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Abstract 
 
Purpose:  The purpose of this paper is to examine whether a presentation of a 

company's human capital in financial reports can lead to a reduction of 
information asymmetry between the company and its shareholders, 
regarding the value and importance of employees’ knowledge and 
competences. Based on this, the paper hopes to achieve greater 
knowledge on how the presentation of human capital can increase the 
understanding of the invisible balance sheet.  

 
Theory:  Agency theory, Signaling theory and Human Capital Management. 
 
Methodology:  This paper is based on a content analysis of eight IT-consultant 

firms that are listed on the stock exchange in Stockholm, Sweden. 
The paper has a qualitative methodology and the empirical gathering 
have been encoded by using an analysis model. The result is 
summarized in charts, making the data easy to understand and analyse. 
Beyond the analysis model, the paper will look at three other important 
factors in the companies’ financial reports that are connected to the 
presentation of human capital.  

 
Findings:  The findings of the paper suggest that a presentation of human capital 

can reduce the information asymmetry between the company and its 
shareholders. Because human capital is unable to be presented in the 
ordinary financial reports, the importance of its presentation in other 
areas of the financial reports becomes even more important. The paper 
also found that a presentation of human capital can provide a greater 
understanding of the role that human capital plays as invisible assets in 
the company, and that an external presentation thrives from an internal 
focus on human capital.  

    
Keywords:  Human capital, Principal, Agent, Invisible balance sheet, Information 

asymmetry 
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Begreppslista  
 
Agent - Den ena parten i kontraktsrelationen. Agenten ses här som 
företaget/företagsledningen (Eisenhardt, 1989).  
 
Bokfört värde - Skillnaden mellan balansräkningens tillgångar och skulder, det vill säga 
värdet av företagets eget kapital (Fagerström, Johansson & Lundh, 2014). 
 
Den osynliga balansräkningen - Den del av balansräkningen som inte redovisas i den 
officiella ekonomiska rapporteringen. Den utgörs av företagets intellektuella kapital (Sveiby, 
1995).  
 
Externredovisning - Företagets externt orienterade finansiella rapporter som vanligtvis 
innefattar resultat- och balansräkning men även kassaflödesanalys, noter och 
förvaltningsberättelse (Frostenson, 2015). Denna information ligger till grund för  
intressenters ekonomiska beslut. 
 
Goodwill - Består av varumärke, företagsrykte, kundkretsar och utgör företagens 
immateriella tillgångar (Fagerström, Johansson & Lundh, 2014).  
 
Gömd tillgång - Tillgångar som inte visas i företagens externa rapportering. Exempelvis 
humankapital (Sveiby et al. 1989).  
 
Human Capital Management – Strategier och rutiner som syftar till att rekrytera, hantera, 
utveckla och presentera humana resurser i företaget. Man ser de anställda som tillgångar som 
det går att investera i för att maximera värdet i företaget (Rouse, 2017).  
 
Immateriella tillgångar - En immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång utan fysisk 
form. Finansiella tillgångar är inte immateriella tillgångar (K3, kap 18.1). Exempel på 
immateriella tillgångar är goodwill, patent och licenser.  
 
Informationsasymmetri - Syftar på en situation där en av parterna i en relation har mer eller 
bättre information än den andra parten (Eisenhardt, 1989). 
 
Intellektuellt kapital - Innehavande av kunskap, specifik erfarenhet, organisationsteknologi, 
kundrelationer och specifika professionella kompetenser. Intellektuellt kapital består av 
humankapital och strukturellt kapital (Edvinsson, 1997). 
 
Intressenter - En aktör som är påverkad av företagets åtgärder och kan även påverka dem 
(Frostenson, 2015).  
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Kartläggning - En kartläggning syftar till att reda på hur någonting ser ut genom att 
identifiera ett sakförhållande (Frostenson, 2015).  
 
Marknadsvärde - Priset som en tillgång säljs eller köps för på en marknad (Sevenius, 2019).  
 
Presentera - Förmedla information i ord och siffror i årsredovisningen, som inte ingår i de 
ekonomiska rapporterna, Resultat- och balansräkningen samt kassaflöde. 
 
Principal - Den ena parten i den ekonomiska kontraktsrelationen som teorierna agent- och 
signaleringsteori utgår från. Principalen ses som ägare/investerare (Eisenhardt, 1989).  
 
Pålitlighet - Kan ses som en form av reliabilitet, det vill säga om samma resultat skulle 
uppnås vid en upprepning av samma undersökning (Bryman & Bell, 2013). 
 
Rationellt beteende - Att agera logiskt utifrån den information som finns tillgänglig, utan att 
låta känslor påverka ens agerande.  
 
Redovisa - Handlar om hur företag registrerar, bearbetar och rapporterar information som ska 
underlätta ekonomiska beslut. Detta inkluderar bland annat upprättande av 
bokslut/årsredovisningar, budgetering och löpande bokföring (Gustafson, Lundh & Seger, 
2016). 
 
Redovisningsteori - Definieras som grundläggande antaganden, definitioner, principer och 
koncept om redovisningen som ligger till grund för lagstiftningens praxis och 
rekommendationer. Redovisningsteori inkluderar också hur rapportering av finansiell 
information görs (Wolk, Dodd & Rozycki, 2008). 
 
Strukturellt kapital - Infrastrukturen som ett företag har utvecklat för att använda sitt 
humankapital på bästa sätt (Edvinsson, 1997). 
 
Tillförlitlighet - Ett mått på hur troliga eller sannolika undersökningsresultaten är i 
förhållande till verkligheten (Bryman & Bell, 2013). 
 
Värdera - En handling som innebär att sätta ett positivt eller negativt värde på något (NE, 
2019a). Att värdera något kan ses som att man gör en uppskattning, en estimering av något.  
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1.0 Inledning  
___________________________________________________________________________ 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av hur kunskapsintensiva företag och människans roll i 
företag vuxit fram under 1900-talet. Därefter följer en historisk litteraturgenomgång där 
innebörden av och värdet på humankapital diskuteras. Avsnittet avslutas med en 
problematisering, som tar avstamp i den teoretiska utgångspunkten. 
___________________________________________________________________________ 
 
En snabb sökning på humankapital på sökmotorn Google ger över 660 000 resultat. I NE 
(2019b) noterar man omgående att humankapital har något med människor att göra, närmare 
bestämt människans förmåga att, genom fysiska och psykiska egenskaper, öka företagets 
produktivitet. Redan år 1776 publicerade den skotske filosofen Adam Smith ‘Nationernas 
välstånd’, där han resonerade kring den enskilde individen i en ekonomi och hur enskilda 
individer bidrar till företagens produktivitet (Smith 1776 se Skinner, 1976). I 
kunskapsintensiva företag utgör individen en av de viktigaste tillgångarna, något som Sveiby 
(1995) refererar till som gömda tillgångar i den osynliga balansräkningen. Den osynliga 
balansräkningen är inte synlig i den externa rapporteringen eftersom balansräkningens siffror 
inte inkluderar denna tillgång. 
 
1995 konstaterade Sveiby (1995) att kunskapsföretagen spådde en stor tillväxt. Sveiby (1995) 
poängterar till exempel att 50 procent av de 500 snabbast växande företagen i USA under 
denna tid var kunskapsintensiva företag. Kendricks (1999 se Seetharaman, Bin Zaini Sooria 
& Saravanan, 2002) resonemang går i linje med denna förändring i USA, där författaren 
konstaterar att andelen immateriella tillgångar mot materiella tillgångar steg från 30:70 
procent 1929 till 63:37 procent 1990. Angående Sverige poängterar Sveiby (1995) att sektorn 
som kallas uppdragsverksamhet såg en fördubbling i antalet anställda mellan åren 1980 och 
1993. Carlgren (2019) understryker dessutom att tjänsteföretagen utgör en allt större del av 
Sveriges BNP, som delvis förklaras av en stor tillväxt i telekommunikation och IT-konsulter. 
Uppdragsverksamhet ses som reklambyråer, advokater, IT-konsulter och revisorer – arbeten 
som förlitar sig mycket på anställdas kompetens och förmåga till problemlösning. Just 
problemlösning ses som en viktig del av kunskapsintensiva företags affärsmodell (Sveiby, 
1995; Probst, Raun och Romhardts 2000 se Fernandes, 2017). Sveiby (1995) påpekar att en 
avgörande process för kunskapsintensiva företag således blir att attrahera kompetent personal 
som kan öka värdet i företaget. Denna kompetenta personal utgör företagets humankapital, 
vilket betyder att den viktigaste tillgången lämnar kunskapsintensiva företag vid arbetsdagens 
slut för att sedan återvända när en ny arbetsdag startar (Edvinsson & Sullivan, 1996).  

1.1 Humankapitalets roll växer 
Diskussion kring personalens kompetens har inte alltid varit ett aktuellt ämne, men kom att 
aktualiseras när Hawthronestudiens resultat på 1920- och 1930-talet antydde att de anställdas 
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produktivitet påverkades av den sociala kontexten i organisationen (Eriksson-Zetterquist, 
Kalling & Styhre, 2015). I kölvattnet av hawthornestudien fick anställda ett större fokus i 
organisationen, en logisk följd av detta var att organisationskulturen kom att spela en viktig 
roll i hur de anställda behandlades och formades utifrån företagets värderingar (Lindkvist, 
Bakka & Fivelsdal, 2014). Hawthornestudiens bidrag är högst relevant även idag, vilket stöds 
av Fernandes (2017) som påpekar att de anställdas roll i organisationen är avgörande för 
företaget.  

1.2 Litteraturgenomgång av tidigare forskning 
Forskning kring immateriella tillgångar och humankapital har inte skett i ett vakuum.  
Ju mer synen på de anställda förändrades och ju fler företag som blev kunskapsintensiva, 
desto viktigare blev det för forskningen att skaffa sig kunskap om hur kompetensen 
hanterades och värderades på ett korrekt sätt. Nedanstående kapitel behandlar en genomgång 
av humankapitalforskningens utveckling.  

1.2.1 1980- och 1990-talet  
Utvecklingen av kunskap om humankapital har skett under sent 1900-tal och tidigt 2000-tal. 
Genom flera forskningsbidrag har förståelsen ökat för vilken roll humankapital spelar i 
företagande samt hur en klassificering och värdering av denna immateriella tillgång kan 
göras. I enlighet med Petty och Guthries (2000) sammanfattning av den forskning som har 
bedrivits inom området skapas möjligheten att konstruera en tidslinje av forskningens 
utveckling inom området.  
 

