helheten i sammanhanget snarare än att 

studien fokuseras på att hitta generell giltighet (Holme & Solvang, 1997). Resultatet av in-

samlad data bygger enligt Bryman och Bell (2003) på ett samspel mellan individer och är inte 

åtskilda som de kan vara vid en kvantitativ forskning. Författarna menar att kvalitativ forsk-

ning är ett brett område som innehåller olika sätt för insamling av data, vanliga metoder är 

etnografi eller deltagande observationer genom kvalitativa intervjuer, men även analyser av 

texter och dokument är vanligt förekommande. Kvantitativa metoder syftar till insamling av 

numerisk data och forskningen är mer objektiv (Bryman & Bell, 2003). Forskaren har större 

kontroll över studien i och med att han/hon definierar förhållandena för frågeställningarna och 

även bestämmer tänkbara svar, detta gör att forskningen i högre grad är formaliserad och 

strukturerad (Widerberg, 2002).  

Vår forskning har en kvalitativ forskningsinriktning i och med att studien uttryckts i ord sna-

rare än siffror och statistiska mätmetoder. Vi har genomgående i vår forskning sökt en bredare 

förståelse för hur utvecklingen av humankapitalredovisning sett ut, och synvinkeln har varit 

utifrån helheten och med ett tolkande synsätt. 

2.4 Tillvägagångssätt  

2.4.1 Arbetsgång  

Vi började denna undersökning med en mindre litteraturstudie, utifrån vilken vi formulerade 

vår forskningsfråga och studiens syfte. Nästa steg i undersökningen var en djupare sökning 

och bearbetning av relevant litteratur och teorier för att få en bredare förståelse och kunskap 

om ämnet. Vi fortsatte sedan studien med att samla in vår empiri, dels genom intervjuer med 

nyckelpersoner inom området humankapitalredovisning, och dels genom granskning av fem 

olika företags årsredovisningar över en femårsperiod. En djupare analys baserad på utvald 

teori och empiri genomfördes sedan för att finna mönster, likheter och olikheter samt tecken 

på utveckling inom området. Slutligen har vi utifrån vår analys dragit vissa slutsatser för att 

besvara våra forskningsfrågor och nå syftet med vår studie. I de kommande avsnitten kommer 

vi gå in djupare på studiens olika delar.  

2.4.2 Datainsamling 

En stor del av forskningsprocessen är enligt Bryman och Bell (2003) datainsamling till både 

empiri och teori. Hur mycket material som behöver samlas in beror dels på forskarens fråge-
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ställning och dels på hur lång tid forskaren har på sig att samla in och analysera materialet 

(Patel & Davidson, 2003). Enligt Arbnor och Bjerke (1994) finns två huvudgrupper av empi-

risk information: primär- och sekundärinformation. Primärdata är information som forskarna 

själva, eller dess medhjälpare, har samlat in medan sekundärdata är information som samlats 

in av andra personer, forskare, institutioner och dylikt. Vi har i denna studie använt oss av 

både primära och sekundära empirikällor. Vår primärdata har samlats in genom intervjuer 

med nyckelpersoner som arbetat med ämnet redovisning av intellektuellt kapital överlag och 

redovisning av humankapital i synnerhet.  

Den sekundärdata vi har använt oss av är årsredovisningar från våra utvalda företagen, och 

denna typ av sekundärinformation är enligt Bryman och Bell (2003) mycket vanligt inom fö-

retagsekonomisk forskning. Det skiljde sig lite åt mellan företagen gällande hur enkla dess 

årsredovisningar var att få tag på; för vissa företag var rapporterna enkla att få tillgång till på 

företagens hemsida medan andra krävde direkt kontakt med företaget för att få tillgång till 

dessa. 

Vid användning av dokument som datakälla är det viktigt att forskaren kan säkerställa doku-

mentets kvalitet, och Scott (1990) talar om fyra kriterier. Dessa är: autenticitet, huruvida ma-

terialet är äkta; trovärdighet, huruvida materialet är utan felaktigheter och förvrängningar; 

representativitet, huruvida materialet är typiskt för sin kategori; samt meningsfullhet, huruvi-

da materialet är tydligt och begripligt. Då vi har utgått ifrån fem företags officiella och offent-

liga årsredovisningar som blivit granskade och godkända av revisorer, utgår vi ifrån att dessa 

dokument är autentiska och trovärdiga, dock är det enligt Bryman och Bell (2003) viktigt att 

ändå vara medveten om att dokument från privata källor såsom företag kan vara subjektiva då 

producenten ofta har en viss ståndpunkt som de vill förmedla. Då det finns fastställda krav på 

hur en årsredovisning ska se ut utgår vi ifrån att de granskade årsredovisningarna är represen-

tativa. Företags redovisning av humankapital och liknande resurser kan se olika ut, men det är 

just detta vi har undersökt och därför är representativitetskriteriet inte tillämpligt på dessa 

delar. Kriteriet meningsfullhet påverkar även här de krav som ställs på offentlig redovisning 

då tydlighet och begriplighet är två av de minimikrav som måste uppfyllas av en årsredovis-

ning (Smith, 2006). 

I vår studie har vi delvis utgått från en deduktiv ansats och därför spelar teori en mycket stor 

roll. Enligt Andersen (1998) är grundliga litteraturstudier av avgörande betydelse om forska-

ren ska nå bra resultat. Studien inleddes med en ytlig litteratursökning och utifrån denna for-
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mulerade vi våra forskningsfrågor. Senare under studiens gång utförde vi en mer omfattande 

sökning av litteraturkällor av flera olika slag. De vanligaste källorna för kunskap är böcker, 

vetenskapliga artiklar, rapporter samt Internet (Patel & Davidson, 2003), och alla dessa typer 

av källor har använts i vår studie. Andersen (1998) skriver att det finns tre grundläggande 

tillvägagångssätt för att finna relevant litteratur: att fråga andra, läsa tidskrifter samt med hjälp 

av bibliografiska sökredskap. I denna studie har vi använt oss av alla tre metoderna: vi har 

med hjälp av andra studenter och tidigare uppsatser fått tips om användbar litteratur; vi har 

läst och sökt igenom tidskrifter på relevanta artiklar; och slutligen har vi använt olika databa-

ser för att finna tillämplig litteratur. Hur mycket litteratur som står att finna beror till stor del 

på studiens problemområde (Patel & Davidson, 2003), och vi har funnit att det inom ämnet 

redovisning av humankapital finns en uppsjö av användbar litteratur som diskuterar detta ak-

tuella ämne. En av de mer tidskrävande uppgifterna har varit att gå igenom all tillgänglig litte-

ratur för att avgöra vad som är relevant och användbart för vår studie. Vi har under denna del 

av studien utgått ifrån vår problemformulering och det perspektiv vi valt att undersöka pro-

blemet ur och därigenom valt ut litteratur till den teoretiska delen av vår undersökning. 

2.4.3 Val av bransch, företag, årsredovisningar och intervjupersoner 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994)  är det omöjligt att omfatta verkligheten i sin helhet i en stu-

die, och därför måste viss avgränsning alltid göras. Dels har vi gjort viss avgränsning redan i 

och med våra forskningsfrågor men även andra val har gjorts såsom bransch, företag, tidsin-

tervall för granskning av årsredovisningar samt vilka personer vi intervjuat.  

Branschen vi valt för granskning av årsredovisningar är redovisningsbranschen, detta på 

grund av att det är en av de branscher som främst bygger på kunskap och därför är speciellt 

intressanta att undersöka, men även eftersom vi själva är intresserade av ekonomi- och redo-

visningsbranschen. Vi vill dock poängtera att denna inriktning endast är till för att exemplifie-

ra ett kunskapsföretag och inte är representativ för hela studien. Vid vår granskning av årsre-

dovisningar har vi valt publika aktiebolag som granskningsobjekt för att vi vill undersöka 

företag som har många intressenter och verkligen använder sin årsredovisning för att kommu-

nicera till dessa. De fem största revisionsföretagen i Sverige är PwC, Ernst & Young, KPMG, 

Deloitte och Grant Thornton (konsultguiden.se) och därför har vi valt att granska dessa fem 

företags årsredovisningar. Då vårt fokus i denna studie har varit utvecklingen av humankapi-

talredovisning så visste vi tidigt att granskningen av årsredovisningar skulle sträcka sig över 

en viss period. Vi valde en femårsperiod eftersom vi ansåg att detta är ett representativt urval 
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av den senare utvecklingen av humankapitalredovisning. Det som gjorde att vi begränsade oss 

till de fem senaste åren är även tillgängligheten då det kan vara svårt att få tillgång till äldre 

årsredovisningar. 

Utöver dessa granskningar har vi också genomfört muntliga intervjuer med fem nyckelperso-

ner inom ämnet med syftet att ta reda på hur de ser på den historiska utvecklingen samt var de 

tror att utvecklingen av humankapitalredovisning är på väg. Enligt Ryen (2004) finns det ing-

et skäl till att göra slumpmässiga urval för kvalitativa intervjuer då syftet med dessa inte är att 

frambringa statistiskt generaliserbar kunskap, vilket syftet är med kvantitativa analyser. Hol-

me och Solvang (1997) menar dock att urvalet av undersökningspersoner ändå är en avgöran-

de del av undersökningen då fel personer kan göra att hela undersökningen blir värdelös i re-

lation till den utgångspunkt som studien hade. De intervjuer vi genomfört är respondentinterv-

juer, vilket innebär att vi intervjuat personer som själva står utanför det område vi granskar 

men som har en stor kunskap om ämnet (Holme & Solvang, 1997). De personer vi valt att 

intervjua har alla kunskap om redovisning av humankapital. Vi har intervjuat fyra svenska 

forskare inom ämnet som har en djup kunskap om det undersökta området samt Leif Edvins-

son som har en bred näringslivsbakgrund och främst är känd för sitt arbete angående intellek-

tuellt kapital hos Skandia under 1990-talet. Utifrån våra kriterier på undersökningspersoner 

har vi valt ut representativa intervjuobjekt som vi trodde bäst kunde svara på de frågor vi hade 

utifrån vår problemformulering och vårt syfte med studien. Fyra utav intervjupersonerna val-

des på grund av att de förekom i litteraturen om ämnet, den femte, Ulf Johanson, blev vi re-

kommenderade av Nils-Göran Olve att tala med. 

2.4.4 Intervjuer 

Intervjuer kan delas upp utifrån hur strukturerade de är, de kan vara allt från fast strukturerade 

till en terapeutisk intervju där spontanitet, reflektion och fördjupning tar större plats och inter-

vjun kan liknas vid ett vanligt samtal. Det finns också en mellanvariant till dessa två uppdel-

ningar där intervjuaren styr samtalet med hjälp av föreskrivna stödord. (Ryen, 2004) Enligt 

Bryman och Bell (2003) är kvalitativa intervjuer mindre strukturerade än kvantitativa inter-

vjuer, här lämnas utrymme för att låta intervjun röra sig i olika riktningar för att få fram fors-

karens synvinkel av vad som är relevant och viktigt för honom/henne. Frågorna ska vara for-

made efter forskarens intresseområde men måste utgå från intervjupersonens perspektiv, de 

ska underlätta svar utan att vara alltför specifika och därmed ha plats för nya idéer och synsätt 

som kan framkomma under intervjun. Den föreskrivna mallen ska kunna frångås för att möj-
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liggöra följdfrågor och omformulera sig. (Bryman & Bell, 2003) Våra intervjuer kännetecknas 

av mellanvarianten av terapeutisk intervju och en fast strukturerad intervju. Innan intervjutill-

fällena skapade vi en mall över frågor som vi ville ställa under intervjun för att kunna hålla 

oss till vårt forskningsområde, men vi lämnade också en del öppet för följdfrågor, eventuella 

förtydliganden samt möjligheten till nya idéer som kunde tänkas uppkomma under intervjun. 

Det finns olika sätt att genomföra en intervju, två av dem är telefonintervju och personlig in-

tervju. Enligt Patel och Davidson (2003) påverkas respondentens motivation att svara på frå-

gorna av den personliga relation som uppstår mellan intervjuaren och respondenten. Den som 

intervjuar ska visa intresse och förståelse men vara försiktig med gester och ansiktsuttryck 

som kan påverka respondenten (Patel & Davidson, 2003). Fördelarna med telefonintervjuer är 

att det tar mindre tid eftersom intervjuaren slipper resa till respondenten, och på så sätt blir det 

också billigare. Vid personliga intervjuer finns det risk att intervjuaren påverkar respondenten 

vilket till viss del kan undvikas vid telefonintervju. Nackdelen med en telefonintervju är istäl-

let att inte kunna se personen som intervjuas och då missa eventuella tillfällen när responden-

ten är osäker över frågan eller respondentens kroppsspråk som gör att svaret skulle kunna 

tolkas annorlunda. (Bryman & Bell, 2003) Vi har endast använt oss av telefonintervjuer då 

alla respondenter befann sig på olika orter långt ifrån Kalmar, och det hade blivit både för 

kostsamt och för tidskrävande att åka till varje respondent för att utföra en personlig intervju. 

Fördelen har dock varit att vår påverkan på respondenterna begränsats.  

Alla intervjuer spelades in efter godkännande av intervjupersonerna för att säkerställa att ing-

en information gick förlorad, detta gjorde även att vi kunde koncentrera oss på vad intervju-

personerna sa istället för att fokusera på att anteckna allt de sa. Vi var medvetna om att in-

spelning av intervjuerna kunde hämmat respondenternas svar då de kan känna sig obekväma, 

dock ansåg vi att fördelarna övervägde nackdelarna. 

2.5 Uppsatsens trovärdighet 

2.5.1 Validitet 

Validitet är ett trovärdighetsmått som bedömer om slutsatserna av en undersökning hänger 

ihop eller inte. Diskussionerna är många gällande om validitet är ett tillämpbart 

trovärdighetskriterium på kvalitativa studier. (Bryman & Bell, 2003) Validiteten i en kvalitativ 

studie handlar om hela studieprocessen, till skillnad från vid en kvantitativ studie där de 

enskilda delarna i studien ska bedömas vara valida eller inte. (Patel & Davidson, 2003) 
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De begrepp som används i störst utsträckning gällande kvalitativa studier är intern och extern 

validitet. Dessa begrepp ges en annan innebörd när det handlar om kvalitativa studier jämfört 

med kvantitativa studier. Intern validitet i en kvalitativ studie innebär enligt Bryman och Bell 

(2003) att forskarna ska vara överens om hur det som setts och hörts ska tolkas; LeCompte 

och Goetz (i Bryman & Bell, 2003) menar att det som forskaren observerar ska 

överensstämma med de teoretiska idéer forskaren genererar. Extern validitet behandlar frågan 

om resultaten från en undersökning kan generaliseras till andra situationer. Här är det 

avgörande hur pass representativt urval forskaren haft för sin studie. (Bryman & Bell, 2003) 

För att säkerställa en hög grad av intern validitet i vår studie har vi alla tre samarbetat under 

arbetet och diskuterat oss fram till gemensamma slutsatser baserade på de observationer vi 

gjort. Vi upplever inte att extern validitet är direkt tillämpbart på vår kvalitativa studie 

eftersom det inte har varit vår avsikt att få fram resultat som är generaliserande, utan vi var 

intresserade av att ta reda på vilka olika metoder företag använder för att få humankapitalet att 

synas, samt att få olika insatta personers åsikt om utvecklingen av redovisning inom detta 

område. 

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten behandlar aspekten om resultaten från en undersökning blir likadana om under-

sökningen skulle genomföras på nytt, eller om resultaten i undersökningen påverkats av slum-

pen eller tillfälligheter. Detta trovärdighetsmått är oftast mest aktuellt om det görs en kvantita-

tiv studie där man undersöker om ett mått är stabilt eller inte. (Bryman & Bell, 2003) 

Reliabilitet får en annan innebörd i en kvalitativ studie. Om man intervjuar en viss person och 

ställer samma frågor vid olika tillfällen kan svaren skilja sig åt. I en kvantitativ studie hade 

detta varit en studie med låg reliabilitet, men det behöver det inte vara i en kvalitativ studie. 

Här bör man istället ta hänsyn till undersökningstillfällets unika situation; att fånga det unika i 

situationen är viktigare än att samma svar upprepas vid olika tillfällen. (Patel & Davidson, 

2003) 

Eftersom vi studerat ett ämne som är under utveckling och dessutom delvis präglas av subjek-

tiva åsikter och förväntningar är det svårt att tala om en hög reliabilitet om innebörden av det-

ta ska vara att forskaren får samma svar om studien upprepas vid ett senare tillfälle. Dessutom 

har lagstiftningen förändrats de senaste åren och kommer med största sannolikhet att ytterliga-

re förändras. I vårt fall handlar reliabiliteten istället om hur pålitlig informationen vi fått ta del 
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av är, och för att säkerställa en hög reliabilitet har vi intervjuat forskare och professorer inom 

området som besitter stor kunskap om redovisning av humankapital. Även vad gäller årsredo-

visningar är pålitligheten viktig, detta har vi dock redan diskuterat i ett tidigare avsnitt. 

2.5.3 Verifierbarhet 

Verifierbarhet innebär vilken sanningshalt informationen har (Smith, 2006). Eftersom vi stu-

derat årsredovisningar som är offentliga handlingar utgår vi från att informationen i dessa har 

hög sanningshalt, men vi är även införstådda med att de kan vara vinklade utifrån företagens 

vilja att ge en bra bild av företaget. Det är svårt att avgöra intervjuernas sanningshalt eftersom 

vad som sagts i dessa kan vara präglat av subjektiva synsätt, men eftersom vi har valt respon-

denter som är väl insatta i ämnet är deras svar grundade på kunskap och erfarenhet, vilket 

ökar objektiviteten i deras svar. 

2.5.4 Relevans 

Relevans behandlar aspekter som i vilken grad informationen i studien kan utgöra grund för 

ny kunskap, i vilken grad den ger en djupare och mer total förståelse av 

undersökningsobjektet och om resultaten kan ligga till grund för utveckling av nya teoretiska 

kunskaper, begrepp och modeller.  Relevans behandlar även vilka effekter studien lett till, 

exempelvis om det skapats djupare intresse för problemet hos undersökningsenheterna, samt 

ifall informationen i studien gynnar undersökningsenheterna, genom att de kan använda den 

för att lösa problemet. (Enderud, 1979 i Holme & Solvang, 1997)  

Vi hoppas att vår studie kan ligga till grund för ny kunskap, eftersom det faller inom ett 

område som utvecklas, och därför borde intresse finnas för fortsatta studier med möjlig 

utgångspunkt i våra resultat. Vår önskan med denna studie är dessutom att bidra till en 

djupare förståelse för ämnet. För att säkerställa relevansen har vi stämt av våra intervjufrågor 

med en akademiker inom företagsekonomi. Våra förhoppningar är att vår studie skapat 

intresse för problemet med redovisning av humankapital, samt att företag kan använda vår 

studie som underlag för att lösa problemet med hur de ska få humankapitalet att synas.  

2.6 Metodkritik 

Vi tror att vår undersökningsmetod på ett bra sätt hjälper oss att uppfylla studiens syfte och 

besvara våra frågeställningar, det är dock viktigt att vara medveten om att det alltid finns för-

bättringar eller alternativa metoder för att undersöka det valda ämnet. Ett exempel är att öka 
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antalet intervjuer för att få ännu mer kunskap om ämnet och på så sätt få flera personers syn 

på redovisning av humankapital. Ett annat alternativ är att antingen öka antalet undersökta 

företag eller öka tidsintervallen för de granskade årsredovisningarna. Vi har dock haft en tids-

begränsning på denna studie och detta har gjort att vi varit tvungna att avgränsa oss. Trots 

detta tror vi att vi genom vårt urval fått en tillräckligt representativ bild av verkligheten och 

därigenom kunnat nå relevanta resultat. 

2.7 Källkritik 

Vi har i denna studie använt oss av ett flertal olika källor för information och det är mycket 

viktigt att vara kritisk mot dessa. Enligt Patel och Davidson (2003) innebär källkritik att ta 

reda på när, var och varför dokumenten tillkommit samt vem som var upphovsmannen. De 

främsta källorna till teori i denna uppsats är litteratur och artiklar skrivna av flera olika förfat-

tare, och vi har försökt att under studiens gång bibehålla ett kritiskt och objektivt synsätt samt 

jämföra de olika källorna med varandra för att se om de ger en överensstämmande bild. De 

modeller och teorier som använts i denna studie är i hög grad resultatet av de enskilda förfat-

tarnas egna åsikter och det är viktigt att vara medveten om detta och inte godta allt som uni-

versala sanningar utan istället kritiskt förhålla sig till det skrivna. En viktig aspekt är att be-

döma hur användbar källan är för våra syften och en del av detta har ofta att göra med källans 

aktualitet (Holme & Solvang, 1997). Det kan ses som en självklarhet att nyare källor är att 

föredra framför äldre då dessa är mer aktuella och uppdaterade. Vi har dock upptäckt att flera 

av detta ämnes relevanta teorier grundades redan på 1980-talet och att mycket av litteraturen 

därför är av äldre natur. En del äldre litteratur har därför använts i denna studie, men vi har 

samtidigt försökt att även använda ny och uppdaterad litteratur för att få en mer aktuell bild av 

ämnet då vi är intresserade av utvecklingen av redovisning av humankapital.  