 
Figur 1.1: Egen bearbetning av Petty & Guthrie 2000 
 
Så tidigt som på 1980-talet benämns humankapital som något som har ett immateriellt värde i 
företaget, och redan i mitten av 1980-talet märks skillnader på hur företagets bokförda värde 
och marknadsvärde skiljer sig åt (Petty & Guthrie, 2000). Tjänstesektorn tog fart under sena 
1900-tal och fokus riktades mot de anställdas specialistkompetenser. I samband med detta 
började Human Resources-forskningen få fäste i organisationslitteraturen, och i slutet av 
1980-talet började man försöka hitta sätt att värdera det intellektuella kapitalet, bland annat 
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genom forskning av Sveiby et al. (1989). På 1990-talet utvecklades dessa idéer genom att 
systematiskt rapportera företags innehav av intellektuellt kapital externt till intressenter 
(Celemi, 1999; Skandia Insurance Company 1998 se Petty & Guthrie, 2000; The Swedish 
coalition of service industries 1995 se Petty & Guthrie, 2000). Detta följdes av att det svenska 
företaget Skandia började utveckla modeller för att mäta och presentera sitt intellektuella 
kapital – i kölvattnet av detta introducerades det balanserade styrkortet (Petty & Guthrie, 
2000). Det balanserade styrkortet är ett sätt att mäta prestationer i företaget med hjälp av 
andra mått än finansiella. I mitten av 1990-talet publicerade Nonaka och Takeuchi (1995 se 
Petty & Guthrie, 2000) forskning om kunskapsskapande i företag, forskning som hade en stor 
påverkan på humankapitalteori. Under denna tid lanserades också ett simulationsverktyg som 
bidrog till att underlätta för företagsledningen att utvärdera det intellektuella kapitalet. Andra 
exempel på forskning som påverkade utvecklingen av intellektuellt kapital är olika processer 
och bedömningsmallar (Edvinsson & Malone 1997 se Petty och Guthrie, 2000). I slutet av 
1990-talet anordnade OECD en internationell sammankomst i Amsterdam där intellektuellt 
kapital diskuterades (Organisation for Economic Co-operation and Development 1999 se 
Petty & Guthrie, 2000). Även Bontis (1998) har bedrivit forskning med syfte att undersöka 
utvecklingen av sätt att mäta humankapital. Författaren genomförde en empirisk studie med 
ett urval av 64 organisationer, där ett orsakssamband kunde identifieras mellan intellektuellt 
kapital och företagets resultat. Bontis (1998) poängterar att hanteringen av intellektuellt 
kapital är avgörande i denna kunskapsintensiva tid. 
 
I enlighet med denna utveckling konstaterar Petty och Guthrie (2000) att en ny ekonomi växte 
fram. Detta skedde i takt med att diskussionen kring humankapital spred sig snabbt inom 
både företagsvärlden och forskningsakademin. OECD (2000 se Petty & Guthrie, 2000) 
identifierade information och kunskap som två viktiga stommar inom den nya 
kunskapsorienterade ekonomin.  

1.2.2 2000-talet  
Under 2000-talet fortsatte forskningen inom humankapital att utvecklas. Petty och Guthrie 
(2000) diskuterar fördelarna med att tillgodose bättre information om företagets humana 
resurser och menar att det blir enklare för aktörer att bedöma kompetensen i ett företag 
medan det dessutom blir lättare för företaget att anskaffa humankapital eftersom det finns en 
klarare bild av kunskapen inom företaget. I en studie av irländska företag belyser Brennan 
(2001) ett liknande problem; det är problematiskt att värdera humankapital som en 
stadigvarande tillgång i företaget. Författaren genomförde en kvantitativ studie av elva 
börsnoterade företag och kom fram till att irländska företag har svårt att värdera sina 
intellektuella tillgångar, det rapporteras sällan i årsredovisningarna och när det väl görs så är 
det i form av en kvalitativ presentation. Ett annat liknande exempel kan hittas i Australien. 
Med en teoretisk utgångspunkt i intressent- och legitimitetsteori genomförde Guthrie, Petty 
och Ricceri (2006) en empirisk innehållsanalys över hur ett urval av australienska företag 
rapporterar humankapital i sina årsredovisningar. Författarna kom fram till att det inte fanns 
någon gemensam mall som företag använde för att rapportera humankapital och att 
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humankapital huvudsakligen anses bestå av teknologisk utveckling och intellektuell 
kompetens.  
 
Brennan och Connells (2000) har genomfört fjorton empiriska studier runt om i världen där 
fokus har legat på rapportering och mätning av intellektuellt kapital. Flera olika 
metodologiska utgångspunkter har använts: intervjuer, fallstudier, enkäter, frågeformulär och 
fokusgrupper. Författarna fann att det fanns stora skillnader i ett företags bokförda värde och 
marknadsvärde. Detta kopplas till (Brennan, 2001; Petty & Guthrie, 2000) forskningen som 
berör liknande problematik kring hur humankapitalet presenteras. Författarna går så långt 
som att konstatera att traditionell redovisning blir missvisande när företag inte behöver 
redovisa sitt humankapital. För att ge en rättvisande bild över de immateriella tillgångarna i 
företaget måste humankapital presenteras på ett korrekt sätt (Brennan & Connell, 2000). 
Även Gamerschlag och Moeller (2011) bidrar till denna forskning genom att konstatera att 
immateriella tillgångar är de viktigaste tillgångarna i en kunskapsbaserad ekonomi. Med 
utgångspunkt i Human capital reporting (HCR) önskar författarna undersöka de positiva 
effekterna som HCR kan ha på finansiella prestationer. Författarna poängterar att det finns en 
brist i hur företag presenterar information om humankapital till sina ägare (Gamerschlag & 
Moeller, 2011). Eftersom humankapital tenderar att ha en stor påverkan på företagets resultat 
påverkar det också aktieägarnas värde (Gamerschlag & Moeller, 2011). 
 
Ett annat exempel på hur humankapital påverkar företagets finansiella resultat går att finna i 
Maditinos, Chatzoudes, Tsairidis och Theriou (2011). Författarna genomförde en empirisk 
kvantitativ studie i Grekland där 96 företag undersöktes under åren 2006 till 2008. Syftet var 
att undersöka hur humankapital påverkar företagets marknadsvärde och finansiella resultat. 
Maditinos et al. (2011) fann en positiv relation mellan humankapital och företagens 
finansiella resultat. 
 
Å andra sidan finns det deskriptiv forskning som ställer sig tveksam till möjligheten att mäta 
och värdera humankapitalet i organisationen. Seetharaman, Bin Zaini Sooria & Saravanan 
(2002) undersökte 37 artiklar där 16 slutligen användes i studien. Författarna argumenterar 
för att omvärlden under 2000-talet trätt in i en typ av ekonomi, nämligen kunskapsekonomin. 
Detta synsätt överensstämmer med Guthries (2000a) idé om att en ny ekonomi växte fram 
under sena 1900-talet. Redovisning och finansiell rapportering av humankapital har blivit 
kritiserade inom företagsvärlden, framförallt inom IT-branschen (Seetharaman, Bin Zaini 
Sooria & Saravanan, 2002). Kritiken grundar sig på att man misslyckats med att mäta och 
presentera humankapital, som enligt Wallman (se Seetharaman, Bin Zaini Sooria & 
Saravanan, 2002) är den viktigaste delen av kunskapsintensiva företag. Eustace et al. (1999 se 
Seetharaman, Bin Zaini Sooria & Saravanan, 2002) lyfter även fram att humankapitalet ses 
som en immateriell tillgång, som bidrar med konkurrensfördelar genom att humankapitalet 
differentierar kunskapsintensiva företag från sina konkurrenter. Seetharaman, Bin Zaini 
Sooria & Saravanan (2002) poängterar att problemet med immateriella tillgångar grundar sig 
i att det är svårt att bryta ned dessa i tydliga beståndsdelar. Samtidigt är redovisning och 
värdering av humankapital inget nytt fenomen, men Seetharaman, Bin Zaini Sooria & 
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Saravanan (2002) påpekar att företag under en lång tid klassificerat allt humankapital som 
goodwill istället för att se humankapital som ett eget tillgångsslag. 
 
Baron (2011) tar sin utgångspunkt i human capital management (HCM) och ställer sig kritisk 
till mätning av humankapital och poängterar att det inte finns något sätt att utveckla 
mätsystem för detta eftersom humankapitalet är kontextspecifikt. Å andra sidan konstaterar 
Baron (2011) att ledningen i ett företag kan gynnas av att det finns mätning hur man hanterar 
de anställda. Provo (2000) tar sig an problemet med att mäta humankapital genom att 
understryka att ledningen i ett företag måste utveckla ett sätt att presentera värdet i 
personalinvesteringar. Mätningen av humankapital kan inte bara vara fokuserad på 
effektivitet utan företagen måste uppnå ökad kunskap över vilken roll humankapitalet spelar i 
företagets värdeskapande.  
 
Crook, Todd, Combs, Woehr och Ketchen (2011) tillför en ny infallsvinkel i forskningen om 
humankapital. Med utgångspunkt i ett resursbaserat perspektiv genomfördes en kvantitativ 
studie av hur humankapital påverkar ett företags resultat. Författarna önskade att undersöka 
huruvida investeringar i humankapital ger positiva fördelar. De poängterar att det är både 
tidskrävande och dyrt att utveckla och anskaffa specifik kompetens inom företaget. Crook et 
al. (2011) fann att humankapital har en stark koppling till hur ett företag presterar, i synnerhet 
när humankapitalet är unikt för det specifika företaget. Crook et al. (2011) poängterar att den 
globala ekonomin kommer att fortsätta bli mer och mer kunskapsintensiv och att 
humankapital kommer att spela en större roll för ett företags förmåga att uppnå 
konkurrensfördelar. Slutsatsen i studien var alltså att företag måste fokusera på att utveckla 
sitt humankapital och långsiktigt behålla detta i verksamheten. Även Tavakoli och 
Shirouyehzad (2013) har bidragit till humankapitalforskningen genom en studie som syftade 
till att utvärdera hur den interna hanteringen av humankapital skapar konkurrensfördelar. I 
linje med tidigare forskning fann Tavakoli och Shirouyehzad (2013) att humankapital är en 
gömd tillgång som har utvecklats till att bli en av de viktigaste tillgångarna i ett företag. 

1.3 Problematisering  
Enligt lag får ett företag inte ta upp humankapital i balansräkningen. Enligt IASB:s (2010) 
föreställningsram så definieras tillgångar i ett företag som:  
 

“En resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd 
av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar 
för företaget i framtiden”.  

 
Även i årsredovisningslagens fjärde kapitel definieras en anläggningstillgång som en tillgång 
som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Utifrån denna definition 
blir det problematiskt att ta upp humankapital som en tillgång i balansräkningen. I Gustafson, 
Lundh och Seger (2016) används ett exempel för att belysa detta. Exemplet tar upp 
kunskapsintensiva företag, där de anställdas kompetens är avgörande för att bedriva 
verksamheten framgångsrikt. Anledningen till varför de anställda inte får tas upp som en 
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tillgång är att företaget inte har kontroll över sina anställda eftersom de kan lämna företaget 
när som helst (Gustafson, Lundh & Seger, 2016). Humankapitalet uppfyller då inte kriteriet 
att man måste ha kontroll över tillgången i framtiden så att den kan användas för 
stadigvarande bruk.  
  
Utvecklingen i samhället med ökad digitalisering, mer fokus på humankapital och 
utvecklandet av konsulttjänster har gjort att företag blir mer och mer kunskapsintensiva. Den 
tidigare forskningens (Edvinsson & Malone 1997 se Guthrie, 2000a; Guthrie, 2000a; Nonaka 
& Takeuchi 1995 se Guthrie, 2000a; Sveiby, 1995) konstaterande att den globala ekonomin 
blivit allt mer kunskapsintensiv och tjänstefokuserad stämmer överens med exempel från 
dagens näringsliv: Forbes (2018) lista över världens största företag som domineras av 
kunskapsintensiva företag, Holmström (2018) understryker att hälften av Sveriges företag är 
verksamma i tjänstesektorn och i Lans (2018) fastställs det att de så kallade FAANG-aktierna 
(Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google), som är beroende av hög 
medarbetarkompetens, ligger i toppen av världens högst värderade företag.  
 
Eftersom humankapital inte får redovisas i balansräkningen, kan en extern presentation av 
humankapital i kunskapsintensiva företag ha en stor betydelse för aktieägarnas förmåga att 
erhålla en fullständig bild av kunskapsintensiva företags verksamhet. Med det sagt menar 
Sveiby (1995) att dessa företag tenderar att inneha osynliga tillgångar, eller osynliga 
konkurrensfördelar som Low och Kalafut (2002) benämner det. Dessa osynliga 
tillgångar/konkurrensfördelar resulterar i att humankapitalets del av tillgångarna blir osynliga 
i balansräkningen.  
 
Problemet med att tydligt illustrera humankapitalets betydelse externt kan studeras utifrån en 
kontraktsrelation där principalen och agentens intressen kan gå stick i stäv med varandra. 
Frostenson (2015) poängterar att en av egenskaperna i denna relation är att det råder 
informationsasymmetri mellan principalen och agenten; principalen önskar minimera 
informationsasymmetrin för att ha möjlighet att agera på fullständig redovisningsinformation 
(Eisenhardt, 1989; Frostenson, 2015; Healy & Palepu, 2001). Angående 
informationsasymmetri understryker Healy och Palepu (2001) att agenten har ett 
informationsövertag över principalen. Det innebär att agenten har full insyn i humankapitalets 
betydelse för verksamheten medan principalen måste utgå från det som inkluderas i 
årsredovisningen. Detta betyder även att det är agenten som styr hur informationsflödet till 
principalen ser ut. 
 
Ett intressant exempel på vad som kan hända när det finns informationsasymmetri angående 
humankapitalets påverkan på företagets värde i de finansiella rapporterna finns att hitta i 
Sveibys (1995) diskussion kring den osynliga balansräkningen. Under 1995 fann man att nio 
kunskapsintensiva företag, bland annat blivande HQ-bank, värderades tre gånger högre på 
börsen än vad det bokförda värdet visade i balansräkningen. Detta har i sin tur resulterat i att 
avkastningen inte har beräknats på totala antalet tillgångar, endast de synliga i 
balansräkningen (Sveiby, 1995). Här argumenterar Maditinos et al. (2011) för att denna 
metod misslyckats med att inkludera den viktigaste delen av företagets immateriella 
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tillgångar, nämligen humankapitalet. I enlighet med detta konstaterar Petty och Guthrie 
(2000) att den tidigare nämnda traditionella redovisningsprinciper inte räcker till för att 
återspegla en korrekt bild av företagets värde.  
 
Coase (1937) poängterar att en stor del av företagets åtaganden handlar om att hantera 
principalens intresse i kontraktsrelationen. Frostenson (2015) poängterar att denna 
intressekonflikt som existerar mellan principal och agent grundar sig i att agenten tenderar att 
agera opportunistiskt och i egenintresse. Implikationen av detta är att årsredovisningar 
kommer att utformas för att gynna agentens intresse och Fama (1980) påpekar att agenten har 
en möjlighet att vinkla årsredovisningarna för att gynna sig själv. I företag där humankapital 
är en avgörande tillgång ligger det i principalens intresse att få full insyn i de anställdas roll i 
företaget. Hur principalen reagerar på information som presenteras av agenten diskuteras av 
Almqvist och Henningson (2009), som menar att sättet som agenten presenterar information 
påverkar om principalen väljer att uppfatta det som en resurs- eller en kostnad. Petty och 
Guthrie (2000) går i linje med detta synsätt och hävdar att humana resurser utifrån ett 
traditionellt perspektiv har setts som kostnader, medan den moderna tolkningen ser humana 
resurser som investeringar för verksamheten. Genom att urskilja humankapitalet från 
resterande resurser kan det underlätta för den externa rapporteringen i den mån att 
intressenter enklare kan värdera företagets anställda enligt Petty och Guthrie (2000). Om 
värderingen av humankapital blir mer pricksäker i den externa årsredovisningen kan 
informationsasymmetrin mellan principal och agent minskas. 
 
Utifrån ovanstående problematiseringen kring hur humankapital presenteras i 
årsredovisningen, där principalen och agenten har tillgång till olika mängd information, har 
ett syfte och två frågeställningar utkristalliserats sig. 

1.4 Syfte, bidrag och frågeställning 
Utifrån en kartläggning av åtta IT-konsultföretags årsredovisningar kommer uppsatsen att 
undersöka hur företagen presenterar sitt humankapital. Detta kommer att studeras utifrån 
agent- och signaleringsteori som ämnar att förklara agentens externa presentation av 
humankapital till principalen. Human Capital Management används för att analysera länken 
mellan den interna hanteringens påverkan på den externa presentationen.  
Givet den förändring som skett inom området, inom såväl humankapitalforskningen som 
utvecklingen av människans betydelse i företag, blir studiens syfte att undersöka hur en 
presentation av humankapital kan minska informationsasymmetrin mellan principal och agent 
och vilka konsekvenser detta får för synliggörandet av den osynliga balansräkningen. 
 
Studiens bidrag blir således att ge en förklaring för hur principalen kan få en större förståelse 
för hur företagens presentation av humankapital kan minska informationsasymmetri och 
synliggöra den del av de osynliga tillgångarna som är humankapitalet.  
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Uppsatsens problematisering och syfte har kokat ner till följande frågeställningar:  
 
● På vilket sätt kan IT-konsultföretagens presentation av humankapital öka förståelsen 

för de anställdas värde? 
 

● Hur kan de undersökta IT-konsultföretagen presentera sitt humankapital i 
årsredovisningen för att minska informationsasymmetrin gentemot sina ägare?  

1.5 Avgränsning 
Undersökningen avgränsas till att endast innefatta åtta svenska börsnoterade företag inom IT-
konsultbranschen. Anledningen till att undersökningen behandlar IT-konsultföretag är för att 
branschen har kommit att spela en stor roll i vårt digitaliserade samhälle. Dessutom är det en 
bransch som har haft en snabb tillväxt och som förlitar i allra högsta grad på de anställdas 
specialistkunskaper. För att undersöka hur humankapitalet kan minska 
informationsasymmetri i den externa finansiella rapportering ter det sig relevant att studera en 
bransch som är mycket kunskapsintensiv. De åtta företagen valdes från aktielistan på Avanza 
utifrån två krav: Företagen ska vara IT-konsultföretag samt noterade på Stockholmsbörsen. 
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2.0 Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
 
Följande kapitel syftar till att redogöra för den teoretiska referensramen. Avsnittet tar sin 
start i en förklaring för varför teorivalen har gjorts, sedan följer en genomgång av det 
intellektuella kapitalets beståndsdelar. Avslutningsvis behandlas den teoretiska 
utgångspunkten, följt av en teorireflektion. 
___________________________________________________________________________ 

2.1 Val av teori 
För att kunna välja rätt teori krävs, enligt Frostenson (2015), en förståelse för karaktären på 
det fenomen som man önskar att studera. Detta betyder att de teoretiska ansatser som 
uppsatsen grundar sig på måste kopplas till problematiseringen och frågeställningen på ett 
konkret sätt. Humankapital är ett ämne inom företagsekonomi som kan innefatta en mängd 
olika problemställningar och utgångspunkter. Man kan exempelvis välja att internt studera 
hur företag utvecklar och hanterar sina anställda eller hur företaget attraherar och behåller 
kompetent personal. En undersökning kan också välja att studera hur humankapitalet 
påverkar företagets lönsamhet samt hur företagskultur och ledarskap påverkar anställdas 
produktivitet. Möjligheterna är många och det finns flera sätt att angripa ämnet humankapital. 
Uppsatsprojektet kommer att studera ämnet humankapital utifrån den kontraktsrelation som 
existerar mellan agent och principal. Fokus här ligger alltså på den externa presentationen av 
humankapital som agenten tillhandahåller principalen. I enlighet med syftet och 
frågeställningen ges här exempel på tidigare forskning (De Franco & Zhou, 2009; Hidalgo, 
Garcia-Meca & Martinez, 2010; Lin et al. 2017; Sveiby, 1997; White & Tower, 2007) som 
använt liknande teoretiska ansatser till jämförbara fenomen.  