En av våra informationskällor har varit intervjupersoner och det är även här viktigt att vara 

kritisk mot de svar som ges och vara medveten om att intervjupersonerna endast ger sin be-

dömning av ämnet och därför en mycket subjektiv bild. Vi är även medvetna om att vi som 

intervjuare kan ha påverkat svaren genom vilka frågor vi ställt samt hur dessa frågor ställts. 

Vi har dock försökt att begränsa vår inverkan på intervjupersonernas svar i så hög grad som 

möjligt. 
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3. LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel presenteras teori som vi finner relevant för forskningsområde. Kapitlet inleds 

med den historiska bakgrunden till humankapitalredovisning i syfte att beskriva utvecklingen 

samt identifiera drivkrafterna bakom denna. Vidare följer en diskussion om definitioner för 

att underlätta läsarens förståelse, följt av centrala aspekter av dagens redovisning, förslag på 

användbara modeller, samt möjligheter och begränsningar med denna typ av redovisning. 

3.1 Humankapitalredovisningens historia 

Enligt Gröjer och Johanson (2008) tog intresset för redovisning och styrning av immateriella 

resurser först fart på 1960-talet och utvecklingen drevs främst av redovisningsforskare i USA. 

Dessa tidiga försök att utveckla nya ekonomiska värderings-, kalkyl- och redovisningsmodel-

ler benämndes vanligen för ”human resource accounting”, och syftade till att synliggöra före-

tagets personalresurs och investeringar i densamma. Under 1970-talet fortsatte ämnet att dis-

kuteras, i Sverige gick detta under benämningen social redovisning, och fokus låg på att ut-

veckla företags årsredovisningar med syfte att bättre redovisa det totala välfärdsbidraget och 

inte bara det penningmässiga. (Gröjer, 1990) 

Denna inriktning fick dock ringa genomslag i praktiken (Johansson, 2003) och intresset för 

denna typ av redovisning svalnade under slutet av 1970-talet hos akademiker och praktiker 

(Gröjer & Johanson, 2008). Detta glapp i utvecklingen berodde enligt Flamholtz (återgivet i 

Rimmel, 2003) på den utbredda idén om att human resource accounting endast handlade om 

att inkludera människor i balansräkningen som om de vore finansiella objekt. Dock berodde 

det minskade intresset även på fortlöpande problem med mätningen av dessa resurser och den 

uppfattade risken av manipulation av dessa mätningar. (Rimmel, 2003) 

Under 1980-talet ökade intresset för området igen, denna gång under namnet personalekono-

mi i Sverige, och flera nya modeller för redovisning och styrning lanserades med främsta fo-

kus på immateriella resurser. Ett tecken på utvecklingen är att den svenska regeringen 1991 

föreslog att en personalekonomisk redovisning skulle vara obligatorisk för alla organisationer 

med fler än 100 anställda, ett förslag som dock inte gick igenom. (Gröjer & Johanson, 2008) 

Många böcker och artiklar skrevs i ämnet under denna period, och bland de mest framstående 

är Sveiby och Konradgruppens publikationer under 1980-talet (Rimmel, 2003) som syftade 

till att utveckla en teori för att mäta och praktiskt redovisa företagens viktigaste resurs; perso-
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nalen (Annell & Sveiby, 1989). Författarna menade att detta handlade om att synliggöra den 

osynliga balansräkningen och företagens ”mjuka” och dolda resurser, något som, enligt dem, 

görs bäst med icke-finansiella indikatorer (Gröjer & Johanson, 2008). Trots ökad uppmärk-

samhet bland akademiker ifrågasatte praktikerna fortfarande nyttan med denna typ av redo-

visning och såg inte något större behov av förändring. Det var inte förrän på 90-talet och bör-

jan av 2000-talet som den riktiga vändpunkten kom i och med den mycket turbulenta och dy-

namiska förändringsmiljön under denna tid; IT:s genomslag, globaliseringen, börsboom, före-

tagskriser och stora tekniska genombrott som alla har lett fram till att de mjuka värdena börjat 

uppmärksammas allt mer. (Johansson, 2003)  

Det balanserade styrkortet som lanserades 1992 är en av de modeller som fick stort genom-

slag (Edvinsson, 2002). Denna modell fokuserar på de icke-finansiella indikatorernas betydel-

se för företagsstyrningen och talar till exempel om andra typer av kapital än finansiellt såsom 

”customer capital”, ”process capital”, ”innovation capital” och ”human capital” (Gröjer & 

Johanson, 2008:582). Balanserade styrkortets grundtanke är att försöka identifiera de faktorer 

som driver det finansiella utfallet för att kunna presentera en så balanserad bild av organisa-

tionens prestationer som möjligt (Al-Ali, 2003).  

En pionjär inom redovisning och styrning av intellektuellt kapital är Leif Edvinsson, som i 

början av 1990-talet blev utnämnd till världens första ’Direktör för intellektuellt kapital’ hos 

försäkringsbolaget Skandia (Al-Ali, 2003). Resultatet av Skandias utvecklingsarbete var 

Skandia Navigatorn; ett verktyg för att visualisera och utveckla intellektuella, immateriella 

och organisatoriska affärstillgångar (Rimmel, 2003). 1995 publicerade Skandia den första 

rapporten om intellektuellt kapital som en bilaga till den officiella årsredovisningen; denna 

publikation fick stor uppmärksamhet och har setts som en av de större milstolparna på områ-

det styrning av intellektuellt kapital (Al-Ali, 2003). 

Även regeringar och internationella organisationer såsom till exempel EU och OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) började engagera sig i möjlighe-

ten att utveckla den traditionella redovisningen under 1990-talet. OECD har ställt sig mest 

positiva till de mer icke-finansiellt orienterade modellerna medan EU har anslutit sig till de 

personalekonomiska tankegångarna från 1960-talet gällande vad som bör tas upp i balansräk-

ningen. IASB (International Accounting Standards Board) har även de diskuterat frågan om 

behandlingen av immateriella resurser i företags balansräkning, och detta har lett till utgivan-

det av IAS38 som är riktlinjer för redovisning av denna resurs. (Gröjer & Johanson, 2008) 

http://www.oecd.org/
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Ett internationellt projekt som pågick under 30 månader mellan 1998 och 2001 är MERITUM 

som står för MEasuRing Intangibles To Understand and improve innovation Management. 

Detta projekt var ett samarbete mellan Spanien, Finland, Frankrike, Norge, Sverige och Dan-

mark, och var indelat i fyra delfokus: att skapa en klassificering av immateriella tillgångar; att 

undersöka intern styrning av icke-materiella resurser, att undersöka relevansen av immateriel-

la resurser för kapitalmarknaden, samt att skapa riktlinjer för rapportering av immateriella 

resurser. Projektet var framgångsrikt och dess rapport publicerades 30 april 2001. (MERI-

TUM, 2001) 

3.2 Definitioner 

3.2.1 Immateriella resurser  

Under de senaste årtiondena har immateriella resurser fått en alltmer ökande betydelse för 

företags värdeskapande (Gröjer & Johanson, 2008), och för att skapa en förståelse för inne-

börden av begreppet ’immateriella resurser’ följer nedan en diskussion angående definitioner 

och klassificeringar. 

Immateriella tillgångar faller under rubriken tillgångar i balansräkningen, och enligt Thomas-

son (2010) delas ett företags tillgångar upp i anläggnings- respektive omsättningstillgångar. 

Anläggningstillgångar kan vidare kategoriseras i tre olika grupper; materiella, immateriella 

samt finansiella tillgångar. Definitionen för en immateriell tillgång är enligt Redovisningsrå-

dets rekommendation RR15 (bfn.se):  

”En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk  

substans som används för produktion eller tillhandahållande av varor eller  

tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa ändamål.” 

Som framgår i MERITUM:s slutliga rapport (2001) finns det ingen unik eller enhälligt accep-

terad definition av immateriella resurser, dock finns det vissa generella egenskaper som 

genomgående återkommer, några intressanta aspekter som inte återfinns i bokföringsnämn-

dens definition är att de förväntas ge framtida ekonomisk intäkt och ska kontrolleras, eller 

åtminstone influeras, av företaget. 
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3.2.2 Kunskapskapital och Intellektuellt kapital 

Under 1980-talet arbetade Konradgruppen med en klassificering av vad de benämnde kun-

skapskapital och menade att det finns två typer av kunskapskapital: individkapital och struk-

turkapital (Annell & Sveiby, 1989). Individkapitalet innefattar enligt Konradgruppen: ”… de 

anställdas individuella personliga sociala förmåga, erfarenheter, skolkunskaper och andra 

färdigheter med inriktning utåt mot företagens kunder” (Annell & Sveiby, 1989:15) medan 

strukturkapitalet inbegriper organisationens kompetens. Dessa idéer låg till grund för vidare 

utveckling av synen och klassificering av företagens immateriella resurser (Arvidsson, 2003). 

Begreppet ”intellektuellt kapital” har använts flitigt i den företagsekonomiska litteraturen för 

att beskriva de immateriella tillgångar som inte syns i traditionell redovisning hos företag (Jo-

hansson, 2003). Det var framför allt försäkringsbolaget Skandia som lanserade termen i sitt 

arbete med att kartlägga och styra sina ”mjuka resurser” i verksamheten (Johansson, 2003). 

Gröjer och Johanson (2008) menar att intellektuellt kapital ofta beskrivs som skillnaden mel-

lan ett företags marknadsvärde (börskurs) och dess bokförda värde. Författarna skriver att det 

råder stor begreppsförvirring inom området och det finns en rad olika definitioner och klassi-

ficeringar av intellektuellt kapital, en av dem är Edvinsson och Malones: 

”Intellectual Capital is the possession of the knowledge, applied experience, organizational  

technology, customer relationships and professional skills that provide Skandia with  

a competitive edge in the market.” (Edvinsson & Malone, 1997:44) 

Ett sätt att undvika den besvärliga definitionsfrågan är enligt Gröjer och Johanson (2008) att 

klassificera olika kategorier som begreppet kan innefatta. Ett exempel på klassificering är 

Skandias Market value scheme: 

 

 

 

 

 

Figur 2 Skandia market value scheme 

Källa: Edvinsson & Malone, 1997:52 
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Gemensamt för de många olika definitioner och klassifikationer som finns av intellektuellt 

kapital är enligt Johansson (2003) att de åtskiljs från det finansiella kapitalet samt att det bryts 

ner i olika huvudgrupper som alla benämns som olika typer av kapital. Den vanligaste katego-

riseringen av intellektuellt kapital är enligt Gröjer och Johanson (2008) i relations-, struktur- 

och humankapital. Relationskapital kan enligt Gröjer och Johanson (2008) avse till exempel 

kundlojalitet, rykte, och relationer till kunder, leverantörer eller omgivande samhälle. Struk-

turkapitalet hos en organisation beskrivs av Annell och Sveiby (1989) som dess erfarenhet 

och historia dokumenterad i handböcker, dataprogram, och ”verktygslådor”; upparbetade 

kommunikationskanaler till leverantörer och kunder, samt andra källor till kunskap som inte 

beror på någon enskild individ. Författarna menar vidare att strukturkapitalet är bundet till 

organisationen – ”det sitter i väggarna” (Annell & Sveiby, 1989:17).  

Då humankapital är huvudfokus för denna studie kommer begreppet att diskuteras mer utför-

ligt i avsnittet nedan. 

3.2.3 Humankapital 

Den tredje och sista kategorin inom intellektuellt kapital är humankapital (Al-Ali, 2003). 

Även här finns en uppsjö av olika definitioner och exemplifieringar, dock verkar det råda en 

viss konsensus om innehållet (se exempelvis Edvinsson & Malone, 1997; Gröjer & Johanson, 

2008; och Al-Ali, 2003). De första att utveckla begreppet och teorin kring humankapital var 

amerikanerna Theodore W. Schultz och nobelpristagaren Gary S. Becker. Det var under 1960-

talet som de utvecklade teorin och påpekade något som borde vara sunt förnuft, men som var 

nytt för tiden; att utbildning är en investering. (econlib.org) 

Enligt Edvinsson & Malone (1997:11) är humankapital: 

”The combined knowledge, skill, innovativeness, and ability of the company’s individual em-

ployees to meet the task at hand. […] Human capital cannot be owned by the company.” 

Edvinsson och Malone (1997) skriver vidare att humankapital inte endast är summan av dessa 

mått, utan även måste fånga dynamiken i en intelligent organisation i en föränderlig och kon-

kurrensutsatt miljö. Att humankapital inte kan ägas av företaget är något som betonas av flera 

författare och Brooking (1997) skriver att anställda är dyra att anställa, träna och hålla uppda-

terade, samtidigt har de rätt att säga upp sig, åka på semester eller bli sjuka, något som inte 

kan kontrolleras av företaget.  En del av MERITUM:s arbete var att finna definitioner på be-
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greppen som används av företag då de talar om immateriella resurser, och deras arbete resul-

terade bland annat i följande definition: 

“Human capital is defined as the knowledge that employees take with them when they leave 

the firm. It includes the knowledge, skills, experiences and abilities of people. Some of this  

knowledge is unique to the individual, some may be generic.” (MERITUM, 2001:3) 

Enligt Gröjer och Johanson (2008) är det inte varje resursslag för sig som skapar värde, utan 

samspelet mellan de olika formerna av kapital. Edvinsson (2002) menar att utmaningen för 

företag ligger i att konvertera humankapital till strukturkapital: 

”The companies that succeed in future will be those that manage to entwine the two, so that 

structural capital remains even when the people leave the enterprise.” (Edvinsson, 2002:25) 

3.3 Kunskapsföretag 

Ett kunskapsföretag definieras som ett företag som lever på att sälja sin kunskap, där kunska-

pen finns i form av lös, individbunden kompetens. Det som skiljer kunskapsföretag från andra 

kunskapsintensiva tjänsteföretag är att kunskapen finns bunden hos kunskapsföretagets med-

arbetare, medan den i andra tjänsteföretag sitter fast i organisationen genom historia och erfa-

renhet. Eftersom kunskapsföretagets kompetens i hög grad är beroende av medarbetarna som 

individer, är det viktigare i dessa företag än i andra att personalen speglas i redovisningen på 

ett fullständigt sätt. (Annell & Sveiby, 1989) 

Kunskapsföretag är ofta karaktäriserade av att värdet av deras immateriella tillgångar översti-

ger värdet av deras materiella tillgångar, även om detta inte syns i deras finansiella rapporter. 

Många författare menar att marknadsvärdet på ett kunskapsföretag kan vara från tio till hund-

ra gånger mer än dess bokförda värde och detta gap är ett tydligt tecken på att ett företags 

värde på marknaden är högre än vad som presenteras i dess rapporter. (Rimmel, 2003) 

Sveiby och Risling (1986) listar ett antal skillnader mellan kunskapsföretag och andra tjänste-

företag. De menar att kunskapsföretagen har högt utbildad personal, medan andra tjänsteföre-

tag domineras av icke-akademiker. Författarna skriver även att kunskapsföretag löser kom-

plexa problem och behandlar sina kunder individuellt, medan tjänsteföretag löser enkla upp-

gifter och deras service är förprogrammerad och riktad till en massmarknad. Vidare poängte-

ras och sammanfattas att kunskapsföretags produktion är icke-standardiserad, kreativ, starkt 

individberoende och komplext problemlösande. 
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Sveiby och Risling (1986) illustrerar hur ett kunskapsföretag skiljer sig från ett industriföretag 

genom nedanstående sammanställning: 

Kunskapsföretaget   Industriföretaget 

Information  = Omsättning, varuflöde 

Människa  = Maskin 

Kunskap  = Kapital, anläggningstillgång 

Utbildning  = Förbättringsinvestering  

Informationsbehandling = Produktion 

 

 

Sveiby och Risling (1986) menar att medarbetarnas individuella kunskap är det som styr hur 

framgångsrikt ett kunskapsföretag löser sina kunders problem, i jämförelse med sina konkur-

renter. Kunskapsföretagets värde är helt beroende av dess personal, vilket gör företaget svårt 

att värdera, och vid ett ägarbyte skulle ett kunskapsföretag kunna tappa allt värde om det var 

beroende av nyckelpersoner som förlorades vid bytet, därför har kunskapsföretag inget egent-

ligt värde förrän det säljs, och konsekvenserna tydligt kan ses. (Sveiby & Risling, 1986) 

3.4 Redovisningens stomme 

I boken Intellektuellt kapital skriven av Stewart finns ett uttalande från David Wilson, aukto-

riserad revisor och partner i Ernst & Young:  

”Det är 500 år sedan Pacioli gav ut sin grundläggande bok om bokföring, och vi har prak-

tiskt taget inte sett någon förnyelse i tillämpningen. Det har kommit fler regler men inte en 

enda regel har förändrat själva stommen för beräkningen.” (Stewart, 1999:89) 

Bergstrand et al. (1993) menar att dagens ekonomisystem grundar sig på den traditionella 

hierarkiska organisationsmodellen från 1900-talet då produktionen bestod av maskiner, enhe-

ter och avdelningar som var helt frikopplade från varandra och styrdes med statiska samband. 

Tillverkningen skedde endast som en upprepning av den förra och skolning, initiativförmåga 

och kreativitet hade inget värde. Företagsledningen i toppen av organisationspyramiden styrde 

verksamheten med regelbundna och återkommande direktiv. Produktlivscyklerna var långa, 

produkterna okomplexa och investeringar i produktutveckling var tämligen små. Författarna 

frågar sig vilka likheter som dagens arbetssätt har med modellen från tidigt 1900-tal, är det 

rätt att använda samma redovisningssystem som vi gjorde då? (Bergstrand et al., 1993) 

Figur 3 

Källa: Egen bearbetning av Sveiby & Risling, 1986:39 
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Enligt bokföringen existerar inte mjuka investeringar eftersom de inte ”tillåts” att balanseras i 

de officiella räkenskaperna från ett år till ett annat, de kostnadsförs investeringsåret och efter 

det syns de inte längre. Bokföringen hindrar oss därmed att följa upp och efterkalkylera mjuka 

investeringar och fördela dessa kostnader över lämpligt antal år utifrån hur investeringarna 

utnyttjas. De officiella räkenskaperna ger oss därför ingen rättvisande intäkts- och kostnads-

bild för företaget. Kostnader för att anpassa organisationen, arbetsrutiner och utbildningar får 

istället ses som löpande omkostnader och läggs endast som stora kostnadsposter. Detta hind-

rar företagen från att rättvist värdera olika informationsteknologiska investeringar i jämförelse 

med andra handlingsalternativ. Verksamheter med en ökande andel mjuka investeringar 

kommer också ha ökade kostnader. (Bergstrand et al., 1993) 

En projektgrupp vid American Institute of Certified Public Accountants gjorde en studie av 

företagens behov av nya redovisningsmetoder och kom fram till att kostnadskomponenterna i 

en produkt idag består av huvudsakligen forskning och utveckling, intellektuella tillgångar 

och tjänster. Det gamla bokföringssystemet går därmed inte att tillämpa eftersom det fokuse-

rar på kostnader för material och arbete. (Stewart, 1999) 

3.5 Innehåll i och syftet med extern redovisning 

3.5.1 Redovisningstraditioner 

Sveriges redovisningstraditioner har under de senaste decennierna förknippats med kontinen-

tal redovisningstradition med redovisning byggd på gällande lagar och med syftet att tillgodo-

se borgenärs- och skatteintresset (Smith, 2006). Men allt eftersom vår utrikeshandel och våra 

ekonomiska kontakter med andra delar av världen ökade har vi influerats av engelsk och ame-

rikansk tradition med en mer självreglerande styrning med starka professionella organisatio-

ner som satt standarden. Efter Sveriges inträde i EU har dock redovisningens orientering mot 

kapitalmarknaden stannat upp eftersom vi blev bundna till EG:s bolagsdirektiv som hade sin 

grund i den kontinentala redovisningstraditionen, men utvecklingen håller även där på att gå 

mot internationella redovisningsrådet och International Accounting Standards Boards norm-

givning. (Nilsson, 2010).  