2.2 Teoretisering kring företagets intellektuella kapital  
För att förstå humankapitalets roll i företaget och varför mycket av forskningen (Low & 
Kalafut, 2002; Sveiby, 1995; Sveiby, 1997; Tavakoli & Shirouyehzaed, 2013) har diskuterat 
de anställdas kompetens som en osynlig tillgång, är det viktigt att urskilja de olika delarna av 
företagets kapital som utgör marknadsvärdet. Figuren nedan är utvecklad av Edvinsson och 
Sullivan (1996) och beskriver ett värdeschema som är föränderligt och öppet för 
vidareutveckling. I kommande avsnitt ges en förklaring till det kapital som utgör intellektuellt 
kapital. En förståelse för de olika delarna av företagets intellektuella kapital är av stor vikt när 
det kommer till att analysera och dra slutsatser kring hur denna del av företagets kapital 
presenteras och i vilken mån informationen kan minska informationsasymmetri. 
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Figur 2.1: Skandias värdeschema, egen bearbetning med stöd av Edvinsson (1997) 

2.2.1 Intellektuellt - och strukturellt kapital 
Edvinsson och Sullivan (1996) konstaterar att humankapital behöver stödjas upp av 
någonting i organisationen. För att humankapital ska skapa värde i ett företag måste det 
finnas en främjande infrastruktur som gör att humankapitalet utvecklas framgångsrikt. Denna 
infrastruktur kallas strukturellt kapital (Edvinsson & Sullivan, 1996; Sveiby et al. 1989). 
Enligt Edvinsson och Sullivan (1996) kan strukturellt kapital ses som den infrastruktur som 
företaget kan utnyttja för att ge humankapitalet en affärsmässig prägel. Strukturellt kapital 
byggs upp steg för steg när företaget under tid utvecklas till en professionell organisation 
(Sveiby et al. 1989). Det har förmågan att skapa en företagsmiljö som uppmuntrar 
humankapitalet att skapa och utnyttja kunskapen som de anställda besitter. Om 
humankapitalet är den resurs som lämnar företaget vid arbetsdagens slut så finns det 
strukturella kapitalet alltid kvar i organisationen, redo att utnyttjas när humankapitalet 
återvänder för en ny arbetsdag (Edvinsson & Sullivan, 1996). Termen intellektuellt kapital 
myntades för första gången av Galbraith (1969 se Edvinsson & Sullivan, 1996) som menade 
att intellektuellt kapital är mer än att endast ha intellektuellt begåvade anställda i företaget. 
Istället kan det ses som en mer föränderlig form av kapital, som består av både strukturellt 
kapital och humankapital (Edvinsson & Sullivan, 1996; Sveiby et al. 1989). Intellektuellt 
kapital beskrivs av Stewart (se Edvinsson & Sullivan, 1996) som någonting man inte fysiskt 
kan röra men som har förmågan att gynna företaget ekonomiskt. Det intellektuella kapitalet 
blir det kapital som inte påverkar det bokföringsmässiga värdet av företaget men som bidrar 
till att eventuellt öka marknadsvärdet, något som är viktigt att presentera i den externa 
redovisningen.  

2.2.2 Humankapital 
Humankapital är ett komplext begrepp med ett flertal dylika definitioner. Exempelvis kan det 
definieras som företagets potentiella prestationer som uppnås i takt med de anställdas 
arbetskapacitet och förmågor. Det inkluderar kunskapen och förmågorna hos de anställda, 
såväl motivationen till att utnyttja dessa kvaliteter (Becker, 1962; Schultz, 1961). Liknande 
definition går att återfinna i en mer modern vetenskaplig artikel där det påvisas att tidigare 
definitioner av humankapital fortfarande kan tänkas vara aktuellt. Humankapital ses som 
färdigheterna hos de anställda: kunskap, erfarenhet, engagemang och motivation (Bontis, 
1998; Edvinsson, 1997; Stewart 1997 se Kianto, Sáenez & Aramburu, 2017). Enligt Sveiby et 
al. (1989) beskrivs humankapital som individens sätt att genom personliga och sociala 
förmågor, kunskap, utbildning samt andra färdigheter, skapa värde för företagets intressenter. 
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Sveiby et al. (1989) hävdar att den viktigaste delen av humankapital är att kunna utnyttja 
kompetensen hos de anställda som är aktiva och ansvarar för företagets mest principiella 
företagsområde. Här nämner författaren exempelvis arkitekter på en arkitektfirma och 
advokater på en advokatbyrå. Dessa är experter och specialister inom sitt område och är 
avgörande för att mäta omfattningen av företagets humankapital. I enlighet med Sveiby et al. 
(1989) lägger Solomon (1991 se Provo, 2000) fram att humankapital är kompetensen, 
kunskapen och förmågor hos de anställda i organisationen.  
 
Dessa etablerade definitioner åskådliggör komplexiteten av begreppet humankapital, och en 
lämplig definition omfattar en mix av dessa: humankapital utgår från de anställda, deras 
förmågor och färdigheter bidrar tillsammans med att generera värde för företaget och 
företagets intressenter.  

2.3 Human Capital Management 
Forskningen har ägnat tid åt att undersöka hur humankapital ska hanteras internt bland 
företag, ett samlingsnamn för forskningen benämns som Human Capital Management 
(Bontis, 1998; Nolan, 2009; Sveiby, 1997; Tucker, 2018). Teorin om intern hantering av 
humankapital ska bidra till analysen genom att studera hur den interna hanteringen av 
företagets humankapital hör samman och påverkar den externa presentationen. Att hantera 
företagets humankapital bygger på intern övervakning – företagsledningen behöver kunskap 
om alla delar i företaget för att framgångsrikt kunna övervaka och hantera eventuella problem 
(Sveiby, 1997). Sveiby (1997) menar här att ett informationssystem som internt kan hantera 
humankapitalet behöver finnas. Enligt Bontis (1998) är ett sätt att undersöka företagets 
intellektuella kapital att använda mätvärden som sätts i relation till olika industriers normer 
för intellektuellt kapital. På detta sätt kan man identifiera svagheter i sin hantering av 
intellektuellt kapital (Bontis, 1998). Nolan (2009) presenterar human capital management 
utifrån två olika perspektiv: möjligheten att effektivt mäta humankapitals räntabilitet, 
företagskulturen och hur den kan främja humankapitalet. 
 
I linje med detta har Tucker (2018) analyserat vilka grunder som främjar Human Capital 
Management. Författaren understryker att en framgångsrik strategi för att hantera 
humankapital kräver aktiviteter som främjar högre produktivitet hos de anställda. Här är det 
upp till HR att etablera ett effektivt strukturellt kapital som skapar en produktiv miljö där 
löpande utvärderingar görs av de anställdas prestation. Tucker (2018) ger flera exempel på 
faktorer som ingår i en effektiv HCM-strategi: belönings- och incitamentsystem, 
långsiktighet i arbetskraften, ersättning av kompetent personal, lärande och teknisk 
utveckling och mångfald i organisationen. Tucker (2018) påpekar att enkäter som mäter de 
anställdas engagemang och kundnöjdhet kan ge relevant input till HR-managers. Tucker 
(2018) betonar en intressant aspekt här, nämligen att det finns ett beroendeförhållande mellan 
det interna HR-arbetet och företagets externa intressenter. Författaren pratar här om 
tillfredsställelse hos utomstående intressenter vilket innebär att företagets strategier för att 
hantera humankapitalet följaktligen kan påverka intressenternas åsikt om företaget. Det finns 
alltså ett förhållande mellan hur företaget presenterar humankapital externt till intressenter 
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och hur man som företag arbetar internt med att hantera humankapitalet. Seetharam, Bin 
Zaini Sooria och Saravanan (2002) diskuterar liknande aspekter av förhållandet mellan extern 
presentation av humankapital och det interna arbetet. Författarna poängterar att det som mäts 
i ett företag är det som också får ett stort fokus av ledningen.  
 
Seetharam, Bin Zaini Sooria och Saravanan (2002) påpekar att redovisningen spelar en viktig 
roll, det vill säga att redovisning av humankapital ökar transparensen i företaget, 
kommunikationen externt och tillfredsställelsen hos arbetskraften. Ett tydligt externt fokus på 
humankapital kan alltså tendera att gynna den interna hanteringen av humankapital 
(Seetharam, Bin Zaini Sooria & Saravanan, 2002). Om företagsledningen kan hantera och 
förbättra humankapitalet kan man enligt Tavakoli och Shirouyehzad (2013), främja de 
anställdas deltagande, lojalitet och engagemang till organisationen. 

2.4 Agent och principal 
Agentteori är en teori inom ekonomiforskningen som haft stor inverkan på att generera ökad 
förståelse för olika fenomen. Frostenson (2015) beskriver agentteori utifrån ett relationellt 
sammanhang mellan två olika aktörer, en agent och en principal. Inom företagsekonomin kan 
det vara lämpligt att benämna företagsledningen som agent och ägare som principal.  
Agentteorin vilar på grundantaganden angående aktörernas relation, bland annat att båda 
parterna är egenintresserade och vinstmaximerande (Eisenhardt, 1989; Frostenson, 2015; 
Jensen & Meckling, 1976; Heath se Boatright, 2011). Utifrån dessa antaganden berör Jensen 
och Meckling (1976) ett befintligt kontrollproblem inom relationen. Kontrollproblemet 
grundar sig i antaganden om egenintresse, vinstmaximering och skilda målsättningar som 
skapar ett incitament för principalen att övervaka agenten. Både Eisenhardt (1989) samt 
Jensen och Meckling (1976) gör antaganden gällande agentens opportunistiska beteende och 
att det finns anledningen att kontrollera detta. I linje med detta tar Frostenson (2015) upp ett 
ytterligare grundantagande om att principalen har ett intresse av att minimera kostnader som 
hänför sig i relationen med agenten. Den ekonomiska relationen förstås även kontraktuellt, 
det vill säga att det existerar en kontraktsrelation mellan principalen och agenten (Frostenson, 
2015).  
 
Ett annat problem inom agentteorin är att agenten och principalen kan ha motstridiga 
målsättningar med relationen, som tenderar att skapa en målkonflikt. Eisenhardt (1989) påstår 
att målkonflikten mellan aktörerna är en av grundpelarna inom agentteorin. Eisenhardt (1989) 
hävdar att principalens målsättning tenderar att vara mer långsiktigt medan agentens är mer 
kortsiktig. Jensen och Meckling (1976) exemplifierar denna motstridiga relation genom att 
hävda att förväntningar om ett bra resultat från utomstående investerare kortsiktigt kan 
generera goda effekter för principalen. På lång sikt krävs det dock mer konkreta resultat från 
agenten för att principalen ska fortsätta ha förtroende för agenten.  
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2.5 Informationsasymmetri 
Informationsasymmetri är ett centralt begrepp inom kontraktsrelationen. Begreppet ses också 
som en central grundpelare inom signaleringsteori. Frostenson (2015) poängterar att 
signaleringsteorin vilar på samma grundantaganden som tidigare nämnda agentteorin, 
nämligen att alla aktörer är rationella, vinstmaximerande och egenintresserade. Spence (1973) 
var den som introducerade signaleringsteorin. Författaren utvecklade en modell kring 
jobbsökande där potentiella anställda signalerar information om sin kompetens till 
arbetsgivare vilket ökar arbetsgivarens kunskap om den potentiella anställdes förmåga att 
klara av jobbet. Spence (1973) forskning kring detta kunde hjälpa arbetsgivare att avgöra 
vilka jobbsökande som kunde klara av jobbet. Denna typ av signalering minskar 
informationsasymmetri mellan parterna vilket ökar sannolikheten för att anställa rätt person. 
Spence (1973) diskuterar möjligheten för två parter att hitta en jämvikt, som kan uppnås 
genom att signalera relevant information som således minskar osäkerheten och 
informationsasymmetri. 
 
Inom signaleringsteori utgår man från antagandet att ett företag kommer att signalera om de 
har något positivt att säga – i de fall det går dåligt för företaget låter man bli att signalera 
(Frostenson, 2015). Detta betyder att agenten kommer att signalera information om företagets 
verksamhet om det ligger i agentens intresse att delge denna information till principalen 
(Eisenhardt, 1989; Frostenson, 2015). Inom kontraktsrelationen mellan principal och agent 
antas det råda informationsasymmetri, ägare upplever det svårt att övervaka företagets 
åtaganden. Informationsövertaget som agenten har gentemot principalen försvårar 
principalens förmåga att utvärdera agentens arbete. Förekomsten av informationsasymmetri 
kan tolkas på två sätt: agenten undanhåller medvetet information för sin egen vinning, 
alternativt att agenten undanhåller information för att det inte överensstämmer med 
principalens förväntningar (Kurian, 2013).  
 
Connelly, Certo, Ireland och Reutzels (2011) riktar fokus på informationsasymmetri mellan 
två parter i en kontraktsrelation: en part signalerar till exempel redovisningsinformation 
vilket är upp till den andra parten att sedan tolka. Connelly et al. (2011) hänvisar till agenten 
som ‘signalerare’. Signalerare är alltså den aktör som erhåller information om någonting, 
antingen positiv eller negativ information. Omvärlden anses här ha nytta av informationen 
som signaleraren erhållit. Informationen kan exempelvis behandla ett företags produkt eller 
tjänst (Connelly et al. 2011). I detta ögonblick råder det informationsasymmetri – agenten vet 
saker som principalen inte vet. Agenten, som sitter inne med viktig information, måste välja 
om detta ska signaleras vidare till principalen. Connelly et al. (2011) diskuterar även 
signalkostnader, kostnader som kan vara ett resultat av att signalera negativ information, eller 
för att producera en viss typ av signalering. Frostenson (2015) menar här att om kostnaden 
för att signalera är lägre än den möjliga belöning som kan erhållas, kommer företaget att 
signalera information externt. Ofta har därför signalering ett strategiskt syfte, där agenten 
hoppas erhålla någon form av belöning för att signalera, exempelvis en ny investering, ökad 
försäljning etc.  
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Enligt Bird och Smith (2005) kan signaleringsteori öka värdet för företagets sociala miljö, 
och en signalering till omgivningen kan dessutom utforma bättre samarbete mellan agent och 
principal. Principalen är en betydande del av företagets sociala miljö och Steigenberger och 
Wilhelm (2018) poängterar att en viktig del av att signalera information externt är för att öka 
möjligheten att anskaffa resurser.  

2.6 Teorireflektion 
Angående teori poängterar Frostenson (2015) att en uppsats inte bara ska använda teori, utan 
den teori som används måste passa in på det ämne som valts. Det är alltså viktigt att förstå 
karaktären på det fenomen som undersöks. Frostenson (2015) poängterar att teori besvarar 
varför-frågor, teori visar hur fenomen hänger samman och varför händelser äger rum. Teori 
handlar om kausalitet, alltså att skapa orsakssamband (Sutton & Staw, 1995). Det finns flera 
olika användningsområden för teori och uppsatsprojektet går i linje med ett av Frostensons 
(2015) användningsområden, nämligen att använda deskriptiv teori för att belysa ett fenomen. 
Att belysa ett fenomen innebär att teorin används som stöd för att diskutera och analysera det 
fenomen som undersöks. Denna uppsats kommer att utgå från en kartläggning vilket gör det 
viktigt att vara medveten om hur vetenskapen ser på kartläggning. Oftast ses inte 
kartläggning som vetenskap eftersom ingen varför-fråga besvaras, inga samband klargörs och 
det är svårt att generalisera resultaten (Frostenson, 2015). Dock kan uppsatsprojektet bidra 
med ett värde eftersom den belyser ett aktuellt och relevant fenomen, som analyseras med 
stöd av teori och bearbetad empiri.  
 
Eftersom den teoretiska utgångspunkten till stor del vilar på agent- och signaleringsteorins 
grundantaganden, är det viktigt att vara medveten om den kritik som finns mot teorierna. 
Kritik mot teorierna grundar sig bland annat i Jensen och Mecklings (1976) och Watts och 
Zimmermans (1986) avsaknad av ett icke-finansiellt synsätt. Agent- och signaleringteorins 
antagande om aktörers egenintresse och opportunistiska beteende har också fått kritik för att 
människan inte kan antas vara så rationell och simpel. Teorin tar inte hänsyn till det faktum 
att människor, enligt Jacobsen (2017), är känslostyrda varelser som inte nödvändigtvis agerar 
rationellt. Agentteori har också blivit kritiserad för att endast förklara och förutse 
redovisningspraxis, och inte bidra med någon ny generering av kunskap om hur 
redovisningen kan förbättras. 
 
Uppsatsprojektet vilar på en stor del av den forskning som bedrivits kring ämnet. Mycket av 
forskningen (Edvinsson & Malone, 1997 se Guthrie 2000a; Nonaka & Takeuchi, 1995 se 
Guthrie 2000a; Spence, 1973; Sveiby et al. 1989; Sveiby, 1995) är publicerad innan 
millennieskiftet och kan därför ifrågasättas på basis av dess relevans. I en bransch där 
tillväxten är hög och verksamheten är föränderlig kan forskning som är fokuserad på 
kunskapsintensiva branscher snabbt bli inaktuell. Trots detta är ändå äldre artiklar relevanta 
eftersom de har bidragit med mycket kunskap om det intellektuella kapitalets roll. För att få 
mer kött på benen har den äldre forskningen stärkts upp av mer aktuella källor (Gamerschlags 
& Moeller, 2011; Guthrie, Petty & Ricceri, 2006; Maditinos et al. 2011; Nolan, 2009; 
Tavakoli & Shirouyehzad, 2013; Tucker, 2018).  
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2.7 Analysmodell 
En analysmodell har utvecklats med stöd av International Organization of Standardization 
(ISO, se Bilaga 1), som i december 2018 utvecklade standarder och riktlinjer för att redovisa 
humankapital (Workforce, 2018), den första standarden av sitt slag. Utvecklingen har skett 
mot bakgrund av att allt fler stora företag skapar värde genom immateriella tillgångar. ISO är 
en oberoende internationell organisation som har publicerat över 22 000 internationella 
standarder inom en rad olika branscher (ISO, 2019). Den tidigare nämnda konradgruppens 
(Sveiby et al. 1989) forskning kring att utveckla system för att redovisa och presentera 
humana resurser (Sveiby, 1997) har också använts som stöd för uppsatsens analysmodell. För 
att öka värdet för aktieägare, menar Sveiby (1997) att företag måste implementera 
information angående immateriella tillgångar i sin externa redovisning, och inte stirra sig 
blinda på nyckeltal som vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet. Genom denna 
forskning har Sveiby (1997) utvecklat ett antal nyckeltal som ska hjälpa företagen att förstå 
humankapitalets påverkan på företagets värde. De variabler som analysmodellen inkluderat är 
således hämtade från både ISO:s ramverk (se Bilaga 1) och Sveiby (1997).  
 
Analysmodellens utseende och klassificeringsstruktur har designats med stöd av tidigare 
forskning som använt liknande kategorier och poängsystem för att mäta intellektuellt kapital 
(Schneider & Samkin, 2008; Wong & Gardner, 2005). Detta har gjorts med grund i att 
analysmodellen användes av Schneider och Samkin (2008) för att utvärdera kvaliteten på det 
intellektuella kapitalet i Nya Zeelands offentliga sektor medan Brennan och Connell (2000) 
utnyttjade en liknande analysmodell för att analysera olika metoder och strategier för att mäta 
humankapital. Med utgångspunkt i dessa forskningsbidrag, har en egen modifiering gjorts i 
utvecklandet av analysmodellen. Analysmodellen har mynnat ut i följande figur- och 
begreppskategorier:  
 

 
Figur 2.2: Analysmodell utformad med stöd av ISO, 2019; Sveiby, 1997; Wong & Gardner, 2005; Schneider & 
Samkin, 2008. 
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2.7.1 Kategorier och variabler i analysmodellen  
 
A. Intern utveckling 
Intern utveckling syftar till företagets förmåga att erbjuda de anställda individuell utveckling 
inom företaget. Det här är ett sätt att utveckla humankapitalet och kunna erbjuda möjligheter 
för de anställda att erhålla högre kompetens och färdigheter.  
 