3.5.2 Redovisningens syfte  

”Redovisning är ett skriftspråk som används för att beskriva de ekonomiska  

konsekvenserna av organisationers verksamhet.” (Gröjer, 2002:7) 



24 

 

Syftet med externredovisning är bland annat att öka tilliten vid företagsaffärer mellan olika 

parter. Den som gör affärer med företaget ska inte behöva lida ekonomisk skada på grund av 

bristande information om företagets verksamhet. För större börsnoterade företag används de-

ras ekonomiska rapporter som underlag till investerarna när de ska bedöma förväntad risk och 

avkastning på deras investeringar. I Sverige har vi ett starkt samband mellan redovisning och 

beskattning vilket innebär att ett av redovisningens syften är att förmedla vilket resultat före-

taget åstadkommit och hur mycket av detta som går till skatt. (Gröjer, 2002)  

Ekonomisk redovisning finns till för att besvara intressenternas frågor om hur företagets ut-

veckling sett ut den senaste tiden, om företaget kan fullfölja sina åtaganden och betala sina 

räkningar, hur den framtida utvecklingen ser ut och så vidare. (Thomasson, 2010) 

Thomasson (2010) skriver att de som är intresserade av företagens information kan beskrivas i 

en intressentmodell, det är deras behov företaget ska tillgodose med relevant ekonomisk in-

formation. Författaren skriver vidare att företagsledningen använder årsredovisningen för att 

få en överblick över företagets ekonomi; de behöver informationen för att bestämma storleken 

på olika typer av investeringar och för att se hur lönsamt företaget är. Enligt Thomasson 

(2010) använder aktieägarna informationen för att bestämma om de ska köpa eller sälja aktier 

i företaget, om det finns utrymme en aktieutdelning och om det eventuellt kommer krävas 

tillskott av ägarkapital i företaget. Långivare använder enligt författaren informationen i års-

redovisningen till att fatta beslut om de ska bevilja företaget ett lån eller inte och hur stort lån 

de kan ge och övriga villkor som ränta och säkerheter. Leverantörer tar beslut utifrån bland 

annat årsredovisningen om huruvida de kan lämna kredit eller om de ska kräva kontant betal-

ning. Kunder bedömer utifrån årsredovisningen företagets överlevnadsförmåga och om de 

kommer finnas kvar i framtiden. De vill också veta om de kan lämna förskott till företaget och 

om de kommer fullfölja sina åtaganden. Anställda är intresserade av att se om det finns några 

utrymmen för löneökningar. En som funderar på att ta anställning i företaget vill veta om fö-

retaget kommer finnas kvar i framtiden. Detta är relevant för stat och kommun då företagen 

utgör en stor del av samhällsekonomin, och det är därför intressant att veta deras ekonomiska 

utveckling. Med hjälp av denna information kan de sedan utforma näringspolitiken i riksdag 

och regering. Årsredovisningen har också betydelse för hur mycket skatt företaget ska betala. 

(Thomasson, 2010) 
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3.5.3 Årsredovisningens delar  

En årsredovisning ska normalt bestå av följande delar (observera att det kan se annorlunda ut 

för vissa företag beroende på företagsform och storlek): En resultaträkning, balansräkning, 

noter, kassaflödesanalys och förvaltningsberättelse. (Gröjer, 2002) Gemensamt för alla svens-

ka företag är att de ska följa Bokföringslagen och Årsredovisningslagen (ÅRL) i deras redo-

visning. Bokföringslagen behandlar bokföringsskyldighet och den löpande bokföringen me-

dan Årsredovisningslagen tar upp regler för årsbokslutet. (Thomasson, 2010) I ÅRL går det 

att läsa om vad en förvaltningsberättelse ska innehålla, den är till för att ge en rättvisande 

översikt över företagets utveckling när det gäller verksamheten, ställning och resultat och den 

ska ta med händelser av väsentlig betydelse som hänt under räkenskapsåret eller efter dess 

utgång. Därutöver ska den innehålla icke-finansiella upplysningar som är relevanta för dess 

verksamhet och där ingår även upplysningar om miljö- och personalfrågor. 

3.5.4 Redovisningsprinciper 

Gröjer (2002) skriver om vissa grundläggande redovisningsprinciper som är förutsättningar 

för det redovisningen bygger på. Nedan följer de som är relevanta för humankapitalredovis-

ning: 

 Fortlevnadsprincipen bygger på att företaget ska redovisa sina tillgångar efter anta-

gandet om att de ska fortsätta driva verksamheten i all framtid så länge det inte tydli-

gen finns en begränsning. Detta för att tillgångarna ska skrivas av efter deras nyttjan-

deperiod och därmed inte kostnadsföras direkt.  

 Måttenheten skall vara pengar 

 Försiktighetsprincipen innebär att tillgångar inte får värderas för högt och skulder inte 

får värderas för lågt. 

3.5.5 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Med utgångspunkt för de anställdas informationsbehov finns det formulerade kvalitetskrav, 

kvalitativa egenskaper, som ställer krav på redovisningens utformning. Huvudkriteriet är rele-

vans som innebär att redovisningen ska vara användbar för beslut. Det andra kravet på redo-

visningens utformning är tillförlitlighet som beskriver redovisningens förmåga att avbilda den 

ekonomiska verkligheten som råder i företaget, den ska avbilda rätt aspekter och som inte 
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bygger på för stor osäkerhet. Redovisningen ska ta med alla väsentliga ekonomiska händelser 

och de som tas med ska också vara tillräckligt betydelsefulla för att påverka beslut. Ett asym-

metrikrav till verifierbarhet är försiktighet, det innebär att tillgångar och intäkter inte ska 

överskattas och skulder och kostnader inte ska underskattas. (Smith, 2006) 

Den tredje kvalitativa egenskapen är jämförbarhet med två olika aspekter: jämförbarhet mel-

lan företag och jämförbarhet över tiden. Den första betyder att användarna ska kunna jämföra 

olika företag mellan varandra, och för att det ska vara möjligt måste måtten som används vara 

jämförbara. Den andra aspekten av jämförbarhet; jämförbarhet över tiden, är till för att göra 

en prognosrelevans möjlig. Därför ska måtten som används i ett företag vara beräknade enligt 

samma regler och lika händelser och tillstånd ska redovisas på samma sätt. Detta får dock inte 

hindra företaget från att göra anpassningar till nya lagar eller standarder eller låter bli att 

genomföra förändringar. (Smith, 2006) 

Den redovisningsinformation som produceras måste ses ur ett ekonomiskt perspektiv, det vill 

säga med en intäkts- och en kostnadssida. Intäktssidan består av värdet av förbättrade beslut i 

och med att informationen är tillgänglig och kostnadssidan består av kostnader för att produ-

cera, kommunicera och använda informationen. En eventuell förbättring måste därför ha stör-

re värde än kostnaden den har för att utöka och förbättra informationen. (Smith, 2006) 

3.6 Regler för immateriella resurser idag 

Samhällets utveckling har gått mot en mer tjänsteinriktad och kunskapsintensiv produktion 

och därmed har också de immateriella tillgångarna fått större betydelse för företaget och dess 

ekonomiska situation. Inriktningen mot ett anglosaxiskt synsätt och rättvisande bild har också 

inneburit att dessa tillgångar fått större fokus än tidigare. (Smith, 2006) 

Det finns en paragraf i årsredovisningslagen (ÅRL 4 kap 2 §) som tar upp redovisning av im-

materiella tillgångar: 

”Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt 

värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång.  

Detsamma gäller utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och  

liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger  

det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits  



27 

 

(goodwill). Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande  

eller för företagets förvaltning får inte tas upp som en tillgång. Lag (1999:1112).” 

Redovisningsrådet har gett ut rekommendationer för redovisning av immateriella tillgångar i 

deras rapport RR15 som i stort sätt är en översättning av IAS 38. Syftet med deras rapport är 

att ange hur de immateriella tillgångarna ska behandlas i redovisningen. För Redovisningsrå-

dets definition av en immateriell resurs se avsnitt 3.2.1. 

Med identifierbar menas att en immateriell tillgång ska vara avskiljbar, det vill säga att före-

taget kan hyra ut den, sälja eller byta ut eller dela ut de framtida ekonomiska fördelarna utan 

att göra sig av med de ekonomiska fördelarna för andra tillgångar i dess intäktsskapande verk-

samhet. En tillgång är en resurs som företaget har kontroll över till följt av inträffade händel-

ser och som väntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden. En immateriell tillgång ska 

enligt rekommendationen redovisas i balansräkningen när den i framtiden sannolikt kommer 

inbringa ekonomiska fördelar till företaget och att dess anskaffningsvärde kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. Företaget har kontroll över tillgången om de kan säkerställa att de framtida 

ekonomiska fördelarna kommer tillfalla företaget och att de samtidigt kan begränsa andra att 

ta del av fördelarna. Oftast kan denna kontroll visas genom en legal rättighet. Kunskap kan ge 

upphov till framtida ekonomiska fördelar och de kan även kontrollera ekonomiska fördelarna 

genom att kunskaperna skyddas av legala rättigheter i form av till exempel copyrights eller 

lagstadgad tystnadsplikt för de anställda. Problematiken ligger i att företaget inte har kontroll 

över hur länge de anställda och företagsledningen stannar kvar i företaget. Därför uppfyller 

oftast inte tillgången definitionen av en immateriell tillgång. Det är också svårt att hindra 

andra att ta del av en speciell kunskap. Eventuella utgifter för en immateriell tillgång som inte 

uppfyller de ovannämnda kriterierna för att redovisas som en tillgång i balansräkning ska re-

dovisas som en kostnad när de uppkommer. De tar även upp exempel på utgifter som direkt 

ska redovisas som kostnader, bland annat utgifter för utbildning. (bfn.se) 

Enligt EU:s direktiv är det idag obligatoriskt för revisionsföretag inom EU, som har kunder 

som är noterade på någon av de europeiska börserna, att tillhandahålla en årlig rapport avse-

ende dess revisionsverksamhet, en så kallad transparency report (grantthornton.se).  
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3.7 Modeller för att redovisa och styra humankapital 

3.7.1 Nyckeltal 

Annell och Sveiby (1989) skriver att intäktspersonerna är individkapitalets viktigaste kompo-

nent. Med intäktspersoner menar de människor som är direkt verksamma i företagets produk-

tion, vilket innefattar de som planerar, producerar, bearbetar eller presenterar den produkt som 

efterfrågas av kunden. Författarna föreslår ett nyckeltal som kan användas för redovisning av 

individkapitalet; andelen intäktspersoner i relation till övrig personal i företaget. De anser att 

dessa relationer bör finnas illustrerade ett antal år bakåt i redovisningen, så att man får en jäm-

förelse och att det finns förklaringar till skillnaderna mellan åren.  

Enligt Annell och Sveiby (1989) är även intäktspersonernas utbildningsnivå relevant för be-

dömningen av individkapitalets kvalité och därmed för kunskapsföretagets förmåga till fort-

satt framgång, därför bör utbildningsnivån beskrivas så tydligt som möjligt i redovisningen. 

Författarna tar även upp genomsnittligt antal år i yrket som någonting som bör synas i redo-

visningen. De menar att det totala individkapitalet är ett mått på hur erfarna och kunniga ett 

företags intäktspersoner är och för att visa detta använder man nyckeltalet som ger individka-

pital per intäktsperson. Detta får man fram genom att lägga samman alla intäktspersoners 

antal år i yrket och dividerar detta med antal intäktspersoner (Annell och Sveiby, 1989). 

Annell och Sveiby (1989) menar att utbildning är lika med investering i kunskapskapital, och 

att kunskapsföretag är beroende av medarbetarnas kunskaper. Ett sätt att redovisa investering i 

utbildning är enligt författarna att redovisa antal utbildningsdagar per intäktsperson, författar-

na nämner även att det kan vara relevant att redovisa vilken kompetens företaget har inom 

olika områden. 

Annell och Sveiby (1989) skriver om hur företag kan beskriva sin stabilitet med ett antal 

nyckeltal i redovisningen. Personalens genomsnittsålder kan vara ett mått som beskriver stabi-

liteten eftersom äldre medarbetare generellt är mer stabila än yngre. Enligt författarna har 

därför ett företag med hög medelålder ett mer stabilt personalläge och motsvarar lägre risk. 

Antal anställningsår är ett annat mått som enligt författarna indikerar stabilitet; ett lågt värde 

på detta mått innebär en högre risk. Författarna menar också att det kan vara av vikt att redo-

visa personalomsättningen fördelat på ett antal år tillbaka i tiden för att jämföra utvecklingen. 

Den mest dynamiska organisationen med lägst risk är den med mellan fem till tjugo procents 

personalomsättning menar författarna. Annell och Sveiby (1989) menar att om det är för hög 
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personalomsättning tyder detta på missnöje, och leder till att organisationen dräneras på kun-

skapskapital eftersom de anställda stannar kvar så kort tid. Samtidigt kan en för låg personal-

omsättning göra att organisationen riskerar att stelna till. 

3.7.2 Skandia IC-Navigator 

Skandianavigatorn är en samling av immateriella mätningsmetoder som illustrerar hur värde 

skapas i företag (100.hanken.fi). Modellen är indelad i fem stycken fokus; finansiellt-, kund-, 

process-, human- samt förnyelse- och utvecklingsfokus (Edvinsson & Malone, 1997). Edvins-

son och Malone beskriver modellen som ett hus där det finansiella fokuset är vinden, kund- 

och processfokuset är väggarna, husets grund är förnyelse- och utvecklingsfokuset och hu-

manfokuset är husets hjärta. Humanfokuset samt förnyelse- och utvecklingsfokuset fungerar 

som kärnan i organisationens värdeskapande (100hanken.fi). Edvinsson och Malone (1997) 

menar att fokusen representerar olika tidsperspektiv; historisk, nutid och framtid där det fi-

nansiella fokuset representerar det förflutna, kund- human- och processfokusen representerar 

idag och förnyelse- och utvecklingsperspektivet representerar framtiden. Sveiby (1995) skri-

ver att det tagits fram ett antal nyckeltal inom de olika fokus modellen beskriver. Nyckeltal 

inom det finansiella perspektivet kan vara resultat/förvaltat kapital, inom kundperspektivet 

antal kunder eller andel förlorade kunder, inom processfokus administrativa kostna-

der/anställd, inom förnyelse- och utvecklingsfokus kostnad för kompetensutveckling, och 

inom humanfokuset personalomsättning och utbildningskostnader/anställd. 

 

 

 

 

  

 

 

    

Figur 4 Skandia Navigator 

Källa: Edvinsson & Malone, 1997:68 
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3.7.3 Den osynliga balansräkningen 

Sveiby (1995) skriver att de enda tillgångar som vanligen får bokföras som värden i balans-

räkningen är de materiella tillgångar som ägs av företaget. Författaren menar att det då blir 

problem när företagets viktigaste tillgångar är osynliga och inte mäts, vilket är vanligt inom 

tjänstesektorn. Sveiby (1995) delar in den osynliga delen av balansräkningen i tre huvudgrup-

per; interna strukturer, externa strukturer och personalens kompetens. Enligt författaren består 

den interna strukturen av till exempel patent, modeller och datasystem. I allmänhet ägs dessa 

av företaget och är därför bundna till det. Den externa strukturen är enligt författaren till ex-

empel relationer med kunder och leverantörer, varumärke och rykte. En del av dessa kan ägas 

av organisationen, men det är inte lika självklart som med till exempel patent och datasystem.  

Sveiby (1995) menar att om man inkluderar denna dolda del får balansräkningen ett utseende 

enligt nedanstående bild: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den övre delen motsvarar den ”normala” balansräkningen som finns i årsredovisningen, här 

syns materiella tillgångar och hur de är finansierade.  Den synliga finansieringen är vanligen 

mycket enkel i ett kunskapsföretag och består ofta av kortfristiga lån, några få långfristiga lån 

samt ägarkapitalet. (Sveiby, 1995) Författaren menar att det ofta är svårt att få långfristiga lån 
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Figur 5 Den osynliga balansräkningen 

Källa: Sveiby, 1995:42 
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eftersom bankerna har en benägenhet att underkänna säkerheten på grund av för få materiella 

tillgångar. Författaren skriver vidare att de immateriella tillgångarna inte är så likvida och till 

skillnad från de materiella kan de både vara ägda och icke ägda av företaget. Sveiby (1995) 

beskriver att de immateriella tillgångarnas motsvarighet på finansieringssidan oftast är ett 

osynligt eget kapital, på grund av att bankerna är ovilliga att bevilja lån för investeringar i 

immateriella tillgångar, och då är det mesta av affärsutvecklingen istället självfinansierad.   

3.7.4 Intangible Assets Monitor 

Sveiby (2009) skriver att Intangible Assets Monitor, IAM, är en modell som presenterar ett 

flertal indikatorer som kan användas för att mäta immateriella tillgångar. Valet av indikatorer 

beror på företagets strategi och inriktning, alla indikatorer passar inte alla företag eller situa-

tioner. Monitorn bör inte överskrida en sida och ska kompletteras med ett antal kommentarer. 

Syftet med modellen är att få en så bred bild av företaget som möjligt, och de viktigaste indi-

katorerna är de som visar företagets tillväxt, förnyelse, effektivitet och stabilitet. (sveiby.com 

a) 

 

Modellen är dels uppdelad i de tidigare nämnda huvudgrupperna av immateriella tillgångar; 

extern struktur, intern struktur och kompetens. Man kan sedan välja olika indikatorer, beroen-

de på verksamhet och omständigheter, som visar tillväxt, förnyelse, effektivitet och stabilitet 

för de olika typerna av immateriella tillgångar.  

 

 

Figur 6 Intangible Assets Monitor 

Källa: http://www.sveiby.com/articles/CompanyMonitor.html [2012-05-16] 
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 Extern Struktur  Intern struktur Kompetens 

Indikatorer för tillväxt: 

 hur väl accepteras 

affärsidén på marknaden 

 lönsamhet/kund 

Indikatorer för tillväxt: 

 investeringar i den 

interna strukturen till 

exempel i IT 

Indikatorer för kompetens: 

 personalens antal år i 

yrket 

 personalens 

utbildningsnivå 

Indikatorer för förnyelse: 
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kunder 

 

Indikatorer för förnyelse: 

 andel nya 
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Indikatorer för stabilitet: 

 andel stora kunder 
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order 
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personalen
2
  

 organisationens ålder 
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 personalomsättning 

 lönenivå jämfört med 

konkurrenter 

 

Figur 7 Intangible assets 

Källa: Egen bearbetning av Sveiby (http://www.sveiby.com/articles/CompanyMonitor.html) [2012-05-16] 

3.7.5 Hållbarhetsredovisning 

”Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot  

klienterna, både inom och utanför organisationen, för vad organisationen uppnått  

i sitt arbete mot en hållbar utveckling” (globalreporting.se, sid 4, a) 

En hållbarhetsredovisning är en organisationsrapport som ger information både om den eko-

nomiska och sociala pliktuppfyllelsen samt företagets miljöpolicy och styrelsens prestations-

förmåga. Efterfrågan på icke-finansiell i organisationers rapportering växer, fler intressenter 

vill veta mer än vad som redovisas i den finansiella rapporten. (globalreporting.se, b)  

GRI, Global Reporting Initiative, (globalreporting.org, a) anger att det ska finnas ett standard-

innehåll i hållbarhetsredovisningen uppdelat på åtta områden med rubrikerna: 

 Strategi och profil 

 Ekonomisk påverkan  

                                                 
2
 Personal med mindre än två anställningsår i företaget. Nyligen sysselsatta är mindre stabila än gamla. 
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 Miljöpåverkan  

 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor 

 Social påverkan  

 Mänskliga rättigheter  

 Organisationens roll i samhället 

 Produktansvar 

 

Strategi- och profilområdets syfte är att ge en strategisk bild av företagets förhållningssätt till 

hållbarhet, och bland annat redovisa en organisationsprofil och ge en beskrivning av 

företagets redovisning. Området ekonomisk påverkan ska visa hur företaget påverkar dess 

intressenters ekonomiska förhållande och företagets inverkan på ekonomiska system på lokal, 

nationell och global nivå. Miljöpåverkan-området ska beskriva företagets påverkan på det 

levande och det icke levande naturliga systemet, inklusive ekosystem, mark, luft och vatten, 

och hur företaget bedriver miljöarbete. Området social påverkan avser den effekt företaget har 

på de sociala system den verkar inom, och aspekterna omfattar anställningsförhållanden, 

mänskliga rättigheter samt samhälls- och produktansvar. Gällande anställningsförhållanden 

och arbetsvillkor vill GRI att företagen ska beskriva hur de arbetar med anställning, relationer 

mellan anställda och ledning, hälsa och säkerhet i arbetet, utbildning samt mångfald och 

jämställdhet. Området mänskliga rättigheters syfte är att beskriva i vilken utsträckning 

mänskliga rättigheter beaktas vid investeringar och val av leverantörer, samt att här ska 

personalens utbildning gällande mänskliga rättigheter visas. Syftet med att redovisa 

organisationens roll i samhället är att visa dess påverkan på samhället, samt ge information 

om hur de risker som kan uppstå i samband med interaktion med andra sociala institutioner 

hanteras. Området produktansvar ska ge information om hur företagets produkter och tjänster 

direkt eller indirekt påverkar kunderna, framförallt gällande hälsa, säkerhet, information och 

märkning, marknadsföring och integritet. (globalreporting.org, a)  

3.7.6 Integrerad rapportering 

”Syftet med integrerad rapportering är att lämna en sammanhållen information  

om en organisations strategi, styrning, resultat och framtidsutsikter utifrån  

den omvärld som organisationen verkar i.” (kpmg.se, b) 

Den finansiella krisen har gjort behovet av mer omfattande information i företagens rapporte-

ring tydligt, detta för att investerare och andra intressenter ska kunna få en tydligare insikt i de 

risker och möjligheter ett företag står inför. Integrerad rapportering är en ny strategi för att 
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visa sambandet mellan en organisations strategi, styrning och finansiella resultat och de socia-

la, miljömässiga och ekonomiska sammanhang inom vilket det verkar. Genom att förstärka 

dessa samband kan integrerad rapportering hjälpa företagen att ta mer hållbara beslut och 

möjliggöra för investerare och andra intressenter att förstå hur en organisation verkligen pres-

terar. (theiirc.org) 

3.8 Åsikter om redovisning av humankapital 

Det har förts många diskussioner över huruvida det är möjligt eller inte att mäta och värdera 

intellektuellt kapital på ett konsekvent sätt i ett stort antal olika företag, branscher och länder. 

Metoden och analysen måste också vara objektiv och får inte avslöja delar som konkurrenter-

na kan dra fördel av. (Fernström et al., 2006) 

3.8.1 Möjligheter och fördelar 

Fördelarna med att redovisa intellektuellt kapital är att finansmarknaden får bättre insyn och 

insikt i företagens verksamhet, företagens kapitalkostnader kan därmed bli lägre och de kan få 

en högre marknadskapitalisering. Medarbetare och intressenter får en ökad tillit för företaget 

och det kan även stödja företagets långsiktiga vision om företaget redovisar och kommunice-

rar sitt intellektuella kapital utifrån ett långsiktigt perspektiv. (Fernström et al., 2006)  

Kunskap är idag den viktigaste råvaran till ekonomisk aktivitet och människorna i organisa-

tionen spelar huvudrollen. Trots detta drivs många av dagens företag som om de vore gamla 

industriföretag, de mäter fysiskt kapital och ekonomiska tillgångar men glömmer bort kun-

skapen; deras viktigaste källa till värde och konkurrensfördelar. (Stewart, 1999) Bjurklo och 

Kardemark (2003) skriver att det som gör en organisation unik är det som gör den konkur-

renskraftig. Det mesta som finns i organisationer går att kopiera och anskaffa av andra före-

tag, förutom dess medarbetare. En organisations värde består av många faktorer, en av dem är 

medarbetarna och eftersom de inte syns i redovisningen ges inte en tillräckligt fullständig bild 

för att förstå organisationen och dess verksamhet. För att företag ska bli framgångsrika krävs 

att de skapar förutsättningar för kompetensskapande och för att göra det måste de i sin tur ha 

tillgängligt information om medarbetarnas kompetens. (Bjurklo & Kardemark, 2003) 

Andra fördelar med att redovisa humankapital är att personalfrågorna i företaget skulle bli en 

naturlig och väsentlig del av verksamheten. En jämförelse mellan åren blir också tillgänglig, 

vilket kan skapa en positiv grund för inlärning i organisationen och en möjlighet att ta fram 
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effektiva personalåtgärder och lära sig av de som varit mindre effektiva. De verksamheter 

som är icke vinstdrivande kan dra nytta av en sådan redovisning för att få en prestationsmät-

ning av företaget, det ger en annan bild av verksamheten då de får en intäktssida att relatera 

sina kostnader till. (Gröjer, 1990)  

Stewart (1999) skriver att företag på aktiemarknaden idag kan värderas till flera gånger sina 

bokförda tillgångar, något som tydligt visar att ett kunskapsföretags immateriella tillgångar 

bidrar mer till deras värde än vad deras materiella tillgångar gör. Värdet på företag återfinns i 

medarbetarnas talanger, ledningens effektivitet och relationen med kunderna. (Stewart, 1999) 

3.8.2 Begränsningar och nackdelar 

Om alla företag ska rapportera sitt intellektuella kapital i sin redovisning krävs det att det 

finns enhetliga regler, detta finns inte i dagens läge och måste därför tas fram vilket i sin tur 

innebär kostnader (Fernström et al., 2006). Även resurser för informationshantering tillkom-

mer för bokslutsarbetet samt kostnader för att ta fram svårfångade poster som till exempel 

rekryteringskostnader (Gröjer, 1990). 

”Den nya ekonomin”, som utvecklades under IT-boomen och där mjuka investeringar fick 

större utrymme, förde med sig balansräkningar och resultaträkningar byggda på glädjesiffror. 

Resultaträkningen innehöll glädjesiffror om försäljningsutvecklingen, resultatet och kassaflö-

det. Balansräkningen hamnade i bakgrunden med den dominerande tillgångsposten goodwill 

som en följd av uppköpta eller infusionerade företag, de visade en glimrande bild över de 

framtida resultaträkningarna och värdehöjande mjuka investeringar och satsningar på intellek-

tuellt kapital. (Johansson, 2003) 

En av nackdelarna med att redovisa intellektuellt kapital är att informationen kan vara lätt att 

manipulera så att endast det positiva visas, den kan också avslöja känslig information om fö-

retaget som sedan konkurrenterna kan använda till sin fördel. Redovisning av intellektuellt 

kapital sitter ihop med ansvarsrisker som kan förekoma om informationen företaget presente-

rar är framtidsorienterat, informationen kan också skapa förväntningar som minskar företags-

ledningens spelrum om de låst in sig på en viss linje då intressenterna förväntar sig att företa-

get följer de uppsatta målen. (Fernström et al., 2006)  

Ett annat problem med redovisning av kunskapen i företaget är att det bara är värt något om 

det kompletteras med en strategi eller handlingsplan. Företaget är inte heller intelligent bara 
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för att den har intelligenta medarbetare. Vissa medarbetare har stor betydelse för företaget 

medan andra bara kostat pengar vilket gör det svårt att få en korrekt beskrivning av medarbe-

tarna och deras bidrag till företagets lönsamhet. (Stewart, 1999) 

Det intellektuella kapitalet är enligt Stewart (1999) en mjuk resurs som är svår att definiera 

och upptäcka. Problematiken är enligt författaren att identifiera företagets kunskapstillgångar, 

det kan ses som ett sätt att försöka fånga fisk med händerna. Det är möjligt, men det svåra är 

att få ett grepp om föremålet för ansträngningen. Stewart (1999) skriver att i dagens redovis-

ning räknar företag det som är enkelt att räkna, men det betyder inte att de lägger mindre vikt 

vid det som inte redovisas, såsom exempelvis intellektuellt kapital. 

3.9 Danmarks initiativ 

Ett land som varit mycket framstående gällande redovisning av immateriella resurser är Dan-

mark. År 2000 publicerade The Danish Ministry of Trade and Industry, i samarbete med 17 

danska företag, riktlinjer för Intellectual Capital Statements (ICS) för att uppmuntra företag 

att rapportera om sitt intellektuella kapital. (Al-Ali, 2003) I riktlinjerna kan läsas: 

“An intellectual capital statement can be used for managing and bringing focus  

to the development of the company’s knowledge resources.” 

(A guideline for intellectual capital statements, 2000) 

Al-Ali (2003) skriver att dessa riktlinjer anger att ett ICS ska innehålla tre olika delar: 

1. The knowledge narrative. Beskriver hur företaget organiserat sina kunskapsresurser för att 

möte sina kunders behov och inkluderar företagets vision, mission och värdeerbjudande. 

2. Management challenges. Härledd från del ett och beskriver de utmaningar som ledningen 

står inför i utvecklandet av kunskapsresurser i samband med kunder, anställda, processer 

och teknologier. 

3. The reporting part. Beskriver de initiativ och åtgärder som vidtagits för att möta manage-

mentutmaningar, och rapporterar om framsteg genom siffror, indikatorer och diagram. 

Sedan 2001 är det i Danmark obligatoriskt för medelstora och stora (med mer än 50 anställda, 

omsättning på mer än 40 miljoner danska kronor (DKK) eller en balansomslutning på mer än 

20 miljoner DKK) företag, börsnoterade företag samt statsägda företag att komplettera redo-

visningen med specifik information om sina kunskapsresurser som ska följa de publicerade 

riktlinjerna. (Holmen, 2001)  
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4. INTERVJUER MED NYCKELPERSONER 

Detta kapitel innehåller empirisk data från våra fem intervjuer med nyckelpersoner inom om-

rådet humankapitalredovisning. De intervjuade personerna är: Nils-Göran Olve, Ulf Johan-

son, Gunnar Rimmel, Leif Edvinsson och Karl-Erik Sveiby. I kapitlet kommer intervjuperso-

nernas uppfattning om drivkrafterna bakom utvecklingen, möjligheter och begränsningar med 

humankapitalredovisning samt utbredningen idag att presenteras. 

4.1 Nils-Göran Olve 

Nils-Göran Olve startade sin karriär som forskare på Handelshögskolan i Stockholm (HHS) 

under 1970-talet och 1980-talet där han bland annat arbetade med företagsledarutbildning och 

som uppdragsforskare (fek.uu.se). Han blev så småningom antagen som docent vid HHS men 

valde 1986 att lämna universitetet för att bli konsult. Olve var under 17 år partner i Cepro 

Management Consultants men konsulterar numera som frilansare samtidigt som han arbetar 

deltid som akademiker (iei.liu.se). Han är adjungerad professor i ekonomiska informationssy-

stem vid Linköpings Universitet sedan 1995 samt gästprofessor vid Uppsala Universitet sedan 

2011. Olve har ensam eller tillsammans med medförfattare publicerat uppåt tjugo böcker samt 

ett stort antal artiklar och forskningsrapporter. (fek.uu.se) 

Olve berättar att han alltid intresserat sig för att företag har andra resurser än pengar och att 

han exempelvis skrev sin avhandling om ”flermålsbudgetering” som utgick ifrån ett intresse 

för att företags framgång inte endast går att mäta i vinst. Olve förklarar vidare att även om 

dessa aspekter alltid har intresserat honom har han inte själv forskat i redovisning av detta, 

dock har han diskuterat ämnet mycket och följde projektet MERITUM
3
 under 90-talet.  

Enligt Olve är begreppet humankapital mest en reklamterm då kapital är något som normalt 

ägs, och medarbetare kan inte ägas. Olve menar att enda gången humankapital har kunnat 

redovisas som en tillgång i balansräkningen var när folk fortfarande hade slavar. Olve anser 

att anställda är en osäker resurs eftersom de när som helst kan säga upp sig. Vad företag ska 

berätta för sina intressenter om medarbetarna är enligt Olve av intresse, men eftersom medar-

betare inte kan redovisas som tillgångar kan det vara orättvist mot företag som kanske inte 

äger några materiella tillgångar, till exempel är detta ofta fallet med bemanningsföretag.  

                                                 
3
 Se avsnitt 3.1 
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Vad gäller extern redovisning av humankapital förklarar Olve att man bör se på redovisning 

som en kommunikation mellan företag och intressenter, och att det då främst handlar om vad 

företagen har anledning att berätta. Vidare anser Olve att det är viktigt att skilja på olika typer 

av kapital och resurser; han menar att den legala årsredovisningen visar den finansiella delen 

hos företag och att han är ointresserad av att ha humankapital som en finansiell tillgång. Istäl-

let anser han att årsredovisningen bör kompletteras med andra delar som en sorts integrerad 

rapportering. Vad gäller användandet av nyckeltal för att redovisa humankapital menar Olve 

att man alltid använder nyckeltal när man granskar och försöker sätta sig in i olika typer av 

redovisningar då jämförelser nästan alltid kräver en bedömning utifrån siffror. Dock är detta 

inget område där det finns möjlighet att ha särskilt standardiserade nyckeltal annat än när man 

jämför väldigt likartade verksamheter eller gör en jämförelse av samma verksamhet över tid, 

på grund av att medarbetarnas roll skiljer sig mycket mellan olika branscher och företag. 

Den främsta fördelen med att inkludera humankapital i den externa redovisningen är enligt 

Olve att det kan skapa en vidare förståelse för företagets framtidsutsikter. Dock menar Olve 

att detta endast är fallet om humankapitalredovisningen är en komplettering till den traditio-

nella redovisningen, företag bör alltså inte försöka göra en monetär värdering i balansräkning-

en. En nackdel Olve ser är att denna typ av redovisning kan ge en felaktig bild om att företa-

get skulle ha någon slags långsiktig åtkomst till de här resurserna, när de i väldigt många fall 

istället kan välja att lämna företaget. Dessutom menar Olve att många företag idag är beroen-

de av humankapital som inte är direkt anställda av företaget, utan personer som de istället i 

olika former har avtal med. Som exempel talar Olve om ett bokförlag som är beroende av en 

författare. Dessa personer kan uppfattas vara en tillgång för företaget, men Olve menar att 

fallet idag är att dessa nyckelpersoner kan välja att relativt snabbt bryta samarbetet. Den störs-

ta svårigheten med att redovisa humankapital är begripligheten enligt Olve, han berättar: 

”Att man alltså måste förmedla en ganska subtil bild av både vilken trolighet man har för 

fortsatt samarbete med de här personerna och vilken betydelse de har för resultatet.” 

Vad gäller den historiska utvecklingen av redovisning av humankapital anser Olve att det inte 

finns några tydliga milstolpar; att man egentligen inte har uppnått något ännu. Han menar att 

det finns förslag och pågående utredningar, men att det som faktiskt redovisas i årsredovis-

ningar idag egentligen inte är det som har diskuterats och efterfrågas av forskare och externa 

intressenter. Vid förfrågan om Leif Edvinssons och Skandias påverkan på utvecklingen av 

redovisning av humankapital menar Olve att det var ett gott försök att ta upp debatten; 



39 

 

”… men i förlängningen inte med så stor verkan. Däremot så var det ju ett  

tecken på att det var frågor som började bli viktiga.” 

Olve tror inte på någon separat redovisning av humankapital i framtiden, istället tror han att 

företag kommer tvingas börja hitta bättre former för det som kallas integrerad redovisning, 

där företag förklarar till exempel hur medarbetarna samspelar med företagets rutiner och före-

tagets varumärke; hur kunderna är medvetna om företaget och vana att utnyttja dess tjänster 

och så vidare. Olve menar att de externa intressenterna då kan bilda sig en egen uppfattning 

om hur sårbart företaget är och hur utbytbara medarbetarna är, eller omvänt; hur inbyggda de 

är i verksamheten. Olve talar även om att ett företags anställda inte alltid är en tillgång, utan 

även kan vara en belastning. Som exempel berättar han om teatervärlden där skådespelare, 

sångare och balettdansare kan ha kontrakt som innebär att företaget är skyldiga att försörja 

dem tills pensionering trots att de är ganska ”obrukbara” bortom någon slags bäst-före-ålder. 

4.2 Ulf Johanson 

Ulf Johanson är professor i MERITUM och arbetar på Mälardalens högskola. Tidigare arbe-

tade Johanson på universitetens företagsekonomiska institutioner i Uppsala och Stockholm. 

På 70-talet arbetade han som personalchef på två olika företag, och det var då hans intresse 

för intellektuellt kapital väcktes då han tyckte att diskussionerna när det gällde personalfrå-

gorna var konstiga. Han upplevde att man talade om personalen som om de inte hade någon 

ekonomisk betydelse, vilket han ansåg var precis tvärtom; om det var något som spelade roll 

så var det hur personalen mådde, både fysiskt och psykiskt, och vilken motivation och kun-

skap de hade. På 1980-talet kom Johanson i kontakt med Jan-Erik Gröjer och tillsammans 

började de arbeta med redovisning av humankapital och kallade det Personalekonomi. Tanken 

var att använda vanlig företagsekonomisk kalkylering inom personalområdet för att påvisa 

effekter av olika åtgärder och vilka konsekvenser det ger att inte göra någonting. Efter sex, sju 

år började de studera resultaträkningen, och gav förslag på en omgruppering av kostnaderna i 

resultaträkningen och synliggörandet av kostnader för till exempel sjukfrånvaro, personalom-

sättning och utbildning. Johanson berättar att det var på väg att bli lagstiftning 1991; den då-

varande regeringen uppmärksammade deras arbete och ville lagstifta för att synliggöra kost-

nader för bristande arbetsmiljö, men sen kom den stora ekonomiska krisen för Sverige och då 

föll det i bakgrunden. Sedan kom EU-inträdet för svensk del, och då tog man inte heller upp 

frågan utan sa snarare att man i framtiden skulle anpassa svensk lagstiftning till EU-lag.  
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Vidare berättar Johanson att det gick tre, fyra år och sedan uppmärksammades frågan igen, då 

ifrån OECD:s sida. Johanson blev inbjuden till att hålla tal på olika OECD-konferenser runt 

om i världen där man återigen var intresserade av den modell och de tankar Johanson och 

Gröjer hade kring rapportering av humankapital och personalfrågor. Men OECD bestämde sig 

i Amsterdam, kring 1999, efter åtskilliga idéutkast, för att släppa idén om att göra om den 

traditionella ekonomiska redovisningen, och istället gick de in på en rapportering av icke-

finansiell karaktär. Johanson berättar att vid den här tiden hade begreppet intellektuellt kapital 

lanserats på agendan, vilket uppfattades som en mer lovande väg.  

Johanson berättar vidare att EU samtidigt tog upp frågan; det fanns en kommissionär som 

hette Edith Cresson som ville lagstifta om ett annat utseende på balansräkningen där man tog 

upp utbildningsinvesteringar som en tillgång i balansräkningen. Han berättar att gällande 

Edith Cressons idéer blev det en ganska snabb och ytlig utredning av frågan, och efter ungefär 

ett halvår, kring 1995 eller 1996, lades lagstiftningsspåret vad gällde balansräkningen ner. 

Parallellt med detta hade IASC, International Accounting Standards Committee, i uppdrag att 

titta på balansräkningskriterier för icke-materiella resurser. IASC gav ett förslag 1998, om att 

inte ändra kriterierna för balansräkningsvärdering, utan låta det vara ungefär som tidigare. 

Utgångspunken var från början att kunna inkludera till exempel investeringar i humankapital i 

balansräkningen men så blev det alltså inte berättar Johanson. Han säger vidare att: 

”Då kan man säga att det finansiella redovisningsspåret när det gäller humankapital,  

det dog liksom ut på grund av IASC:s åsikter, på grund av att OECD lämnade det  

spåret och på grund av att då tystnade också EU i den här frågan” 

Johanson berättar att det parallellt pågått olika initiativ runt om i världen, i svensk riksdag var 

det ibland motioner i frågan och det var många länder som var intresserade, framförallt Syd-

ostasien och USA. Johanson berättar att parallellt med detta hade han och Gröjer startat ett 

stort europeiskt forskningsprojekt, MERITUM. Projektet sträckte sig från slutet på 90-talet till 

början på 2000-talet. I projektet angrep de frågorna om icke-materiella resurser i allmänhet 

och humankapital i synnerhet. De tittade på vilken skada det egentligen vållade på kapital-

marknaden att humankapitalet inte rapporterades. Johanson berättar att de fick lite motstridiga 

resultat, det mest intressanta var det de såg i hur man hanterade humankapitalfrågor i den in-

terna styrningen med hjälp av kontinuerliga mätningar, särskilt i Danmark och Sverige. Jo-

hanson berättar vidare att projektet resulterade i över hundra vetenskapliga artiklar och ett 

stort antal doktorsavhandlingar. De tittade sedan vidare på hälsa som är en del av humankapi-
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talet, och hälsobokslut. Johanson betonar att det varit ett väldigt stort internationellt strålkas-

tarljus på ämnet, men att det har benämnts på olika sätt. Johanson och Gröjer kallade det från 

början för Human Resource Costing and Accounting, men det fanns en äldre amerikansk tra-

dition som hette Human Resource Accounting, och sedan har begreppet intellektuellt kapital 

framförallt internationellt använts flitigt, men inte så mycket i Sverige på senare år. Johanson 

beskriver att den senaste kopplingen är till Social Responsibility och Integrerad Rapportering. 