Trainee- och praktik:  
Variabeln syftar till att företaget erbjuder trainee- och praktik till människor som är av ett 
intresse för företaget. Att erbjuda trainee- och praktik är ett effektivt sätt för företaget att 
utvärdera arbetsmarknaden och säkerställa att de anställer de mest kompetenta personerna. 
Denna aspekt av rekrytering diskuteras av Maertz JR, Stoeberl och Magnusson (2014), som 
konstaterar att företag kan främja rekrytering och utveckling av ny talang med hjälp av att 
erbjuda trainee- och praktikmöjligheter. Att erbjuda detta kan öka möjligheten för företag att 
utveckla konkurrensfördelar med hjälp av sitt humankapital (Maertz JR, Stoeberl & 
Magnusson, 2014). Della Volpe (2017) behandlar ytterligare en positiv aspekt av trainee- och 
praktikmöjligheter. Författaren konstaterar att det finns en ömsesidig relation mellan 
företaget och akademiker. Della Volpe (2017) understryker således att trainee- och 
praktikmöjligheter kan skapa en länk mellan den akademiska världen och näringslivet som 
resulterar i en mer effektiv rekrytering. Företagen gynnas också genom att ny arbetskraft 
träder in och bidrar med nytt humankapital som har möjligheten att öka företagets 
problemlösningsförmåga. Forskningen tyder alltså på att trainee- och praktik kan spela en 
viktig roll för företag som vill förbättra sitt humankapital, varför denna variabel inkluderas i 
analysmodellen.  
 
Internutbildning:  
I ett företag kommer utbildningar och kurser erbjudas där de anställda får möjlighet att 
utveckla sin kompetens. Sveiby (1997) understryker att det kan vara relevant för företag att 
presentera information till sina intressenter om hur mycket resurser som har lagts ned på 
internutbildning. Sveiby et al. (1989) poängterar att internutbildning hjälper till att bygga upp 
företagets marknadsvärde vilket gör det ännu viktigare att faktiskt presentera det till 
intressenterna. Med utgångspunkt i detta väljer analysmodellen att inkludera denna variabel 
och undersöka hur/om detta presenteras i årsredovisningen.  
 
Arbetsmiljöutveckling: 
Hur företag arbetar med att utveckla arbetsmiljön kan ha stor påverkan på de anställdas 
välmående och produktivitet. Arbetsmiljöverket (2019) konstaterar att det bör vara naturligt 
för företag att arbeta för att främja arbetsmiljön i den dagliga verksamheten. Arbetsmiljö 
inkluderar sociala, organisatoriska och fysiska förhållanden på en arbetsplats 
(Arbetsmiljöverket, 2019). Theorell et al. (2014) understryker att hög jobbstress är starkt 
relaterat till depressiva symptom, både hos kvinnor och män. Även ledarskapet har en stor 
betydelse på hur arbetsmiljön ser ut i företaget. I en analys av 299 företagsledare fann 
Jiménez, Winkler och Dunkl (2017) att ledarskapet har förmågan att påverka och bygga en 
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välmående arbetsplats genom att identifiera missförhållanden mellan de anställda och 
arbetsplatsen. I kunskapsintensiva företag där de anställda utgör en viktig tillgång, kommer 
arbetsmiljön att vara viktig för att få de humana resurserna att utvecklas och må bra. Denna 
variabel inkluderas i analysmodellen just av denna anledning. 
 
Forskning och utveckling (FoU): 
Enligt Sveiby (1997) handlar forskning och utveckling om att komma på nya metoder att 
sköta verksamheten, eller att utveckla nya system som implementeras i verksamheten. Dessa 
nya metoder och system förväntas ge ekonomiska fördelar. I enlighet med detta konstaterar 
Sveiby et al. (1989) att den FoU som bedrivs i företaget kan presenteras som ett mått på hur 
investeringen i FoU påverkar försäljningen i procent. Jimenez-Jimenez och Sanz-Valle 
(2010) har genomfört en empirisk studie som kan relateras till Sveibys (1997) resonemang 
kring FoU. Jimenez-Jimenez och Sanz-Valle (2010) har undersökt 451 spanska företag och 
kommit fram till att organisatoriskt lärande och innovation bidrar positivt till företagets 
resultat. Innovation och organisatoriskt lärande kan ses som en del av företagets FoU 
eftersom forskning och utveckling främjar nyskapelse och lärande. Givet denna positiva 
korrelation mellan innovation och företagets ekonomiska resultat, inkluderas variabeln i 
analysmodellen för att undersöka hur information relaterat till FoU presenteras i 
årsredovisningen.  
 
Utbildningsnivå:  
Utbildningsnivå hos de anställda ger en indikation på de anställdas kompetenser samt 
företagets framtida möjligheter att bli framgångsrika (Sveiby, 1997). Anledningen till varför 
det är relevant att utvärdera de anställda med utgångspunkt i utbildningsnivå är för att skaffa 
sig en möjlighet att mäta de spetskompetenser som de anställda bidrar med genom att ha en 
akademisk utbildning. Sveiby (1997) menar att en man genom en akademisk utbildning lär 
sig att hantera stora mängder information (Sveiby, 1997), en egenskap som enligt författaren 
blir allt mer viktig i dagens företagsklimat. Genom att inkludera utbildningsnivå i 
analysmodellen blir det möjligt att undersöka vilken typ av akademisk bakgrund de anställda 
har. 
 
B. Anställdas välfärd 
De anställdas välfärd syftar till att ge en överblick av välmåendet hos humankapitalet. 
Variablerna i denna kategori behandlar således de anställdas trivsel i företaget och hur detta 
presenteras i årsredovisningarna.  
 
Friskvård:   
Enligt en undersökning av Sanandaji (2017) ter det sig tydligt att antal sjukdagar per anställda 
har en påverkan på samhällsekonomin. I undersökningen framgår det att kostnaderna för 
sjukskrivningar uppgick till 57 miljarder kronor år 2015 vilket drabbade företag negativt i 
form av lägre inkomster. Analysmodellen väljer att inkludera denna variabel på grund av att 
det är relevant att undersöka hur IT-konsultföretagen presenterar information om 
sjukskrivningar och möjlighet till friskvård på arbetsplatsen.  
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Personalomsättningshastighet:  
Lin et al. (2017) genomförde en undersökning i Taiwan och Kina för att se relationen mellan 
human capital management, anställdas särställning och företagets konkurrensfördelar. 
Slutsatsen här, enligt författarna, är att intern utveckling och arbetsdesign ökar de anställdas 
värde och särställning. Sveiby et al. (1989) definierar personalomsättning som hur många 
som har lämnat företaget under året, som en procent av genomsnittet av antalet anställda. 
Sveiby (1997) understryker att låg personalomsättningshastighet ses som ett tecken på 
stabilitet inom företaget. Det ter sig således tydligt att resultatet från Lins et.al (2017) 
undersökning kan sammanlänkas med en låg personalomsättningshastighet, det vill säga att 
om företaget lyckas behålla samma arbetskraft under en längre tid blir det lättare arbeta med 
internutveckling och investera långsiktigt i humankapital. 
 
Heltidsarbete:  
Denna variabel behandlar företagets presentation av hur stor del av företagets arbetskraft som 
är heltidsanställda. LaMont (2014) går i linje med tidigare forskning (Edvinsson, 1997; 
Guthrie, 2000a; Low & Kalafut, 2002; Schultz, 1961; Sveiby et al. 1989; Sveiby, 1995) och 
poängterar att de anställda är en av de viktigaste resurserna i dagens företagsklimat. En logisk 
följd av detta är att de anställda förväntar sig en bra lön tillsammans med andra förmåner, 
exempelvis pension och försäkringar (LaMont, 2014). Detta tyder på att heltidsarbete är 
intressant ur ett humankapitalperspektiv. Heltidsarbete kan ses som ett sätt att investera 
långsiktigt i de anställdas färdigheter och kompetenser.  
 
Medarbetarundersökningar:  
Idag gör många företag medarbetarundersökningar för att undersöka hur de anställda 
upplever sin arbetssituation. På 1980-talet konstaterade Sveiby et al. (1989) att det var 
ovanligt att göra den här typen av medarbetarundersökningar; immateriella tillgångar mättes 
sällan i företagen (Sveiby et al. 1989). Syftet med dessa medarbetarundersökningar är att ta 
reda på hur nöjda de anställda är, vilket kan ge en indikation på hur benägna de är att stanna 
på arbetsplatsen (Sveiby et al. 1989). Sveiby et al. (1989) beskriver dessa undersökningar 
som att medarbetarna ger ett betyg på företaget. Om de anställda är positivt inställda till 
företaget kommer företagets image och rykte att stärkas eftersom sannolikheten att de 
anställda pratar gott om företaget ökar om de trivs på arbetsplatsen. Denna variabel är en del 
av analysmodellen på grund av dess koppling till humankapital. Om företaget presenterar hur 
nöjda deras anställda är i årsredovisningen, kan det ge en indikation på hur högt man värderar 
de anställdas kompetens och hur viktigt man upplever att denna typ av information är för 
externa intressenter.  
 
Egenutvecklade belöningssystem:  
Sveiby (1997) menar att företagets nivå av utbildning kan vara svår att tolka. Författaren 
argumenterar att det kan vara bättre att titta på hur företaget belönar sina anställda. Belöning 
ses här som en ekonomisk kompensation i form av bonusar, pensioner och prestationslön. 
Sveiby (1997) poängterar att större företag idag delar ut bonusar till sina chefer och till 
styrelsen, men sällan till övriga anställda. En tydlig presentation av hur man kompenserar de 
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anställda ekonomiskt kan ge en fingervisning av hur högt man värdesätter humankapitalet i 
företaget. Ett vanligt sätt att belöna anställda idag är genom en årsbonus. Ett exempel på detta 
är IKEA som genom deras belöningssystem TACK! utvecklat ett bonussystem för de 
anställda som har jobbat mer än 5 år. Belöningarna går till de anställdas pension (IKEA 
Press, 2016). 
 
C. Kvantitativ information  
Den kvantitativa informationen är den kategori som innehåller variabler med syftet att 
uttrycka faktorer som rör de anställda i företaget. Variablerna presenteras i siffror och har 
möjlighet att ge en god inblick kring hur arbetskraften bidrar med ekonomiskt värde till 
företaget.   
 