Johanson anser att det finns många definitioner på humankapital, men att ett sätt att definiera 

det är som en tillgång som förväntas skapa någon slags nytta i framtiden. Han betonar vidare 

att ett problem är att olika begrepp används, till exempel används intellektuellt kapital, som 

enligt Johanson är ett betydligt vidare begrepp än humankapital men som samtidigt är ett be-

grepp som kanske utesluter vissa bitar i humankapitalet. Johanson anser inte att det är tillräck-

ligt så länge det inte definierar vad som menas med tillgång, vilka på ett sätt kan definieras 

som bokföringen, det vill säga enligt kriterier för vad som ska vara tillgång i balansräkningen. 

Men enligt Johanson håller detta inte riktigt, eftersom företag inte kan äga särskild förmåga 

och förväntad identifierbar avkastning. Därför, betonar Johanson, måste begreppet tillgång 

definieras vidare, annars erkänns inte humankapitalet som en tillgång i balansräkningen och 

då skulle det därmed inte kunna kallas för kapital enligt den definitionen.  

Johanson beskriver att humankapital kan handla om sådant som långt ifrån går att prissätta i 

en balansräkning. När det gäller hur humankapital ska redovisas så anser Johanson att inte-

grerad rapportering, där tanken är att på frivilliga grunder ta med rapportering av humankapi-

talet är väldigt bra. Han tror däremot inte att lagstiftning ligger inom räckhåll inom överskåd-

lig tid, utan tror snarare på frivilliga internationella riktlinjer. Han tror på behovet av någon 

slags rapportering av humankapital, men påpekar att det är väldigt svårt att nå konsensus. Jo-

hanson beskriver att det finns väldigt många olika åsikter om ämnet, han anser själv att beho-

vet av någon typ av redovisning är uppenbart, men att det tar tid att komma framåt.  

Johanson berättar att Tyskland har haft ett jättestort projekt som de kallat intellektuellt kapital 

som de just har beslutat sig för att lägga ner. Samtidigt menar Johanson att en utveckling har 

skett eftersom det blir allt vanligare med någon slags rapportering, men det finns mycket som 

behöver göras. Han betonar ett problemområde på kapitalmarknaden gällande att personalre-

sursen inte vägs in när man värderar företag, denna resurs blir istället en arbetsmiljö- eller 

hälsofråga. Johanson berättar att han tror på någon slags icke-finansiell rapportering i form av 

nyckeltal. Han anser att det värsta av allt är att inte rapportera någonting alls, och de områden 
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man behöver rapportera om är kompetens, hälsa och motivation. Johanson berättar att han 

tycker att Swedbank internt styr på ett väldigt intressant sätt och detta är något de skulle kun-

na rapportera externt. Johanson säger att det är viktigt att öka finansmarknadens förståelse för 

människans betydelse i företaget, humankapitalet är en väldigt viktig ingrediens för att skapa 

värde i alla organisationer, och det är också centralt för att man ska förstå företagens roll i 

samhället. Nackdelen med att redovisa humankapital är, enligt Johanson, om det uppfattas 

som någon slags exakt redovisning. Johanson menar att vi alltid kommer få nöja oss med gro-

va indikationer när det handlar om sådan här redovisning. Det handlar inte om någon exakt 

mätning, utan det handlar om att öka förståelsen. Faran är då, enligt Johannson, om man tror 

att det går att mäta med precision och att då inte se skogen för alla träd. Svårigheten i att re-

dovisa humankapital är enligt Johanson: ”... balansgången; vad är good enough?” 

När det gäller att det inte finns någon konkret lagstiftning på området tror Johanson att anled-

ningen är att det varit en sådan lång, utdragen process och att det är svårt att komma fram till 

något globalt konsensus. Han anser inte heller att kapitalmarknaden har visat tillräckligt stort 

intresse, något som hade kunnat vara en väldigt viktig drivande kraft. 

Gällande viktiga milstolpar i utvecklingen av redovisning av humankapital, nämner Johanson 

OECD:s engagemang på 90-talet, eftersom detta förde frågan framåt. Johanson nämner även 

att det som sker i Japan nu är viktigt, att de lär sig av misstagen på andra håll och driver frå-

gan på ett lite annorlunda sätt. Johanson tycker också att när japanerna driver en fråga så gör 

de det med eftertryck och vilja att uppnå resultat. Johanson nämner även att det finns enskilda 

personer som har betytt väldigt mycket för utvecklingen, framförallt under 90-talet, och dessa 

är Karl-Erik Sveiby med intangible assets monitor, och Jan-Erik Gröjer och Johanson själv 

med personalekonomi. Han anser även att den forskning som gjordes i början på millenniet 

utav danska regeringen och forskargruppen under Jan Mouritsen på Copenhagen Business 

School, har betytt mycket. Om framtiden tror Johanson på integrerad rapportering, eftersom 

han tror att det får internationell uppbackning. Han tror att detta kan bli någonting företag 

ansluter sig till i den grad att det till slut blir konstigt om man inte använder det. Johanson tror 

att det kommer ta tid att komma framåt på området, men det är ett väldigt stort behov att re-

dovisa humankapital. Johanson är övertygad om att vi i framtiden kommer tala om någon 

slags internationell modell och säga att:  

”... ja det tog sin tid att komma fram med den här modellen, men nu finns den.  

Tillräckligt många ansluter sig till den och då är den väl bra då.” 
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4.3 Gunnar Rimmel 

Gunnar Rimmel är sedan 2011 verksam som Docent inom sektionen ’Accounting and Com-

mercial Law’ på Internationella Handelshögskolan i Jönköping där han handleder doktoran-

der. Rimmel kommer från början från Tyskland, men har varit verksam på Göteborgs Univer-

sitet i Sverige sedan 1995, där han bland annat avlade sin avhandling om ”Redovisning av 

humankapital, human resource disclosures” år 2003. Rimmels forskningsintresse ligger inom 

externredovisning och kan indelas i de tre huvudområdena redovisning av humankapital; in-

ternationell redovisning; samt redovisningskommunikation. Han har även varit verksam i sty-

relsen och som kommittémedlem för European Accounting Association, deltagit i olika ex-

pertpaneler samt är rådgivare åt flera koncernledningar. (gu.se)  

Rimmel berättar att han varit intresserad av intellektuellt kapital sedan 1990-talet då området 

var väldigt populärt och att han tycker att denna del av redovisningen är väldigt viktig, även 

om det endast är en liten del av hela redovisningsperspektivet. Han förklarar att: 

”Jag har alltid tyckt att det är väldigt viktigt att redovisa de stora insatserna som personerna 

gör i företaget, för företaget i sig kan ju inte existera utan människor.” 

Begreppet humankapital är enligt Rimmel väldigt brett, och han menar att det inte finns en 

enda definition som är rätt utan att det istället blir ett brett spektrum av olika faktorer som kan 

vävas in i begreppet. Rimmel förklarar att för honom så kan humankapital vara alltifrån löner 

och investeringar i forskning, utveckling och träning; till sjukfrånvaro och rehabiliterings-

kostnader. Han berättar vidare att ur redovisningsperspektivet så önskas nog egentligen lite 

mera ”det här är humankapital och det här är inte humankapital” men att det är svårt eftersom 

begreppet kan innefatta så många olika aspekter. Rimmel menar att han är intresserad av i 

princip allt som rör människan i företaget och att detta är företagets humankapital. Vad gäller 

redovisning av humankapital fokuserar Rimmel själv främst på extern redovisning; genom 

årsredovisningen och liknande, men han menar att det finns många olika varianter, både var 

gäller extern och intern redovisning. Rimmel berättar att: 

”… aspekten att ”våra anställda är vårt största kapital” i princip är en väldigt snäll  

fras, men om man tänker från redovisningsperspektivet så är det ju ingen tillgång.  

Det är den största kostnaden, för man redovisar dem bara som kostnader.” 
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Ur ett internredovisningsperspektiv ser möjligheterna annorlunda ut enligt Rimmel; han tror 

att det finns väldigt många system som kan användas, som till exempel balanserat styrkort, 

men att få av dessa fokuserar enbart på humankapital, och att det därför är svårt att få fram 

siffror för enbart detta. Det är det här som Rimmel tror är ett av de större problemen i nuläget. 

Gällande hur humankapital bör redovisas i den externa redovisningen menar Rimmel att det 

har kommit ett väldigt intressant och bra initiativ som heter integrerad rapportering som i 

princip bygger vidare på de tidigare initiativen från 1990-talet. Han berättar att detta initiativ 

främst vuxit fram i Sydafrika som har stora hälsoproblem, där de försöker integrera strategi-

aspekter med icke-finansiella aspekter tillsammans med redovisning av humankapital. Initia-

tivet har spridit sig världen över enligt Rimmel, och till exempel i Brasilien, Ryssland, Indien, 

Kina och i England testas idag detta sätt att redovisa. I Sverige är det endast Volvo som för-

söker ligga i framkant och idag arbetar med denna typ av redovisning. Rimmel menar att ge-

nom att redovisa information om företagets humankapital kan intressenter få en bra uppfatt-

ning kring vad företaget kan åstadkomma. Vidare anser han att huvudsaken är att all informa-

tion som redovisas blir användbar, att det ska bli jämförbart mellan olika parter samt att den 

information som publiceras framförallt är riktig. 

Enligt Rimmel finns det flera fördelar med att redovisa humankapital. Internt så kan det ge en 

väldigt bra översikt över hur det går till i företaget, exempelvis vilket resursbehov de har, om 

personalen behöver utbildas eller tränas, och liknande. Genom att redovisa mer noggrant 

kring denna information; vilka initiativ företaget tagit och liknande, så kan en bra översikt 

över hur företaget utvecklas visas. Externt så tror Rimmel att det, speciellt för investerare och 

analytiker, kan vara mycket användbart med denna typ av information, ett exempel han ger är: 

”… är det en bra försäljningsstyrka till exempel; ung och bra utbildad, så kanske  

man kan vänta sig att de säljer vissa produkter bättre än andra företag.  

Och då är det en relativt kännbar faktor som påverkar.” 

Rimmel anser att en tydligare information om hur företagets arbetskraft ”ligger till”; hur man 

långsiktigt försöker satsa på mer jämna utbildningsprogram till exempel, är ett viktigt kom-

plement till balans- och resultaträkningen. I princip kan Rimmel inte se några nackdelar med 

redovisning av humankapital, men samtidigt menar han att det finns för- och nackdelar med 

allt. Om företag tvingas visa till exempel investeringar i sin externredovisning så tror Rimmel 

att det kanske kan vara till nackdel för företag som investerat väldigt lite, eller som har hög 
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personalomsättning och liknande. Utifrån konkurrenssynpunkt tror han dock inte att den här 

typen av information kan avslöja för mycket om företaget till konkurrenter. Rimmel säger: 

”Så jag tror inte att det finns stora nackdelar, utan jag tror snarare att tvärtom att man kan 

vinna väldigt på att som företag visa vilken typ av ansvar man har mot sina anställda och 

liknande, och det har man varit väldigt dålig på, tycker jag, de senaste åren.” 

Vad gäller svårigheter med redovisning av humankapital kan Rimmel se några stycken, som 

till exempel vilken typ av information som ska redovisas, hur mycket information som ska 

delges samt hur företagen ska ta fram denna information. Ett problem som Rimmel identifie-

rat är att det inte finns några lagkrav på, eller corporate government-strukturer som övervakar, 

denna typ av information. Han menar att om det finns ett lagstadgat krav så finns det möjlig-

heter för sanktionering, det vill säga att företag kan få böter och liknande om de inte uppfyller 

kraven. Rimmel menar att det var det som var problemet under 90-talet och att det var därför 

intellektuellt kapital inte fick större genomslagskraft än det fick; det fattades helt enkelt lag-

stiftning och överenskommelser mellan företagen om hur de bör redovisa. Anledningen till att 

det inte finns konkret lagstiftning på området tror Rimmel beror på att det i så fall måste defi-

nieras vilka faktorer som faktiskt ska rapporteras, och att detta är svårt att komma överens om, 

samt att företag inte alltid vill dela med sig av denna typ av information. 

Enligt Rimmel finns flera betydande arbeten angående redovisning av humankapital som har 

påverkat utvecklingen. Några av de namn han nämner som betydelsefulla var Flamholtz som 

var professor i Kalifornien på 1960-talet, Jan-Erik Gröjer som var professor i Uppsala, Ulf 

Johanson som är professor vid Mälardalens Universitet, Jan Mouritsen i Danmark, samt Chi-

toshi Koga och Tadanori Yosano i Japan. Rimmel menar dock att det är ”många bäckar små” 

som har lett dit vi är idag. En mindre lyckad milstolpe, som Rimmel uttrycker det, är enligt 

honom själv den redovisning av sjukfrånvaro som regeringen introducerade och som tvingar 

företagen att redovisa denna relativt oanvändbara information. Även Edvinsson och Skandias 

arbete på 1990-talet menar Rimmel mest var en marknadsföringsåtgärd, och deras modell är 

inte speciellt användbar i Rimmels ögon. Så att Skandias arbete skulle vara någon sorts mil-

stolpe i utvecklingen av redovisning av humankapital tar Rimmel avstånd ifrån. 

Rimmel tror att framtiden för redovisning av humankapital ligger i det senaste initiativet inte-

grerad rapportering som har haft en tydlig utveckling i världen under senaste åren och som 

även IASB har visat intresse för. Han tror att detta kan leda till att vi får en annan typ av redo-
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visning än det som setts tidigare och att företag idag, speciellt efter de två finanskriserna, vär-

derar om och fokuserar noga på hur de kan arbeta med en hållbar utveckling i alla lägen, inte 

bara finansiellt utan även miljömässigt, med humankapital och så vidare. Rimmel menar: 

”… jag tror nog att inom kort kommer vi se i mycket bättre utsträckning i årsredovisningar  

en väldigt bra redovisning av humankapital som man verkligen kan dra nytta av.” 

4.4 Leif Edvinsson  

Leif Edvinsson innehar världens första professur i intellektuellt Kapital vid Lunds Universitet 

och han besitter även en professur vid Hong Kong Polytechnic University. Dessutom är han 

inspiratör och VD för Universal Networking Intellectual Capital (UNIC) och Global 

Knowledge Nomad, styrelsemedlem i flera styrelser samt rådgivare åt både svenska staten och 

FN:s International Trade Center. Edvinsson har varit med och skapat begreppet intellektuellt 

kapital och han blev även världens första direktör för intellektuellt kapital vid det svenska 

försäkringsbolaget Skandia i Stockholm, där han utvecklade Skandia Navigatorn, som 

illustrerar hur värde skapas i företag. Edvinsson är känd som författare och 1997 kom han, 

tillsammans med Michael Malone ut med en av de första böckerna om intellektuellt kapital, 

och senare även flera andra böcker, både ensam och som medförfattare. Edvinsson har fått 

flera prestigefyllda utnämningar, bland annat ”Årets Hjärna” utnämnt av organisationen Brain 

Trust år 1998 för sitt arbete med intellektuellt kapital under 1990-talet. Numera arbetar 

Edvinsson som professor på UNIC. (100.hanken.fi) Edvinsson berättar att hans intresse för 

intellektuellt kapital uppstod för att han uppmärksammade att bankerna negligerade de 

immateriella tillgångarna och bara värderade materiella tillgångar vid kreditprövning. 

Edvinsson anser att humankapital är kunskap, förmåga och vilja. Vidare anser han att human-

kapital är en del av den officiella redovisningen idag, eftersom det finns en förvaltningsberät-

telse som ska innehålla till exempel antal anställda, vilket det finns lagregler för. Han berättar 

att Frankrike var det första land i Europa som införde rigorösa föreskrifter om hur företag 

skulle redovisa sin personal. Edvinsson påpekar att paradoxen är att humankapital inte redovi-

sas i balans- och resultaträkning. Det redovisas indirekt i resultaträkningen som en löneutgift, 

och löneutgiften transporteras sedan in i balansräkningen som en skuldpost. Så därför är hu-

mankapitalet en skuldpost, menar Edvinsson. 

När det gäller hur humankapital ska redovisas anser Edvinsson att det ska redovisas i sam-

band med strukturkapitalet. Med detta menar han att företagets vinst ska divideras med antalet 
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anställda, för att visa hur stor vinsten är per anställd och sedan jämföra detta med andra före-

tag. Detta blir intressant vid en jämförelse mellan till exempel en banktjänsteman på Nordea 

och en banktjänsteman på SEB-banken då dessa kan ha olika intjäningsförmåga, trots att det 

är samma banktjänsteman. Edvinsson menar då att skillnaden är strukturkapitalet, det vill säga 

hur humankapitalet förmår att använda det strukturkapital som aktieägare och ledare tillhan-

dahåller. Detta kallas för IC-multiplier, eller multiplikatoreffekt för det intellektuella kapitalet 

och beskrivs som HC * SC
4
. Edvinsson talar vidare om att flera företag idag samverkar med 

andra företag som har ett annat strukturkapital, och på så sätt får ”turbo” på sitt humankapital. 

Ett exempel Edvinsson ger är samarbetet mellan Spotify och Coca-Cola. 

Edvinsson ser inga egentliga fördelar med att inkludera humankapital i den officiella redovis-

ningen, därför att det stör bilden av det som kallas för redovisning av finansiellt kapital. Han 

tycker istället att företag ska ha det som ett supplement, en bilaga, där relationerna mellan 

humankapital, relationskapital och organisationskapital beskrivs. Nackdelarna med att inklu-

dera humankapital i redovisningen blir således, enligt Edvinsson, att det blir störningar i sy-

stemet. Han ger ett exempel;  

”… ni som är studenter på Linnéuniversitetet, ni är en skuldpost, i hela systemet, när ni i  

själva verket kanske är den viktigaste komponenten för framtiden”. 

Edvinsson beskriver humankapital som en dynamisk tillgång. Han exemplifierar genom be-

skrivningen att hjärnkapacitet växer för varje sekund, men även kan erodera för varje sekund. 

Därför blir det störningar om det tas in i redovisningen. Det är därför bättre att separera det 

och ha två separata redovisningar, och det är också vad europeiska finansanalytikerna föreslår 

på sin hemsida, berättar Edvinsson. Svårigheterna med att redovisa humankapital är enligt 

Edvinsson många, eftersom det är en dynamisk massa. Det är inte en diskonterad löneutgift, 

och detta beskriver han genom exemplet; 

”… om du tar ditt lönevärde som du får när du börjar jobba och så diskonterar  

du det till ett nuvärde under säg två eller tre år, redovisar det värdet på dig?  

Nej. Redovisar det din potential? Nej.” 

Detta anser Edvinsson visar vad den ekonomiska modellansatsen leder till för störningar om 

man börjar tillämpa den på humankapital.  

                                                 
4
 Human Capital * Structural Capital 
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De viktigaste milstolparna i utvecklingen av redovisning av humankapital har inte kommit 

ännu, enligt Edvinsson. Vad gäller framtida utveckling av redovisning av humankapital tror 

Edvinsson att den är på väg, fast kanske inte så mycket i Sverige som utanför. I Tyskland har 

ekonomiministeriet sedan mer än tio år biträtt utvecklingen av hur man jobbar med och be-

skriver kunskapskapital. Detta har i sin tur inspirerat ekonomiministeriet i Japan, METI, att 

tillsätta tusen coacher för att jobba med förädling av det intellektuella kapitalet för mindre och 

medelstora företag. Även regeringarna i Hong Kong och Kina har arbetat med det. EFFAS 

(The European Federation of Financial Analysts Societies) och de stora redovisningsbyråerna 

har samlats i ett initiativ som heter World Intellectual Capital Initiative (WICI) som har gjort 

riktlinjer för redovisning av intellektuellt kapital. Det har även skrivits ett antal doktorsav-

handlingar i ämnet och det är mycket som är på gång, men Sverige verkar ha en industriell 

ryggsäck som gör att man inte vill ta upp det här och jobba med det aktivt, menar Edvinsson. 

På frågan om Edvinssons egna och Skandias påverkan på området svarar han att utan den så 

hade inte till exempel ekonomiministeriet i Japan och Bundesministeriet i Tyskland jobbat 

med det här. Han beskriver sitt arbete på 90-talet som en form utav prototyparbete, som sedan 

ledde till att det fick sådana här effekter i olika länder, och forskning på många olika ställen. 

Detta sammanfattar Edvinsson som att:  

”… en viss effekt har det väl haft och framförallt utanför Sverige och det tycker jag  

är ganska roligt, vi har till och med fått en bokföringsregel som heter International  

Accounting Standard 38, som har kopplingar till det här.” 

Han vill även betona att de stora revisionsbyråerna har sitt bokföringssamarbete med WICI, 

men egentligen så är det inte redovisningen eller bokföringen som är den stora poängen. Han 

beskriver att det finns en ”hidden assumption” som man lätt glömmer bort, nämligen att redo-

visning är ex post, det görs efteråt. Och det som är mest centralt är ex ante, det som komma 

skall. Edvinsson beskriver att då infinner sig frågan -”Hur får vi upp förädlingsvärdet?”  