Antal anställda: 
Företag presenterar vanligtvis antal anställda i årsredovisningen, de kan välja att göra det på 
olika ställen i årsredovisningen och i olika former. Analysmodellen vill se hur många 
anställda företagen har och sätta det i relation till storleken på företaget. Storleken ses som 
företagets intäkter och detta kan vara en relevant aspekt att utvärdera, nämligen hur många 
anställda som krävs för att generera en viss mängd intäkter i företaget. Om företag X har tio 
anställda och en omsättning på 50 miljoner kronor medan företag Y har 100 anställda och en 
omsättning på 50 miljoner har företag X högre intäkt per anställd och detta kan då tolkas som 
att humankapitalet är mer värdefullt i företag X än i företag Y.  
 
Kostnader anställda:  
Kostnader för de anställda redovisas i noter i slutet av årsredovisningen. Det redovisas ofta 
tillsammans med övriga ersättningar till anställda i företaget. Kostnader för anställda kan till 
exempel avspegla medellönskostnader i företaget. Edvinsson (1997) resonerar kring hur de 
anställda presenteras i årsredovisningen, det vill säga om de anställda presenteras som en 
resurs eller en kostnad. Värt att nämna är att det allt som oftast kommer att presenteras som 
en kostnad, ty rekommendationerna från RedR 1 7 kap. och ÅRL 5 kap. stipulerar att det ska 
redovisas som en kostnad. 
 
Intäkt per anställd:  
Intäkt per anställd kan indikera hur bra omsättningen är för företaget jämfört med 
konkurrerande företag. Sveiby et al. (1989) definierar det som hur stor volym den interna 
strukturen kan hantera samt att en förändring från år till år kan indikera på om effektiviteten i 
företaget utvecklas eller inte. Att inkludera intäkt per anställd i analysmodellen ger en tydlig 
bild av vad de anställda bidrar med rent ekonomiskt och hur pass viktig de anställdas 
kompetens är för verksamheten. Företagets presentation av detta till utomstående aktörer ger 
en förståelse för hur mycket humankapitalet kan bidra till företagets förmåga att generera 
intäkter.  
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Könsfördelning anställda:  
Analysmodellen inkluderar denna variabel eftersom det kan vara relevant att veta hur 
könsfördelningen av humankapital ser ut på respektive företag. Goldberg (2015) poängterar 
att jämställdheten är viktigt för företagens ekonomiska resultat och att en god fördelning av 
män och kvinnor tenderar att ge ett jämnare resultat, ökad lönsamhet och förhöjd kund- och 
medarbetartillfredsställelse. I en undersökning presenterad av Goldberg (2015) fann man att 
företag som har en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen tenderar att påvisa 
högre vinstmarginaler. RedR1 fastställer att det är lagstadgat att företag skall presentera 
könsfördelningen i styrelsen. 
 
Genomsnittsålder:  
Sveiby et al. (1989) poängterar att äldre människor tenderar att stanna kvar längre på 
företaget. Detta kan tala för att en hög genomsnittsålder resulterar i en mer stabil arbetskraft, 
som stannar kvar i företaget långsiktigt. Enligt Sveiby et al. (1989) är genomsnittsålder också 
en indikator på hur föränderlig arbetskraften är. Författaren understryker detta genom att 
betona andelen visdom och driv som existerar i företaget vilket, i enlighet med Sveiby et al. 
(1989), kan uppfattas som att unga anställda är mer drivna men mindre stabila, medan äldre 
anställda är mer stabila men har mindre driv. En extern presentation av genomsnittsålder hos 
arbetskraften ger utomstående bedömare en möjlighet att få inblick i hur humankapitalet ser 
ut med avseende på ålder.  
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3.0 Metod  
__________________________________________________________________________ 
 
Bryman och Bell (2013) poängterar att forskningsmetoder består av olika tekniker för att 
samla in data. I detta avsnitt kommer den metodologiska ansatsen att beskrivas. Avsnittet 
kommer således att innefatta en utförlig beskrivning av metodval, en metodansats, 
avgränsning och metodreflektion. 
__________________________________________________________________________ 

3.1 Val av metod och forskningsansats 
En kvalitativ innehållsanalys av åtta årsredovisningar kommer att genomföras, som enligt 
Bryman och Bell (2013) är en metod där en analys görs av dokument och texter. Syftet är att 
på ett systematiskt och replikerbart sätt analysera innehållet i dokumenten utifrån kategorier 
(se figur 2.2) som skapats i förväg (Bryman & Bell, 2013; Weber, 1990). Dokument ses som 
årsredovisningar från de utvalda konsultföretagen. Innehållet som kommer att studeras i 
årsredovisningarna är främst de kvalitativa delarna där humankapital presenteras, skillnaden 
mellan immateriella- och materiella anläggningstillgångar i IT-konsultföretagens 
balansräkningar samt ägandeförhållandet i respektive företag. Anledningen till att dessa delar 
studeras är för att det kommer hjälpa till att förklara den informationsasymmetri som 
existerar i de egenskaper som präglar relationen mellan principal och agent. Utöver detta 
kommer en jämförelse mellan IT-konsultföretagens börsvärde och bokfört värde att 
presenteras för att illustrera skillnaden i värderingen. Jämförelsen görs genom att studera 
företagens bokförda värde i balansräkningen och sedan sätta det i relation till börsvärdet.  
 
Innehållsanalys diskuteras även av Jacobsen (2017), som hävdar att denna metod bidrar med 
observationer och dokument som kan peka på olika mönster. Metoden har valts för att kunna 
undersöka olika karaktäristiska drag av hur humankapital presenteras. Detta går hand i hand 
med Mayrings (2000 se Flick, Kardorff & Steinke, 2004) definition, där författaren 
understryker att en innehållsanalys är en systematisk undersökning av kommunikativt 
material. Mayring (2000 se Flick, Kardorff & Steinke, 2004) poängterar att själva kärnan i en 
innehållsanalys är ett välutvecklat kategorisystem. Ett kategorisystem för att undersöka 
humankapital har presenterats i avsnitt 2.7.1. 
  
Vid en innehållsanalys, precis som vid alla typer av undersökningar, finns det vissa 
forskningskriterier som måste tas i beaktande. Hänsyn behöver tas till resultatets reliabilitet 
och replikerbarhet, det vill säga om samma undersökning skulle ge liknande resultat vid 
upprepning. Dessutom behöver undersökningens validitet tas i beaktande. Validitet ses som 
ett mått på huruvida slutsatserna i undersökningen är sammanhängande (Bryman & Bell, 
2013). Jacobsen (2017) beskriver validitet på ett liknande sätt, men poängterar att det rör sig 
om skillnaden mellan verkligheten och forskarens beskrivning av denna verklighet. Med 
utgångspunkt i detta ses validitet som förmågan att erhålla slutsatser som håller sig inom 
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ramen för tidigare forskning och som går i linje med tidigare antaganden och resultat kring 
empiriska undersökningar av hur företag presenterar humankapital i årsredovisningar.  
 
Det finns flera exempel på tidigare forskning (Bontis, 1998; Brennan & Connell, 2000; Crook 
et al. 2011; Edvinsson, 1997; Guthrie & Petty, 2000b; Guthrie, Petty & Ricceri, 2006) som 
har genomfört fallstudier för att undersöka liknande fenomen. Vid en utvärdering av 
reliabilitets- och replikerbarhetskriterierna är det därför viktigt att studera tidigare liknande 
forskning, vilket ger en fingervisning om hur många gånger liknande studier har genomförts. 
I enlighet med Bryman och Bell (2013) är det därför viktigt att analysera om resultatet av 
undersökningen är trovärdigt på basis av vad tidigare forskning har kommit fram till. Om 
tidigare forskning både har replikerats och ansetts vara trovärdig är det en stark indikation på 
att uppsatsprojektets valda fenomen också har dessa möjligheter.  
 
Jacobsen (2017) poängterar svårigheten med ansikte-mot-ansikte intervju i samband med att 
respondenterna kan vara svåra att få tag i på grund av geografisk- och social isolering. En 
undersökningsdesign som vilar på intervjuer som informationskälla kan således vara svårare 
att replikera eftersom att det kan vara problematiskt att hitta rätt intervjuperson. Ett krav på 
att uppnå reliabilitet och replikerbarhet vid en sådan undersökning ställer krav på att få 
möjligheten att intervjua samma personer, vilket riskerar att göra undersökningen komplex. 
Uppsatsprojektets valda undersökningsmetod kan antas vara mer replikerbar om samma 
årsredovisningar studeras. Genom Bryman och Bells (2013) beskrivning av olika 
metodologiska ansatser, kan alltså en kvalitativ ansats i form av en analys av specifika delar i 
åtta företags årsredovisningar antas vara lättare att replikera än en kvalitativ undersökning 
som utgår från intervjuer med dessa företag.  
 
Jacobsen (2017) lyfter fram dokumentundersökning som en kvalitativ ansats, vilket även 
återfinns i (Bryman & Bell, 2013; Patton, 1990). Valet av dokumentundersökning som metod 
grundar sig i två centrala aspekter: 
 

1) Det kan vara svårt att få tag i personer som besitter specifik kunskap om humankapital 
och hur/varför presentationen av denna information görs. Med anledning av detta kan 
det te sig tidskrävande att arbeta med att få till intervjuer med rätt personer som kan 
hjälpa till att besvara uppsatsens frågeställningar.  

2) Uppsatsprojektet ämnar vara en utomstående observatör som analyserar och drar 
slutsatser utifrån samma information som principalen har. För att göra det utgår 
uppsatsens undersökning från offentliga dokument som kommuniceras ut till 
omvärlden. Genom att agera på gemensam information, hoppas uppsatsen kunna 
analysera relationen mellan agent och principal på ett mer autentiskt sätt. 

 
Att undersöka årsredovisningar kan kopplas till Bryman och Bells (2013) genomgång av att 
använda dokument som datakälla, speciellt författarnas beskrivning av att använda offentliga 
dokument från privata organisationer. Årsredovisningar och de delar som ingår i en 
årsredovisning är allmänt tillgängliga dokument och enligt Bryman och Bell (2013) måste en 
undersökning som endast utgår från denna datakälla ta i beaktande att dessa dokument inte 
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nödvändigtvis behöver vara en korrekt beskrivning av dessa organisationers verklighet. 
Precis som Bryman och Bell (2013) poängterar är offentliga dokument producerade av 
människor som har idéer och uppfattningar som de önskar förmedla externt till omvärlden. 
Genom att vara medveten om denna aspekt av en dataanalys, som grundar sig på offentliga 
rapporter, kan tolkningen av dokumenten göras med en kritisk medvetenhet för 
subjektiviteten i undersökningen.  
 