När det gäller integrerad redovisning anser Edvinsson att det är bra, men att det behövs klar-

het i vad som ska redovisas. Han förklarar att någonstans på 1700-talet började begreppet ka-

pital erodera till att endast vara finanskapital, och därför behövs det kanske en integrerad re-

dovisning, men det kan också bli ett sammisurium om företag inte begriper vad de ska redovi-

sa. Edvinsson vill vidare belysa att hela redovisningen baserar sig på det som Pacioli utveck-

lade på slutet på 1400-talet, men sannolikt fångar inte 1400-talets metodik värdeförmågan hos 
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exempelvis en modern forskare på Karolinska institutet, utan det blir en gigantisk approxima-

tion. Edvinsson berättar att det läggs ungefär fem till tio gånger mer pengar på historisk redo-

visning än på framtidsperspektiv vad gäller intjäningsförmåga; han påpekar att förädlingsvär-

det som en indikator på den framtida intjäningsförmågan är intressant att borra i. En del utav 

förädlingsvärdet kommer från humankapital, och ju större denna andel är, desto mer riskfyllt 

är det eftersom humankapitalet inte jobbar 24 timmar per dygn, däremot jobbar strukturkapi-

talet 24 timmar per dygn. Edvinsson påpekar att som ledare och aktieägare blir det intressant 

att se hur man får en god kombination av de här två för den framtida intjäningsförmågan.  

Edvinsson påpekar att Tyskland har delat ut mer än 100’000 gratis programvaror från reger-

ingens ekonomidepartement till småföretag för Wissenskapital. Varför gör vi inte det i Sveri-

ge? undrar Edvinsson. Han säger att:  

”Det finns nog en anledning till varför den tyska ekonomin går så bra, jämfört med  

den franska. Alltså det är den här otroligt starka fokuseringen på effektivitet, och  

effektiviteten ligger ju då i just den här multiplikatoreffekten mellan en  

normalbegåvad humankapitalperson, som får ett bra verktyg i sin hand,  

kontra en som får ett dåligt verktyg, och verktyget heter då strukturkapital.” 

4.5 Karl-Erik Sveiby 

Karl-Erik Sveibys första jobb var som revisor, efter en tid upptäckte han dock att det inte var 

något för honom, han bytte därför jobb till manager på Unilever där han jobbade i sex år. Han 

blev sedan partner och medlem i managementteamet på affärsmagasinet Affärsvärlden och 

under åren hade han varierande positioner inom företaget och det var också där Sveiby intres-

serade sig för ”knowledge organisations”. Han var även medgrundare och redaktör på Sveri-

ges första managementmagasin vid namnet Ledarskap och nyhetsbladet Konsultvärlden för 

professionella serviceföretag. 1994 fick han sin PhD och flyttade samtidigt till Australien där 

han började arbeta som professor vid flera universitet. 2004 flyttade han sedan till Helsing-

fors, där arbetar han nu som professor i Knowledge Management vid Hanken Business School 

och är även professor vid Hongkongs Polytechnic University. Sedan 1980-talet har han skrivit 

böcker inom området ”knowledge organisations”. (sveiby.com b)  

Sveibys intresse av att börja forska inom området startade i Sverige då Konradgruppen be-

stämde sig för att försöka hitta former av nyckeltal som kunde mäta icke-materiella tillgångar. 

Deras forskningsresultat blev början av en teori uppdelad på tre delar; individkapital, struk-
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turkapital och kundkapital, något som sedan har inspirerat andra personer att forska inom äm-

net, då under namnet intellektuellt kapital. Deras forskning syftade främst till att försöka för-

stå företagen utifrån, och Sveibys intresse i forskningen var att försöka få en insikt i de företag 

som endast redovisade i siffror utifrån finansiella och materiella tillgångar eftersom han tyck-

te det saknades värdefullt kapital som inte redovisades i externredovisningen. 

Sveiby ser humankapital som människors kunskaper, frikopplat från den del som har med 

strukturer att göra. Han menar att det kan liknas med det som en gång i tiden kallades individ-

kapital, där man ser på människan som människor och inga andra strukturer. De delade då upp 

humankapitalet i två delar, de som jobbade med kundrelaterade verksamheter inom företaget 

och de som arbetade med processer såsom administration, IT eller liknande som las till struk-

turkapitalet. Både dessa delar är viktiga för företaget menar Sveiby. När de går hem finns inte 

det kapitalet kvar i företaget till skillnad från datoriserad information som finns i olika manua-

ler, de är kvar oavsett om medarbetaren slutar. Sveiby har under sin karriär länge arbetat för 

att bland annat humankapitalet ska redovisas i företagets externa redovisning. Han anser att 

det är företagens viktigaste kapital och därför bör det också redovisas. Vidare säger han: 

”Man kan i vilken organisation som helst säga att all verksamhet i företaget börjar och 

 slutar med humankapitalet. Utan det finns ingenting som skapar något värde. För att 

 förstå en organisation överhuvudtaget måste man börja med människan.” 

Sveiby beskriver att det visat sig väldigt svårt att få gehör för frågor gällande humankapitalre-

dovisning och att utvecklingen har kommit en bit på väg men inte speciellt långt enligt hans 

åsikt. Sveiby nämner nyckeltal som ett försök att synliggöra humankapitalet; de första kom 

redan på 70-talet men de var komplicerade eftersom människan inte ägs av företaget och där-

för avskaffades metoden. De flesta metoder bygger på de så kallade styrkorten med olika slag 

av nyckeltal. Sveiby tycker det är en bra modell men alla har sina begränsningar, han säger: 

” ... det går aldrig heltäckande att komma åt humankapitalet i en redovisning om man  

ska använda den klassiska redovisningsläran med balans- och resultaträkningen.  

Då har man kommit för långt ifrån människan helt enkelt men med nyckeltal  

kan man komma närmare aktiviteten.” 

Problematiken med nyckeltal är att de ofta översätts i kronor och ören, men enligt Sveiby blir 

det även då för långt bort ifrån själva aktiviteten. Det är väldigt få människor i organisationen 

som faktiskt hanterar pengar, de flesta skapar i första hand immateriella värden och det är de 
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värdena som vi sedan översätter i kronor och ören i den ekonomiska redovisningen. Sveiby 

menar att den allra största delen av produktionen i företagen är immateriell samt att alla pro-

cesser är immateriella. Vidare anser Sveiby att om detta ska försöka omsättas till en redovis-

ning i kronor och ören så ligger man ett eller flera steg längre bort i processen. 

Fördelarna med att inkludera humankapital i redovisningen är enligt Sveiby främst att det ger 

en rikare beskrivning av människorna som en faktor eftersom det är de som svarar för verk-

samheten. I dagens redovisningar skrivs lite om kunskapen i företagen i form av ord och även 

vissa siffror, men det saknas en standard och det görs osystematiskt. Sveiby menar att det 

fungerar mer som PR snarare än redovisning. Det är inget man kan ha glädje av såvida man 

inte är investerare eller aktieägare. Vidare säger Sveiby: 

”Jag tycker nog att en stor del av deras material som i årsredovisningen behandlar human-

kapitalet är tämligen för de flesta läsarna värdelöst skulle jag säga. Det är genomsnitt ålder 

och sjukdagar eller yrkesgrupper eller vad det är nu man kan tänkas beskriva. Okej att det är 

siffror men det har ett väldigt litet värde om det inte tolkas på ett bättre och oberoende sätt” 

Nackdelarna med att redovisa humankapital är enligt Sveiby att dagens metoder inte är bra; 

det finns en svensk standard men den har inte utvecklats på 20 år. Svårigheten ligger också i 

att fånga kunskap i siffror, företag har försökt göra detta på ett beskrivande sätt men utan nå-

gon vettig analys, vilket gör att det inte blivit särskilt värdefullt. Andra strömningar har istäl-

let blivit populära, bland annat Corporate Social Responsibility och Green Accounting. 

En av de viktigaste milstolparna i utvecklingen anser Sveiby är boken ”Den osynliga balans-

räkningen” som han själv tillsammans med kollegorna i Konradgruppen
5
 utgav, den låg sedan 

till grund för det som skedde i Skandia. År 1990-1991 kom också det balanserade styrkortet 

som blev inflytelserikt för det som vi idag kallar kunskapskapitalet. 1998-1999 slog Journal of 

Intellectual Capital igenom som blev något slags forum för forskning inom området och som 

fortsatt varit en inflytelserik tidskrift. En framtida utveckling enligt Sveiby handlar om att 

göra något åt BNP-redovisningen som idag är helt baserad på icke-humana nyckeltal. Det 

finns krafter som jobbar på denna utveckling men han anser inte att de kommer någon vart. 

Dagens redovisning bygger nästan helt på det som är skrivet i lag och skulle lagen ändras så 

ändras också företagens sätt att redovisa. Det enda som egentligen finns utöver det som är 

skrivet i lagen är den del som skrivs in i ord, men det fungerar mer som PR för företagen; en 

                                                 
5
 Se avsnitt 3.1 
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försäljningsbroschyr, enligt Sveiby, det är också där vi hittar informationen om humankapita-

let i företaget. Sveiby ser framtiden på följande sätt:  

”Om man inte ändrar på lagstiftningen då blir det inte mer än så här tror jag.  

Vi har nog kommit så långt vi kan när det gäller frivillig redovisning och det tycker 

 jag inte räcker. Och jag kan inte se att det för närvarande finns något större  

driv hos lagstiftarna på att kräva mer än vad man har gjort.” 

Sveiby säger att så länge man håller fast vid redovisning i penningmått kommer man inte 

komma längre än vad man gjort idag. Han tror att det krävs en lagförändring om det ska hän-

da något med hur humankapital redovisas.   
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5. GRANSKNING AV ÅRSREDOVISNINGAR 

I detta kapitel beskrivs de tolkningar vi gjort gällande utbredningen idag, utifrån granskning 

av fem revisions- och redovisningsföretags årsredovisningar. Företagen är PwC, Ernst & 

Young, KPMG, Deloitte och Grant Thornton och vi har granskat dessa företags fem senaste 

årsredovisningar i syfte att se hur redovisningen förändrats under denna period.  

2010/2011 Omsättning Kontor i Sverige Antal medarbetare 

PwC Sverige 4 439 mkr 130 3 443 

Ernst & Young 2 882 mkr 64 1 948 

KPMG 2 093 mkr 61 1 548 

Deloitte 1 373 mkr 30 1 054 

Grant Thornton 954 mkr 25 812 
 

5.1 PwC Sverige 

PwC Sverige är det största revisions- och konsultföretaget i Sverige, enligt de omsättningar 

som redovisas i respektive undersökningsföretags senaste årsredovisning. PwC Sverige drivs 

som en självständig och oberoende juridisk enhet, men ingår i det globala nätverket PwC som 

finns representerat i 158 länder i världen. PwC Sverige har 130 kontor i Sverige, med 3800 

medarbetare och en omsättning på 4439 miljoner kronor år 2010/2011. (PwC:s Årsredovis-

ning och Årsöversikt 2010/2011) 

Den senaste årsredovisningen (2010/2011) från PwC Sverige består av en häftad rapport som 

motsvarar deras officiella årsredovisning med dess obligatoriska delar, och en bifogad folder 

som mer ingående beskriver omvärldsförhållanden och PwC Sveriges verksamhet gällande 

deras tjänsteområden, medarbetare, hållbara utveckling och ekonomiska översikt. PwC Sveri-

ges årsredovisningar har ändrat utseende under de senaste fem åren. År 2009/2010 hade års-

redovisningen ett ganska identiskt utseende med år 2010/2011. År 2006/2007 och 2007/2008 

gavs årsredovisningen ut som en komplett rapport som dels innehöll de obligatoriska delarna 

men även beskrivning av icke-finansiell information såsom företagets medarbetare, kundhan-

tering och utveckling. År 2008/2009 bestod årsredovisningen av en häftad rapport med de 
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obligatoriska delarna medan övrig information publicerades under en specifik rubrik på hem-

sidan. PwC gav även ut en hållbarhetsredovisning under åren 2007/2008 och 2008/2009. 

I alla fem årens årsredovisningar ges personalen utrymme i ett eget avsnitt som heter medar-

betarna. År 2006/2007 redovisas personalaspekten i form av rekryteringsbeskrivning, hur per-

sonalen trivs, kompetensutveckling, könsfördelning och sjukfrånvaro. År 2007/2008 betonar 

PwC att Human Resources har bytt namn till Human Capital, eftersom medarbetarna ska ses 

som en värdefull tillgång som måste förvaltas, inte som en resurs som ska förbrukas. Både år 

2008/2009 och 2009/2010 beskrivs det hur PwC Sverige erbjuder medarbetarna möjlighet att 

växa och utvecklas, genom att stanna kvar i företaget. De satsar även på att det ska finnas en 

intern rörlighet för medarbetarna både inom och utanför Sverige. År 2010/2011 skrivs det att 

det är medarbetarna som gör skillnaden mellan PwC Sverige och andra företag i branschen, 

och att kompetens är avgörande för att kunna leverera de bästa tjänsterna till klienterna. Före-

tagets syn på medarbetarnas roll i företaget illustreras genom nedanstående citat: 

”Kompetens och engagemang är avgörande för att vi ska kunna leverera de bästa  

tjänsterna till våra klienter så att vi kan uppnå våra affärsmål och  

en fortsatt stark tillväxt.” (PwC:s Årsöversikt 2010/2011) 

I årsredovisningen från 2006/2007 och 2007/2008 beskrivs företagets kompetensutveckling 

som karriärplanering och kurs- och utbildningsinsatser. Här nämns det fristående i den löpan-

de texten medan det i årsredovisningarna från de tre senaste åren nämns i förvaltningsberättel-

sen, exempelvis skrivs det att det sker en kontinuerlig satsning på utveckling av medarbetarna 

och även antalet utbildningstimmar. 

Personalrelaterade nyckeltal som beskrivs genomgående alla fem åren är personalkostna-

der/omsättning, medeltal anställda, omsättning/anställd, rörelseresultat/anställd och föräd-

lingsvärde/anställd.  

5.2 Ernst & Young 

Ernst & Young är en global aktör inom områdena revision, redovisning, rådgivning, skatt och 

transaktioner (ey.com). Baserat på respektive undersökningsföretags senaste årsredovisning är 

Ernst & Young Sveriges näst största revisions- och konsultföretag grundat på omsättning. 

Ernst & Young finns representerat i mer än 140 länder och har en tydlig global ledning som 

fastställer den strategi och dagordning som hela organisationen ska följa (ey.com). I Sverige 
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hade Ernst & Young 2010/2011 64 kontor med totalt 1 948 medarbetare och omsättningen 

detta år var 2,9 miljarder kronor. (Ernst & Youngs årsredovisning 2010/2011) 

2006/2007-2008/2009 såg Ernst & Youngs årsredovisningar i stort sett likadana ut; de inne-

håller sammanfattande information om företaget, året i korthet samt ”VD har ordet” för att 

sedan gå in på huvudområdena ”Våra medarbetare”, ”Våra kunder” och ”Årsredovisning”, 

och rapporten avslutas sedan med övrig information såsom företagets styrning och ledning. 

2009/2010 lades ännu ett huvudområde till i årsredovisningen i en annars likadan struktur, 

nämligen ”Vårt hållbarhetsarbete”. Den största förändringen skedde 2010/2011 då stora delar 

av den tidigare strukturen togs bort och den formella årsredovisningen endast innehöll fakta 

om Ernst & Young, året i korthet samt de obligatoriska delarna av en årsredovisning. Ernst & 

Young började för räkenskapsåret 2009/2010 även ge ut en hållbarhetsredovisning som kom-

plement till sin officiella årsredovisning, och mycket av den information som tidigare återgavs 

i den traditionella årsredovisningen återfanns då där istället. Detta gäller främst information 

om företagets medarbetare, kunder, miljöarbete samt socialt engagemang. vilket med största 

sannolikhet är anledningen till att denna typ av information har utelämnats från den officiella 

redovisningen räkenskapsåret 2010/2011.  

Vad gäller företagets medarbetare så är detta en aspekt som återkommer kontinuerligt i den 

formella årsredovisningen 2006/2007 – 2009/2010; ’fakta om Ernst & Young’, ’året i korthet’ 

och ’VD har ordet’ innehåller alla referenser till kompetensen inom företaget och företagets 

medarbetare. Inom Ernst & Young brukar de tala om ”den goda cirkeln” som förklarar hur de 

ser på medarbetare i förhållande till företagets framgång: 

”Genom att ha branschens mest motiverade och kompetenta medarbetare kan vi erbjuda våra 

kunder tjänster med hög kvalitet. Nöjda kunder bidrar till att stärka vårt anseende och vår 

ställning på marknaden, vilket i sin tur lockar de mest motiverade medarbetarna att  

söka sig till Ernst & Young.” (Ernst & Young årsredovisning 2009/2010 s.10) 

För räkenskapsåren 2006/2007 till och med 2009/2010 behandlar ett stort avsnitt i årsredovis-

ningen företagets medarbetare, här diskuteras ämnen som företagskultur, värderingar, rekryte-

ring, mångfald, utbildning och de anställdas utvecklingsmöjligheter inom företaget. 

2010/2011 har denna typ av information istället flyttats över till hållbarhetsredovisningen där 

de dessutom tar upp styrning, utmaningar och målsättning för bland annat företagets medarbe-
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tarresurs, den information som fortfarande finns att tillgå i den formella årsredovisningen är 

mycket kortfattad och återfinns dels i ’året i korthet’ samt förvaltningsberättelsen. 

Vidareutbildning är något som värderas högt inom Ernst & Young och detta syns tydligt i 

företagets årsredovisningar och betonas på många ställen, till exempel i citatet nedan: 

”Vidareutbildning är en självklar del av vår vardag – inte minst mot bakgrund av de höga 

krav som ställs på vår bransch.” (Ernst & Youngs årsredovisning 2008/2009 s.11) 

Under verksamhetsåret 2008/2009 implementerade företaget Ernst & Young and You (EYU); 

ett globalt ramverk för karriär- och kompetensutveckling för företagets medarbetare. Detta 

program är tänkt att se till att rätt person får rätt utveckling utifrån behov, potential och kom-

petens (Ernst & Young Hållbarhetsredovisning 2009/2010). Antal utbildningstimmar per an-

ställd är ett nyckeltal som Ernst & Young har kartlagt de två senaste räkenskapsåren och som 

återfinns i deras publicerade hållbarhetsredovisningar. I dessa kan läsas att personalen på 

Ernst & Young ägnat mer tid åt utbildningar 2010/2011 (70,4h) jämfört med 2009/2010 

(62,2h). Andra nyckeltal gällande medarbetare som redovisas i Ernst & Youngs hållbarhetsre-

dovisning är till exempel antal nyanställda, antal manliga/kvinnliga medarbetare samt sjuk-

frånvaro. 

5.3 KPMG 

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgiv-

ning (kpmg.com). Baserat på omsättning från undersökningsföretagens årsredovisningar 

2010/2011 är KPMG Sveriges tredje största revisions- och konsultföretag. KPMG i Sverige 

ingår i Bohlinsgruppenkoncernen och ägs av moderbolaget Bohlinsgruppen AB. I Sverige 

ingår KPMG i KPMG International, en revisions- och rådgivningsorganisation som är verk-

sam i mer än 150 länder. I Sverige hade KPMG 2010/2011 1’548 medarbetare på 61 kontor 

och en omsättning på nästan 2,1 miljarder kronor (KPMG Årsredovisning 2010/2011). 

Genom e-mailkonversation med Thomas Ivarsson på KPMG i Kalmar fick vi information om 

att KPMG i Sverige sedan några år tillbaks har slutat trycka upp årsredovisningar och de enda 

som finns att tillgå är de formella årsredovisningarna som endast innehåller de obligatoriska 

delarna. Vi har dock undersökt hur medarbetarna tas upp i dessa, även om det kan te sig brist-

fälligt jämfört med övriga undersökningsföretag. 



57 

 

KPMG:s årsredovisningar för de fem senast publicerade räkenskapsåren börjar med en för-

valtningsberättelse som sedan åtföljs av Resultaträkning, Balansräkning och Kassaflödesana-

lys för koncernen respektive moderbolaget, Noter samt Revisionsberättelse. 

I verksamhetsberättelsen för alla fem undersökta åren återges endast väldigt kortfattat om 

företagets personal, och den information som delges är totala antalet anställda; dels på hela 

företaget och dels per verksamhetsområde, samt medelantalet anställa under året. Under av-

snittet noter behandlas ’Anställda och personalkostnader’ under en separat not och här redovi-

sas könsfördelning bland anställda och i företagsledningen; löner, andra ersättningar och soci-

ala kostnader; samt sjukfrånvaro.  

För verksamhetsåret 2010/2011 publicerade KPMG för första gången även en Transparency 

Report som enligt dem själva ska bidra till en mer öppen dialog kring revision och hur de ar-

betar (kpmg.com). I denna rapport går att läsa lite om hur företaget arbetar med sina anställda 

gällande exempelvis rekrytering och utbildning, även om det på intet sätt är en fullständig 

redogörelse. KPMG:s syn på utveckling och utbildning kan till exempel ses på följande citat: 

”Våra policies slår fast att KPMGs medarbetare ska upprätthålla sin professionella kompe-

tens inom sitt specialistområde, följa gällande lagstiftning och uppfylla kraven på kompetens-

utveckling. Genom ständigt lärande bidrar vi till att våra medarbetare lever upp till  

kraven på professionell utveckling.” (KPMG Transparency Report 2010/2011) 

5.4 Deloitte 

Deloitte är det fjärde största revisions- och konsultföretaget i Sverige baserat på omsättning 

enligt respektive undersökningsföretags senaste årsredovisning. Alla firmor är medlemmar av 

affärsnätverket Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL); DTTL och medlemsfirmorna är 

dock separata juridiska enheter. Alla DTTL:s medlemsfirmor verkar inom ett bestämt geogra-

fiskt område och styrs av nationell lagstiftning och regleringar inom sitt verksamhetsområde. 

(deloitte.com) Revisions- och konsultnätverket DTTL finns representerat i 150 länder världen 

över. I Sverige hade Deloitte 30 kontor med 1 054 medarbetare 2010/2011, och omsättningen 

detta år var 954 miljoner kronor. (Deloittes Årsredovisning 2010/2011) 

Deloittes senaste årsredovisning (2010/2011) är indelad i de delar som enligt lagar och re-

gleringar ska vara med i en årsredovisning, dock så har förvaltningsberättelsens olika delar 

uppmärksammats utöver det vanliga med till exempel dessa rubriker i innehållsföreteckning-
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en; omvärldsförhållanden, medarbetare, resultat, miljö, engagemang i samhället samt framtida 

utveckling. De senaste fem åren har innehållet och uppbyggnaden av Deloittes fullständiga 

årsrapport förändrats radikalt. Från att 2006/2007 bestå av 54 sidor, har många delar tagits 

bort eller minskats ner till att 2010/2011 bestå av 18 sidor med endast korfattad och obligato-

risk information.  

I Deloittes senaste årsredovisning diskuteras företagets medarbetare kortfattat, de områden 

som tas upp utöver de obligatoriska delarna är deras utbildningsprogram och hur de ska locka 

nya medarbetare. Detta kan jämföras med deras tidigare årsredovisningar där medarbetarnas 

kompetens och deras centrala roll inom organisationen kontinuerligt betonas. Medarbetarna 

beskrivs som företagets främsta resurs och som deras nyckel till framgång, detta kan till ex-

empel ses på nedanstående citat: 

”Tillväxt och lönsamhet är i grunden ett resultat av våra medarbetares förmåga  

att integrera med klienterna, förstå deras behov och dagligen skapa bestående  

värden för deras verksamhet.” (Deloittes årsredovisning 2006/2007 s.30) 

Deloittes medarbetare får störst utrymme i deras årsredovisning från 2006/2007, även de två 

efterföljande åren blir personalen uppmärksammad, dock i mindre utsträckning. Det är främst 

de två senaste publicerade räkenskapsåren som årsredovisningen har minskat i omfattning och 

de anställda inte längre får lika stort utrymme. Även övrig icke-finansiell information har kor-

tats ner väsentligt i årsredovisningarna från 2009/2010 och 2010/2011. 

Deloittes syn på lärande och utbildning beskrivs utförligt i de tre tidigare årsredovisningarna, 

deras inställning till lärande illustreras i följande citat: 

”Utbildning och utveckling är ingenting man är färdig med när man lämnar universitetet.  

Det är en livslång process, och för företag som ägnar sig åt kvalificerad rådgivning är  

det helt avgörande att hitta bra former för att låta medarbetarna fortsätta att utvecklas  

och hålla sig uppdaterade.” (Deloittes årsredovisning 2006/2007 s.16) 

I Deloittes senaste årsredovisning nämner de endast sitt utbildningsprogram Deloitte Academy 

kortfattat och presenterar även antalet utbildningar som deras anställda genomgått under året.  
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5.5 Grant Thornton 

Grant Thornton är den femte största revisions- och konsultbyrån i Sverige sett utifrån redovi-

sad omsättning i respektive undersökningsföretags senaste årsredovisning. Grant Thornton 

Sweden AB ägs av Lindebergs Intressenter AB som i sin tur ägs av partners anställda på 

Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag inom Grant 

Thornton International, en organisation av självständigt ägda och styrda revisions- och kon-

sultbyråer i mer än 100 länder. Grant Thornton Sweden AB har 25 kontor i landet med 812 

medarbetare. (Grant Thorntons Årsredovisning 2010/2011). 

Upplägget i Grant Thornton är ungefär detsamma i deras fem årsredovisningar, även om dem 

på senare år har blivit lite kortare till sin längd. Årsredovisningarna inleds med en beskrivning 

av Grant Thornton och ett tal från VD:n. De går sedan djupare in och beskriver sina tjänster, 

styrelse och ledningen och sedan kommer de finansiella rapporterna och en flerårsöversikt 

över företaget. Medarbetarna nämns genomgående i de olika kapitlen under de fem åren. 

2006/2007 och 2007/2008 fanns det en egen kategori för medarbetarna men den har senare 

tagit bort. Medarbetarna tas upp i sammanhang som utbildning, nyrekryteringar och hur de 

skapar mervärde till kunden. Ett exempel på detta är ett citat från Årsredovisningen räken-

skapsåret 2006/2007:  

”Vår framgång beror på våra medarbetare, deras kunskaper och färdigheter  

samt deras förmåga att omsätta dessa till lönsam verksamhet”  

(Grant Thorntons Årsredovisning 2006/2007 s.4) 

Återkommande i årsredovisningarna är hur viktig personalen är för deras framgång och hur 

deras engagemang bidrar till Grant Thornton lönsamhet. Medarbetarnas kompetens utvecklas 

hela tiden genom utbildningar någon som de framhåller i årsredovisningarna. I årsredovis-

ningen för räkenskapsåret 2007/2008 började de med en utbildningsmatris för att skapa tydli-

gare karriärvägar. Intressant för det året var också deras internkonferens kallat Grant Thorn-

ton-dagarna 2007 där de samlade in företagsrelaterade historier från de anställda, några går att 

återfinna i deras årsredovisning för det året. 

Ett citat från den senaste årsredovisningen illustrerar hur företaget ser på utbildningar och 

deras kompetens i företaget:  
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”I vår typ av verksamhet går ordet kompetens och kvalitet hand i hand och kompetensutveck-

ling är en stor kostnadspost för att kunna säkerhetsställa att vi levererar våra tjänster med 

bästa möjliga kvalitet” (Grant Thorntons Årsredovisning 2010/2011 s.5) 

Centralt i årsredovisningarna är hur de ska locka till sig de bästa medarbetarna. De två senaste 

årsredovisningarna fokuserar bland annat på de strategiska rekryteringar företaget gjort inom 

respektive område av tjänster för att öka deras kompetens och bättre kunna tillgodose kunder-

nas behov. Året 2009/2010 nämner de också att de rekryterat en av landets ledande specialis-

ter, något som tycks vara extra viktigt för deras verksamhet.  

Genomgående i alla de fem årsredovisningarna är flerårsöversikten som har en egen punkt för 

de anställda där de räknar ut olika nyckeltal. Det är tillexempel nettoomsättning/anställd, per-

sonalkostnader/anställd och förädlingsvärde/anställd och så vidare. Årsredovisningen för år 

2006/2007 har också med diagram för personalkategorier, anställningstid och åldersfördel-

ningen i företaget. Årsredovisningarna från de fem senaste åren innehåller också en medarbe-

tarundersökning i förvaltningsberättelsen.  

 

 

  



61 

 

6. ANALYS 

I detta kapitel analyseras humankapitalredovisning utifrån tre perspektiv; intervjupersoner-

nas uttalanden, granskningen av årsredovisningar samt det teoretiska perspektivet. Dessa 

ställs i relation till varandra i syfte att besvara vår frågeställning. För att underlätta läsning-

en är analysen uppbyggd i flera steg: först diskuteras den historiska utvecklingen, sedan re-

dovisning av humankapital idag. Vidare analyseras de begränsningar och möjligheter som 

finns med humankapitalredovisning för att slutligen leda till en diskussion om möjlig framtida 

utveckling. 

6.1 Historia och utveckling 

Det är många olika forskare, initiativ och regeringar som har medverkat i utvecklingen av 

redovisning av humankapital. Både litteratur och studiens intervjupersoner anger ett antal 

drivkrafter som speciellt bidragit till denna utveckling.  

En person som varit delaktig i utvecklingen som ofta refereras till i litteraturen, och som även 

Rimmel hänvisar till, är den amerikanske professorn Eric Flamholtz. Hans arbete med human 

resource accounting på 1960-talet var ett av de första inom området, dock finns det inga spe-

cifika spår kvar av hans arbete idag utan det har främst lett till vidare forskning om redovis-

ning av humana resurser. 

Två svenska akademiker som varit betydelsefulla för utvecklingen är Jan-Erik Gröjer och Ulf 

Johanson; både flertalet författare och även intervjupersoner från vår studie talar om dessa 

personers betydelse för humankapitalredovisning. Deras arbete på 1980-talet syftade till att 

tillämpa företagsekonomiska kalkyler på personalfrågor för att få fram personalens ekono-

miska betydelse. Gröjer och Johansons tankar har inte varit det starkaste bidraget till utveck-

lingen då det idag inte finns några tydliga spår kvar av deras arbete, men dock har det lett till 

ett intresse för området och legat till grund för vidare forskning. Deras arbete har främst varit 

inriktat på att inkludera personalekonomiska frågor i den traditionella, finansiella redovis-

ningen, vilket är den troligaste anledningen till att deras arbete stött på motstånd.  

Konradgruppens arbete under 1980-talet, lett av Karl-Erik Sveiby, har enligt flera svenska och 

utländska författare samt intervjupersoner haft en stor påverkan inom området; dels har grup-

pens uppdelning i individ- och strukturkapital legat till grund för de begrepp som används 

idag och dels har de utarbetat metoder för att synliggöra företags humankapital i redovisning-
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en. Johanson uppmärksammar till exempel att Sveiby haft en stor inverkan genom utforman-

det av intangible assets monitor. Gruppens modeller är lättförståeliga, genomtänkta och an-

vändbara då de på ett överskådligt sätt synliggör företags humankapital. Konradgruppens mo-

dell den osynliga balansräkningen ger en komplett bild av ett företags tillgångar och skulder, 

samtidigt som den har en tydlig koppling till den traditionella redovisningen, vilket gör att den 

går använda som ett komplement utan att förändra den klassiska redovisningen.  

Ett initiativ som det finns mycket delade åsikter om är Leif Edvinssons arbete på försäkrings-

bolaget Skandia under 1990-talet. Al-Ali (2003) beskriver detta arbete som en av de viktigaste 

milstolparna i utvecklingen medan Rimmel och Olve är kritiska till deras påverkan. Rimmel 

ser arbetet främst som en marknadsföringsåtgärd som inte är speciellt användbart i praktiken 

och Olve menar att deras arbete var ett gott försök som skapade uppmärksamhet kring denna 

typ av frågor, men som inte hade så stor verkar i förlängningen. Edvinsson och Skandia upp-

märksammas i flera skrifter (exempelvis Brooking, 1997, Rimmel, 2003 och Johanson, 2003) 

vilket tyder på att de haft en viss betydelse för utvecklingen, även om författarna inte tar nå-

gon direkt ställning för eller emot deras bidrag. En intressant aspekt är att det är ett företag 

som stod bakom detta arbete och att det faktiskt togs med som ett komplement i årsredovis-

ningen, då detta är längre än vad någon annan modell nått.  

Internationella organisationer såsom OECD, EU och IASB har haft en stor inverkan på ut-

vecklingen av redovisning av humankapital då de är mycket inflytelserika på redovisningsom-

rådet. Så länge dessa organisationer aktivt arbetar med denna typ av frågor är intresset gene-

rellt stort i världen medan intresset tenderar att svalna om de beslutar att ändra sitt fokus bort 

från området. Exempelvis menar Johanson att OECD har påverkat utvecklingen positivt ge-

nom sitt engagemang på 1990-talet och även flertalet författare påpekar dessa betydelsefulla 

organisationers inverkan på utvecklingen av redovisning av humankapital. Dessa organisatio-

ner har en stor roll i dagens samhälle då världen blir alltmer globaliserad, och koordinering 

och samarbete mellan länderna krävs i större utsträckning. EU har dessutom ett stort inflytan-

de över många länder då deras direktiv är bindande för medlemsländerna, och därmed är även 

deras påverkan på företagsnivå stor. 

MERITUM var ett initiativ på slutet av 1990-talet som syftade till att formulera enhetliga och 

internationellt accepterade definitioner och riktlinjer för rapportering av immateriella resurser. 

Både Olve och Johanson uppmärksammar detta initiativs relevans för utvecklingen av hu-

mankapitalredovisning. Det intressanta med detta projekt är att det var internationellt, till 
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skillnad från de flesta övriga initiativ, och att det är ett av de få försök som gjorts att harmoni-

sera olika länders syn på immateriella resurser samt riktlinjer för dess redovisning.  

Flera intervjupersoner uppmärksammar andra länders regeringar som viktiga drivkrafter bak-

om utvecklingen, de länder som nämns flitigast är Tyskland, Danmark och Japan; även i litte-

raturen beskrivs just dessa regeringar som drivande. Exempel på initiativ är Tyskland som 

gett ut gratis programvara till mindre företag för att redovisa sitt humankapital samt Danmark 

som publicerat riktlinjer för denna typ av redovisning. I Sverige har regeringen varit mindre 

aktiv, och det är främst enskilda forskare som arbetat med ämnet. Dock så var Sverige på väg 

att lagstifta på området 1991, men det föll i bakgrunden på grund av den ekonomiska krisen 

samt Sveriges inträde i EU. En utveckling på området som Rimmel ser som negativ är den 

svenska regeringens lagstiftning om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro då han anser att 

denna typ av information är relativt oanvändbar.  

Två initiativ som Edvinsson anser vara betydelsefulla för utvecklingen är WICI; ett samarbete 

mellan EFFAS och de stora redovisningsbyråerna, samt uppstartandet av tidsskriften Journal 

of Intellectual Capital. WICI har exempelvis utarbetat riktlinjer för redovisning av intellektu-

ellt kapital, medan tidsskriften fungerat som ett internetforum för forskning på området. Dessa 

initiativ nämns inte i den studerade litteraturen och har inte heller blivit uppmärksammade av 

någon annan intervjuperson, det är därför svårt att uttala sig om deras påverkan.  

Både Olve och Edvinsson anser att de viktigaste milstolparna för redovisning av humankapi-

tal inte kommit ännu; de menar att de förslag, utredningar och initiativ som hittills framkom-

mit inte har lett någon vart utan att den viktigaste utvecklingen fortfarande ligger framför oss. 

Hittills finns det inte någon konsensus eller konkreta bestämmelser om hur man ska redovisa 

humankapital, dock har ämnet bearbetats på många olika nivåer; misstag har gjorts och lär-

dom har dragits; begränsningar och möjligheter har utforskats och man är idag närmre en lös-

ning då ämnet finns på agendan; både hos regeringar och världsomspännande organisationer. 

Den historiska utvecklingen av humankapitalredovisning har lett fram till den redovisning vi 

har idag och detta kommer att diskuteras vidare nedan. Kommande avsnitt behandlar inter-

vjupersonernas uttalanden om hur de anser att humankapitalredovisning bör se ut, förekomst 

av de i litteraturen beskrivna modellerna, samt hur redovisning av humankapital ser ut idag 

baserat på vår granskning av årsredovisningar. 
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6.2 Redovisning av humankapital idag 

Intervjupersonernas uppfattning om humankapitalredovisning 

Gällande hur humankapital lämpligen bör redovisas finns det viss konsensus mellan intervju-

personerna. De anser allihop att humankapital ska redovisas på något sätt, men att det inte bör 

blandas in i den traditionella, finansiella redovisningen, utan istället redovisas som ett kom-

plement till denna. Edvinsson är av uppfattningen att det inte ger så mycket att redovisa hu-

mankapital separat. Endast i kombination med redovisning av företagets strukturkapital blir 

det värdefullt, då det intressanta är att se hur humankapitalet förhåller sig till strukturkapitalet. 

Flera intervjupersoners uppfattning är att information om humankapital främst bör vara icke-

finansiell och de förespråkar användning av olika nyckeltal, Olve menar dock att det är svårt 

att utarbeta standardiserade nyckeltal inom detta område.  

Intervjupersonerna efterfrågar olika typer av information; Olve skulle gärna se en redovisning 

av troligt fortsatt samarbete med humankapitalet och vilken påverkan de har på resultatet; 

Rimmel vill se mer information om utbildning av personalen; Edvinsson är intresserad av de 

anställdas intjäningsförmåga; och Sveiby önskar information om till exempel medelålder.  

Johanson menar att det är viktigt att finansmarknaden får en ökad förståelse för människans 

betydelse i företag, och enligt Rimmel och Olve kan information om företags humankapital 

leda till en bra uppfattning om vad företaget kan åstadkomma i framtiden. Rimmel menar 

också att den viktigaste aspekten av all information om humankapital är användbarheten så att 

till exempel jämförelser kan göras.  

Förekomst av de i litteraturen beskrivna modellerna 

I litteraturen föreslås en uppsjö av olika modeller och teorier för att redovisa humankapital, i 

denna studie har de som återkommer oftast presenterats. Integrerad redovisning och hållbar-

hetsredovisning är de metoder som vi kan se används mest idag, exempelvis ger Ernst & Yo-

ung sedan 2010/2011 ut en hållbarhetsredovisning som komplement till den traditionella. Stu-

dien har visat att nyckeltal gällande humankapital används, till exempel redovisar vissa av 

undersökningsföretagen antal utbildningstimmar, resultat per anställd och omsättning per an-

ställd. De i litteraturen beskrivna modellerna används inte i sin renodlade form av något un-

dersökningsföretag, utan har främst fått stort teoretiskt genomslag. En trolig anledning till att 

de inte används av företag idag är att de kan uppfattas som arbetskrävande samt vara ett stort 
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steg ifrån den traditionella redovisningen: nyckeltal däremot är relativt enkla att räkna ut och 

redovisa, och är idag vedertagen praxis. 

Hur humankapital redovisas idag baserat på granskning av årsredovisningar 

Bland våra undersökta företag har utvecklingen skiljt sig åt något de senaste åren. För fem 

räkenskapsår sedan redovisade fyra av undersökningsföretagen relativt utförlig information 

om sin personal, varav två av dem, Deloitte och Grant Thornton, minskat detta under de fem 

studerade åren. Vad detta beror på vet vi inte säkert men en möjlig delförklaring i Deloittes 

fall kan vara att företaget under perioden bytte VD. KPMG har under alla de fem studerade 

åren redovisat ytterst lite information om sitt humankapital, det som redovisas i årsredovis-

ningen verkar stämma överens med vad som är lagstadgat i ÅRL. Detta gör att det inte går att 

identifiera någon specifik utveckling inom redovisning av humankapital. Ernst & Young och 

PwC har under den undersökta perioden valt att börja publicera denna typ av information i en 

separat redovisning åtskiljd från den traditionella. Ernst & Young ger ut en hållbarhetsredo-

visning medan PwC benämner denna bilaga ”Årsöversikt”. Något som är intressant att notera 

är att PwC under två av de undersökta räkenskapsåren även gav ut en hållbarhetsredovisning, 

något som de dock har slutat med nu.  

De undersökta företagen redovisar humankapital på lite skiljda sätt, det finns dock vissa likhe-

ter i vilken typ av information som publiceras. Alla de fyra företag som valt att ha mer utför-

lig information om icke-finansiella upplysningar betonar personalens vikt för företaget. De 

uttalar sig alla om att personalen är en av deras viktigaste resurser och har en stor del i företa-

gens lönsamhet, flera av företagen nämner även att det är vitalt att de anställda får kontinuer-

lig vidareutbildning inom redovisnings- och revisionsbranschen. Information om deras sats-

ningar på utbildning är något som flera av företagen försöker visa utåt i sin redovisning, ex-

empelvis skriver Deloitte och Ernst & Young om sina respektive utbildningsprogram, och 

PwC och Ernst & Young presenterar nyckeltal såsom totala antalet utbildningstimmar och 

utbildningstimmar per person. Grant Thornton talar om sin ”utbildningsmatris” vars syfte är 

att skapa tydliga karriärvägar för de anställda och KPMG nämner sitt ”kompetensnätverk”.  

En viktig aspekt angående företagets personal som påtalas ofta är nyrekrytering, och vikten av 

att locka rätt medarbetare till sig beskrivs som centralt. Flera av undersökningsföretagen beto-

nar detta och även hur viktigt det är att värna om sina befintliga anställda. Företagen visar på 

flera sätt utåt att de gör detta genom att exempelvis presentera sina medarbetarundersökningar 
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och de utmärkelser de fått för sin roll som arbetsgivare. Att arbeta med sin personals trivsel 

kan tolkas som en indikator på stabilitet i företagets humankapital, eftersom detta ökar chan-

serna att kompetensen behålls inom företaget, något som Sveiby betonar som centralt i sin 

modell intangible assets monitor.  

Vi har hittills diskuterat den historiska utvecklingen av humankapitalredovisning samt ut-

bredningen idag. För att kunna se en förväntad framtida utveckling behövs en diskussion om 

begränsningar och möjligheter med denna typ av redovisning. 

6.3 Begränsningar och möjligheter med humankapitalredovisning 

Begränsningar och nackdelar 

En av de främsta begränsningarna för redovisning av humankapital är de lagar och regler som 

finns gällande den traditionella, finansiella redovisningen. Humankapital ses som en immate-

riell resurs, men uppfyller inte kraven för att få tas upp som en immateriell tillgång i balans-

räkningen. Den främsta anledningen till detta är kravet på kontroll över den immateriella re-

sursen, och de anställda kan inte ägas eller kontrolleras av företaget, vilket är något som flera 

intervjupersoner betonar och som även diskuteras mycket i litteraturen. Olve menar att om 

humankapital inkluderas som en tillgång i den traditionella redovisningen kan det ge en felak-

tig bild av att företaget har någon slags långsiktig åtkomst till dessa resurser, vilket inte är 

fallet då anställda nästan när som helst kan välja att lämna företaget. Ett annat problem med 

att se humankapital som en tillgång är att det inte går att fastställa dess anskaffningsvärde på 

ett tillförlitligt sätt, vilket även detta är ett av kriterierna för att klassificeras som en immateri-

ell tillgång. Ytterligare ett kriterium för att få redovisas som en immateriell tillgång är avskilj-

barhet; ett företags intellektuella kapital är svårt att identifiera vilket ytterligare försvårar re-

dovisning av denna typ av resurser. 

En redovisningsprincip som begränsar en inkludering av humankapital i den traditionella re-

dovisningen är att all redovisning skall ske i pengar. Humankapital är en resurs som är svår 

att mäta och sätta ett monetärt värde på, och blir på grund av denna princip olämplig att ta 

med i den finansiella redovisningen. Även kravet på försiktighet hindrar företag från att ta 

med humankapital i den traditionella redovisningen då anställda och dess kompetens är en 

osäker tillgång och som inte heller går att omvandla till pengar. 
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Flera av intervjupersonerna talar om att dagens redovisning inte har följt med i utvecklingen, 

utan fortfarande baseras på den redovisning som uppkom under Paciolis tid, detta är något 

som även diskuteras flitigt inom litteraturen. Trots att företagen och dess omgivning har för-

ändrats är redovisningen fortfarande kvar i det förgångna, vilket gör att resurser som är vikti-

ga idag, såsom humankapital, inte får utrymme i den traditionella redovisningen. Edvinsson 

menar att företagens sanna värde därför inte fångas upp. 

Flera författare och intervjupersoner talar om att det skulle krävas enhetliga regler om det ska 

finnas någon nytta med att inkludera humankapital i redovisningen. Detta finns inte idag, vil-

ket främst beror dels på att det inte finns konsensus om vad som bör redovisas och hur detta 

bör göras, och dels på de kostnader och arbete som krävs för att ta fram ny lagstiftning. Rim-

mel anser att avsaknaden av lagar är det största problemet och han menar att om det funnits 

lagstadgade krav hade det också funnits möjlighet till sanktionering, vilket hade ställt krav på 

företagens redovisning av humankapital.  

På 1990-talet, under det som kallades ”den nya ekonomin”, presenterades flera balans- och 

resultaträkningar som baserades på glädjesiffror och grova överskattningar om framtida vins-

ter. När IT-bubblan sedan sprack visade det sig att dessa företag hade övervärderats och 

många investerare förlorade mycket pengar. Denna historiska erfarenhet finns fortfarande 

kvar inom finansvärlden vilket gör att de är mycket kritiska till att redovisa mjuka resurser. 

Det finns en problematik med att inkludera humankapital i den finansiella redovisningen då 

det kan ge en felaktig bild av företagets verkliga värde. Detta blir tydligt om ett företag skulle 

gå i konkurs; personalen kan då inte omsättas i pengar och har i det läget inget egentligt värde 

för företaget. Olve anser att den största svårigheten med humankapitalredovisning är begrip-

ligheten för intressenterna; det är svårt för dessa att förstå medarbetarnas betydelse för resulta-

tet. Sveiby menar att det är svårt att fånga kunskap och kompetens i siffror och Johanson po-

ängterar att en av svårigheterna är om humankapitalredovisning uppfattas som någon exakt 

mätning. Enligt Edvinsson blir det störningar i systemet om företag tar in humankapital i den 

finansiella redovisningen eftersom det handlar om två helt olika saker.  

Om företag inkluderar humankapital i sin externa redovisning menar Fernström et al. (2006) 

att de därigenom kan avslöja känslig information till sina konkurrenter som dessa kan använ-

da till sin fördel. Rimmel ser däremot ingen risk med att känslig information avslöjas utan ser 

främst fördelar med extern redovisning av humankapital. Risken med att avslöja känslig in-
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formation är inte betydande eftersom det inte handlar om att redovisa några företagshemlighe-

ter; exempelvis är antalet utbildningstimmar och åldersfördelning inte så avslöjande för före-

taget att det kan gynna konkurrenterna.  

Redovisning av humankapital innebär även att företags kostnader för informationshantering 

ökar då de ska ta fram information som är svår att identifiera och finna. Nyttan med att syn-

liggöra denna typ av information för intressenterna överstiger dock oftast kostnaderna, vilket 

också är ett av de kvalitativa krav som ställs på all redovisning.  

En slutlig aspekt av begränsningar för att redovisa humankapital är de metoder som hittills 

presenterats: ingen av dem har blivit allmänt accepterad och därför finns idag ingen enhetlig 

praxis för hur denna typ av tillgång ska redovisas. 

Möjligheter och fördelar 

Kunskap är idag den viktigaste konkurrensfördelen och människan den viktigaste råvaran till 

ekonomisk aktivitet enligt Stewart (1999). Bjurklo och Kardemark (2003) skriver att det är 

medarbetarna som gör företaget unikt och Sveiby menar att synliggörande av humankapital 

illustrerar människans betydelse för företagets framgång. Detta är dock inte något som syns i 

nutida redovisning trots att det är så centralt för dagens företag och deras värde. Istället redo-

visas denna resurs endast som en kostnadspost och blir därmed mer som en belastning än en 

tillgång. Detta exemplifieras genom att investeringar i immateriella resurser måste kostnads-

föras direkt jämfört med en materiell tillgång vars kostnad kan fördelas över en längre period.  

Utifrån redovisningens kvalitativa egenskaper kan vi ändå se att det finns stöd att inkludera 

humankapital i redovisningen; tillförlitlighet och relevans är två av de egenskaper som talar 

för detta. Tillförlitlighet behandlar redovisningens förmåga att avbilda den ekonomiska verk-

lighet som råder, något som inte uppfylls av den traditionella redovisningen då den bortser 

från humankapital som har en central roll för företagens värde. Relevans innebär att informa-

tionen som anges ska vara användbar för beslut, och idag saknas det underlag som krävs för 

att fatta korrekta beslut i och med att information om immateriella resurser saknas. 

En stor del av litteraturen i ämnet behandlar det faktum att företags börsvärde ofta skiljer sig 

ifrån dess bokförda värde, något som är en tydlig indikation på att det saknas något av värde i 

den finansiella redovisningen. Att inkludera immateriella resurser såsom humankapital i den 

externa redovisningen kan leda till att intressenter får en bättre insyn och insikt i företagets 
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verksamhet, menar Fernström et al. (2006). Rimmel berättar att bättre information till investe-

rare och analytiker kan vara användbart då det visar företagets potential och möjlighet till 

framgång. Sveiby och Risling (1986) skriver att ett kunskapsföretags värde är beroende av 

dess personal och skulle kunna tappa en stor del av sitt värde om de förlorar nyckelpersoner. 

Därför är det viktigt att spegla dessa nyckelpersoner i redovisningen, och även visa hur troligt 

det är att dessa personer kommer finnas kvar i företaget. Humankapitalredovisning kan leda 

till en bättre överensstämmelse mellan börsvärdet och det redovisade värdet och om årsredo-

visningen ger en bättre bild av företagets värde så kan investerare bättre bedöma förväntad 

avkastning. Ytterligare ett syfte med redovisningen är enligt Gröjer (2002) att öka tilliten mel-

lan parterna vid företagsaffärer, och ett sätt att göra detta är att inkludera all väsentlig infor-

mation i redovisning; detta borde även inbegripa immateriella resurser såsom humankapital.  

Flera författare menar att en redovisning av humankapital kan skapa förutsättningar för inlär-

ning och vidareutbildning av personalen, Rimmel berättar att denna typ av redovisning även 

kan ge en bra översikt över företags resursbehov, till exempel om personalen behöver utbil-

das eller tränas. Johanson tar nyttan med redovisning av humankapital ännu ett steg längre: 

han menar att en redovisning av företagets icke-materiella resurser behövs för att förstå före-

tagets roll i samhället. En möjlighet som Olve och Rimmel ser är att en redovisning och 

kommunikation av intellektuellt kapital till företagets intressenter och dess medarbetare kan 

skapa en förståelse för företagets framtidsutsikter. Johanson påpekar att det mest felaktiga ett 

företag kan göra är att inte redovisa något alls.  

Efter att studerat utvecklingen av humankapitalredovisning fram till idag, med dess begräns-

ningar och möjligheter, kommer vi nedan att diskutera vad vi kan förvänta oss om framtida 

utveckling. 

6.4 Framtiden 

Från granskningen av årsredovisningar har vi sett att det är vanligt att företag inkluderar icke-

finansiell information i sin externa redovisning, det görs dock på lite olika sätt. Vissa av un-

dersökningsföretagen har använt sig av en separat bilaga medan andra har delar i sin traditio-

nella årsredovisning som främst fokuserar på icke-materiella data. Eftersom dessa företag har 

redovisat denna typ av information frivilligt, kan det antas att det finns ett intresse av att re-

dovisa humankapital. Flera intervjupersoner uttalar sig om att denna information inte bör tas 

med i den finansiella, traditionella redovisningen då humankapital inte är en resurs som kan 
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omsättas i pengar, den bör istället redovisas separat för att inte skapa störningar. Men att 

kommunicera information om företagets humankapital till intressenter och medarbetare är 

betydelsefullt för att få en helhetsbild, men det är viktigt att det inkluderas på ett sätt som inte 

skapar förvirring eller missbedömningar.  

Det finns skiljda åsikter om vad intervjupersonerna anser om lagars roll i utvecklingen av 

redovisning av humankapital. Både Sveiby och Rimmel anser att det krävs lagar för att kom-

ma någon vart på området för att säkerställa att alla företag redovisar likadant, medan Johan-

son däremot inte tror att lagar är en lösning; han tror istället på framtagandet av frivilliga rikt-

linjer för att föra utvecklingen framåt. Frivilliga riktlinjer kan vara en bra början för att se 

hur responsen blir och även om syftet med redovisningen uppnås, men på lång sikt krävs det 

antagligen mer bindande krav som företagen måste följa, dock inte i form av lag utan snarare 

som praxis. Detta på grund av att det tar tid att utveckla lagar samt att de är komplicerade att 

ändra när de väl införts, och därför är svåra att anpassa till utvecklingen.  

Edvinsson menar att redovisning av humankapital har fått större genomslag utanför Sverige 

än inom, exempel är Danmark som har utarbetat riktlinjer för större danska företag och Tysk-

land som har gett ut gratis programvara till mindre företag som ett verktyg för att redovisa 

humankapital. Det finns även ett flertal internationella projekt som framtagit riktlinjer för 

denna typ av redovisning, dock har inget av dessa hittills fått något större genomslag. Efter-

som dagens företag är globaliserade behövs internationella standarder för redovisning av hu-

mankapital och andra immateriella resurser, för att få en harmonisering mellan länder. Exem-

pelvis skulle EU, som har en stor inverkan på nationella lagstiftningar, kunna utarbeta bin-

dande riktlinjer som måste följas av alla medlemsländer.  

Till intervjupersonerna ställdes frågan om var de tror att utvecklingen är på väg i framtiden, 

och åsikterna skiljde sig åt till viss del, men det finns ändå en viss konsensus dem emellan. 

Johanson, Rimmel och Olve tror på integrerad rapportering som en trolig framtida utveckling 

för redovisning av humankapital. Olve poängterar dock att integrerad redovisning idag inte är 

tillräckligt utarbetad utan att företag kommer tvingas hitta bättre former för det. Även Edvins-

son anser att integrerad redovisning är bra, men att det behövs klarhet i vad som ska redovi-

sas.  

Både Sveiby och Johanson talar för nyckeltal som ett sätt att tydliggöra humankapitalet i re-

dovisningen då det är relativt enkelt och lättförståeligt. Dessutom är det en redan antagen me-



71 

 

tod som ingår i den traditionella, finansiella redovisningen, vilket gör att det är enklare att 

förstå innebörden av redovisningen och dra paralleller till den redovisning externa intressenter 

är vana vid att se. 

Edvinsson tror att en utveckling av redovisning av humankapital är på väg, främst internatio-

nellt, och det arbete som gjorts i andra länder är något som Sverige borde dra lärdom av. Vi 

har under studien kunnat se att Sverige och svenska forskare tidigare, främst under 1980- och 

1990-talet, legat i framkant på utvecklingen av humankapitalredovisning, men att Sverige inte 

riktigt följt den senare utvecklingen på området. Rimmel tror att den senare utvecklingen 

kommer leda till att vi får en ny typ av redovisning som vi inte sett tidigare, och att företag 

efter finanskriserna värderar om och fokuserar på hur de kan arbeta med en hållbar utveck-

ling, som inkluderar exempelvis humankapital. Johanson är övertygad om att vi i framtiden 

kommer använda en internationell modell som tagit tid att komma fram till, men som slutligen 

fått genomslag. 
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7. SLUTSATS 

I detta slutliga kapitel kommer studiens forskningsfråga att besvaras baserat på de resultat 

som framkommit genom vår analys, samt kommer avslutande reflektioner och förslag till fort-

satt forskning att presenteras.  

Intresset för humankapitalredovisning har funnits sedan 1960-talet och ett flertal nyckelperso-

ner och initiativ har fört utvecklingen framåt, samtidigt har faktorer som lagar, finanskriser 

och EU-inträde hämmat utvecklingen i Sverige. Något som uppmärksammats under studiens 

gång är att det har skett en större utveckling i utlandet; tydliga framsteg kan ses både i Tysk-

land, Japan och Danmark, där framförallt Danmark har kommit så pass långt att de fastställt 

riktlinjer för redovisning av intellektuellt kapital. Detta är något som saknas i Sverige: det 

finns idag inga enhetliga regler för humankapitalredovisning, och det är svårt att förstå vad 

som hindrar utvecklingen i Sverige, när Danmarks arbete är ett bevis på att det fungerar.  

Den huvudsakliga slutsats vi har kommit fram till är att det är av stor betydelse att redovisa 

sitt humankapital externt, speciellt för kunskapsföretag då det är det deras viktigaste resurs, 

och att utelämna denna information ger en otillräcklig bild av företaget. En extern redovisning 

av företagets humankapital leder till att intressenter får en större insyn, insikt och förståelse 

för verksamheten samt dess faktiska värde och potential. Genom granskningen har vi upp-

märksammat att fyra av de fem undersökningsföretagen frivilligt inkluderar information om 

sitt humankapital i redovisningen, något som tyder på att det finns ett intresse hos företagen 

att redovisa denna resurs. Baserat på vår studie kan vi konstatera att humankapital är olämp-

ligt att inkludera i den traditionella, finansiella redovisningen, och gör sig bäst som en sepa-

rat del i redovisningen. 

De främsta begränsningar som har identifierats mot redovisning av humankapital är dagens 

redovisningsregler, lagar och principer som fortfarande fokuserar på materiella tillgångar. 

Men om humankapital redovisas som en separat del, skiljd från den finansiella redovisningen, 

så utgör inte längre redovisningsreglerna någon begränsning. Det stör inte heller den finansi-

ella bild som visar företagets tillgångar som är monetärt omsättningsbara. 

För att en framtida redovisning ska fungera optimalt behövs en internationell harmonisering 

med gemensamma riktlinjer då företag idag verkar på en global marknad. Detta krävs till ex-

empel för att externa intressenter ska kunna göra jämförelser mellan företag.  
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Enligt flera intervjupersoner är integrerad rapportering ett initiativ som de tror kan vara fram-

tidens redovisning, dock krävs klarhet i vad som ska rapporteras och även hur detta ska göras. 

Ett par av intervjupersonerna förespråkar även användningen av nyckeltal för att synliggöra 

företags humankapital på ett lättförståeligt sätt, detta är en metod som ligger nära till hands 

för företagen och som inte innebär ett alltför långt avsteg ifrån traditionell redovisning. 

7.1 Avslutande reflektioner 

Våra tankegångar kring redovisning av humankapital har förändrats under studiens gång; i 

början hade vi inte någon större insikt om vad som innefattades i begreppet humankapital, 

däremot såg vi alla vikten av kompetens hos företag idag vilket är bakgrunden till intresset för 

hur det redovisas. Vi hade uppfattningen att många av dagens företag till stor del består av 

immateriella tillgångar men att de inte syns i den externa redovisningen i någon större ut-

sträckning, något vi tyckte borde vara ett självklart inslag i deras finansiella rapporter. Allt 

eftersom vår studie fortskred insåg vi problematiken med redovisning av humankapital och 

svårigheten med att inkludera denna immateriella resurs i den traditionella redovisningen. Nu 

i studiens slutfas anser vi än mer att humankapital är en viktig resurs som bör synas i företags 

externa redovisning, dock är vi medvetna om problematiken med att komma till konsensus i 

hur det ska redovisas. Den mest lämpliga formen för redovisning av humankapital är enligt 

oss en separat rapportering av immateriella resurser där humankapitalet utgör en väsentlig del. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning  

Under studiens gång har nya infallsvinklar dykt upp och vi kan nu se ett antal intressanta om-

råden som kan vara givande att studera, som vi inte uppmärksammat tidigare. Ett förslag är att 

göra en studie med samma utgångspunkt som vår, men att istället granska företag inom andra 

branscher alternativt en jämförelse mellan olika branscher. Detta för att få en mer översiktlig 

bild av redovisning på området och vilka skillnader det finns mellan olika branscher. En ytter-

ligare dimension av redovisning av humankapital är att undersöka vilken typ av information 

som faktiskt efterfrågas av externa intressenter samt om de ser några brister i dagens redovis-

ning. Vårt sista förslag på fortsatt forskning är att göra en mer internationell studie där forska-

ren riktar in sig på att undersöka hur andra länder som är framgångsrika på området arbetar, 

hur redovisningen faktiskt fungerar i dessa länder samt hur företag och intressenter i dessa 

länder ser på humankapitalredovisningen. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

1. Berätta lite om dig själv! Vilken bakgrund har du, och vilka erfarenheter har du inom 

företagsekonomiområdet? 

2. Hur väcktes ditt intresse för redovisning av humankapital? 

3. Vad är humankapital enligt dig? 

4. Hur ser du på redovisning av humankapital? Ska det vara med i den officiella redovis-

ningen eller inte? 

a. Hur anser du att det bör redovisas? 

5. Vilka ser du som de viktigaste milstolparna i utvecklingen av redovisning av human-

kapital hittills? 

6. Enligt dig, vad är fördelarna med att inkludera humankapital i redovisning? 

7. Vad är nackdelarna? 

8. Ser du några svårigheter mot att redovisa humankapital? 

9. Som vi förstått det finns det idag inga regler för hur redovisning av humankapital i 

Årsredovisningen skall se ut. Vad tror du att det beror på? 

10. Hur tror du att den framtida utvecklingen av redovisning av humankapital kommer se 

ut? 

11. Något mer du vill belysa som vi inte har tagit upp? 

  



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande och nyttiggöran-

de. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 

 

 
 

Lnu.se 
 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