Subjektivitet vid undersökningar belyses av Jacobsen (2017), som menar att människor är 
sociala varelser som kan tolka samma data på olika sätt. Detta betyder att olika människor 
kan komma fram till helt skilda slutsatser trots att man studerar samma årsredovisningar. Det 
man kan göra för att öka graden av objektivitet och minska graden av subjektivitet är att 
utveckla ett ramverk som utgår från ett poängsystem med få värdetal, inom kategorier som 
har utformats innan undersökningen genomförts. Detta resulterar i att man som observatör 
inte kan göra en fri tolkning av empirin, utan istället är man bunden till ett visst fördefinierat 
ramverk som har möjlighet att begränsa människors subjektiva åsikter om empirin. Å andra 
sidan har observatören, efter att empirin har samlats in och kodats, fria tyglar att subjektivt 
tolka och dra slutsatser av undersökningen. 

3.2 Urval  
När man önskar undersöka ett fenomen behöver alltid ett urval göras. Som Bryman och Bell 
(2013) poängterar kan ett urval ses som att man drar ett stickprov från en population. 
Populationen kan i denna uppsats ses som samtliga IT-konsultföretag i Sverige. Givetvis är 
det svårt att undersöka hela populationen av svenska IT-konsultföretag. Därför ämnar 
uppsatsprojektet att, i enlighet med Bryman och Bell (2013), avgränsa sig och undersöka åtta 
IT-konsultföretag som är noterade på Stockholmsbörsen. Anledningen till valet att endast 
undersöka åtta noterade företag är att dessa företag presenterar mer information till sina 
intressenter, på grund av de utökade kraven som ställs på publika företags ekonomiska 
rapportering. Valet att endast undersöka åtta företag kopplas till omfattningen på företagens 
årsredovisningar, som är tidskrävande att undersöka. Det gäller dock att vara uppmärksam på 
att det kan vara svårt att skapa generalisering eftersom urvalet är relativt litet och inte speglar 
hela populationen.  
 
Vid ett urval av källor till en dokumentundersökning menar Jacobsen (2017) att en väsentlig 
del handlar om att göra en utsållning av källor, som de facto görs innan undersökningen 
börjat ta form. Utsållningen inleddes med att diskutera och kolla igenom olika branscher som 
bedömdes vara relevanta och därefter föll valet på IT-konsultföretag. IT-konsultbranschen 
var ett naturligt val eftersom den både är snabbt växande och en stor del av människors 
tekniska vardag.  
 
Den direkta information som företagen väljer att förmedla via sina offentliga hemsidor ger 
tillgång till förstahandskällor vilket resulterar i ett mindre behov av andra- eller 
tredjehandskällor. Uppsatsprojektet kommer således endast att arbeta med primärdata, alltså 
data som inte bearbetas av någon annan än uppsatsen (Bryman & Bell, 2013). Jacobsen 



 

 24 

(2017) beskriver detta som en fördel då det ger tillgång till direkt information som inte har 
bearbetats eller vinklats av andra källor. När storleken och utseendet på urvalet är bestämt, 
behöver man fundera vilken tidsperiod urvalet ska avse. Bryman och Bell (2013) 
understryker att tidsperioden av urvalet ofta styrs av när en viss händelse har inträffat. 
Uppsatsprojektet kommer inte att undersöka en specifik händelse, snarare hur de undersökta 
företagen arbetar med sitt humankapital under ett räkenskapsår. Tidsperioden för de åtta IT-
konsultföretagen blir således räkenskapsåret 2018 som sedan offentliggörs i en 
årsredovisning som publiceras vid räkenskapsårets slut.  

3.3 Tillvägagångsätt  
Undersökningens tillvägagångssätt kommer att gå till på följande sätt:  
 
Steg 1) Granska åtta årsredovisningar med fokus på företagens presentation av humankapital  
Steg 2) Samla in och bearbeta data med hjälp av analysmodellen. Här görs en sållning av 
större sektioner i årsredovisningarna som inte behandlar humankapital. 
Steg 3) Fördela den data som behandlar humankapital i tre kategorier: intern utveckling, 
anställdas välfärd och kvantitativ information.  
Steg 4) Utifrån kategorierna, hänför data till variablerna som finns i respektive kategori. 
Steg 5) Undersök IT-konsultföretagens balansräkningar för att se hur fördelningen av 
tillgångar ser ut, det vill säga hur mycket immateriella tillgångar företaget i förhållande till 
materiella tillgångar. Sammanställ siffrorna i en tabell.  
Steg 6) Undersök ägandeförhållanden i respektive företag. Sammanställ denna empiri i en 
tabell genom att presentera hur mycket respektive styrelse äger av företaget.  
Steg 7) Undersök och jämför företagens bokförda värde och börsvärde. Skriv det i löpande 
text under empiriavsnitten som behandlar varje företag.  
Steg 8) Poängsätt sedan meningarna som behandlar humankapital med hjälp av 
kodningsmanualen.  
 
När årsredovisningarna studerats har det uppstått svårigheter att utläsa relevant information. 
Årsredovisningarna är omfattande publikationer vilket gör att en stor del av innehållet inte 
behandlar humankapital och är således irrelevant för undersökningen. För att göra 
empiriinsamlingen mindre komplex har en del avsnitt i årsredovisningarna läst kursivt, vilket 
har medfört en risk av att missa information som annars kunnat vara relevant. För att 
minimera denna risk har åtgärder vidtagits i form av ordsökningar på ord som är relevanta för 
de studerade variablerna. Exempelvis har sökningar gjorts på ordet belöning i de fall 
belöningssystem inte har hittats i årsredovisningen. Sökningarna har gjorts systematiskt 
genom att söka på de variabler som inte hittats under empirinsamlingen. I vissa fall har 
variabeln nämnts av företaget, i andra fall har undersökningen genomförts korrekt från början 
och variabeln var de facto inte nämnd av företaget.  
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3.4 Kodning  
Jacobsen (2017) poängterar att kodning innebär att varje enskild del av undersökningens 
insamlade empiri tilldelas en siffra. Kodning beskrivs som en central del vid en 
innehållsanalys (Bryman & Bell, 2013). Data som liknar varandra och som behandlar 
liknande saker samlas i en kategori (Jacobsen, 2017) och refererar till detta som öppen 
kodning. Här ses två aspekter som centrala, ett kodningsschema och en kodningsmanual. 
Bryman och Bell (2013) menar att syftet med kodningen är att det ska bidra med en förståelse 
för vilka variabler som kan ge den bästa förklaringen på det fenomen som undersöks. I 
enlighet med Bryman och Bell (2013) ämnar kodningen att underlätta för undersökningens 
förmåga att registrera informationen som hämtats från årsredovisningarna. 
 
Analysmodellen (se avsnitt 2.7) går i linje med Bryman och Bells (2013) beskrivning av 
innehållsanalysens kodningsmanual. Bryman och Bell (2013) menar att kodningsmanualen 
ska innehålla instruktioner för hur kodningen ska utformas. I enlighet med Bryman och Bell 
(2013) består kodningen, utöver en analysmodell, även av en tabell som inkluderar följande 
information: samtliga variabler som behandlas, vilka kategorier som är kopplade till vilka 
variabler samt vilka siffror och bokstäver som används för kodningen av varje kategori samt 
variabel. Utöver analysmodellen och kodningsmanualen undersöks även respektive IT-
konsultföretagens balansräkningar. Detta görs för att få en förståelse för vilka slags tillgångar 
företagen förfogar över. Dessutom har ägandeförhållanden i varje IT-konsultföretag studerats 
för att kunna undersöka om det möjligtvis finns något samband mellan styrelseägt kapital och 
presentationen av humankapital. Analysmodellen är undersökningens kärna, medan 
ägandeförhållanden och balansräkningarna används som stöd för att uppnå undersökningens 
syfte. 
 
Kodningsmanualens poängskala har utvecklats med stöd av Guthrie, Petty, Ferrier & Wells. 
(1999). Guthrie et al. (1999) använde poängskalan för att genomföra en innehållsanalys där 
elva börsnoterade företag analyserades med hjälp av 24 olika variabler. Syftet med Guthrie et 
al. (1999) samt Guthrie, Petty och Ricceris (2006) undersökning var att, utifrån en empirisk 
innehållsanalys, ta reda på hur företagen redovisade sitt intellektuella kapital. Med 
utgångspunkt i att en liknande undersökning kommer att genomföras som både Guthrie et al. 
(1999) och Brennan (2001) utfört, appliceras därför samma poängsystem.  
 
Poängskalan går från noll till tre och presenteras nedan: 
 
0 = Meningen behandlar inte humankapital 
1 = Meningen behandlar humankapital i ord 
2 = Meningen behandlar humankapital i siffror 
3 = Meningen behandlar humankapital i både siffror och ord 
 
Kodning av empiri kommer att ske i fyra steg. När en mening i årsredovisningen 
behandlas ges den först siffran 0 eller 1, 0 om meningen inte behandlar humankapital och 1 
om den behandlar humankapital. I de fall meningen ges siffran 0 faller den bort från 
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analysmodellen. Men om meningen behandlar humankapital och ges siffran 1 går den vidare i 
undersökningen. Nästa steg är att identifiera den kategori som meningen tillhör. 
Analysmodellen innehåller tre kategorier och därför ges meningen bokstaven A, B eller C. 
När meningen har lagts i korrekt kategori fortsätter bearbetningen genom att bestämma vilken 
variabel som meningen tillhör. Beroende på meningens kategori, ges den siffran 1, 2, 3, 4 
eller 5 med avseende på vilken variabel som överensstämmer med meningen. Slutligen ges 
meningen en sista siffra beroende på hur variabeln behandlas i årsredovisningen.  
 
En fullständig kodning kan därför se ut så här: 1B43. Detta betyder att meningen behandlar 
humankapital, meningen tillhör kategorin anställdas välfärd, meningen tillhör variabeln 
medarbetarundersökningar och meningen behandlas både i ord och i siffror. 
 
Efter att analysen är genomförd kommer varje IT-konsultföretag att ha fått en totalpoäng. 
Efter att sammanställningen av poängfördelningen är genomförd kommer en kort beskrivning 
av varje företag och dess verksamhet att ges. Detta kommer att göras för att ge en större 
förståelse för respektive företag. Efter att företagsbeskrivningen är genomförd ämnar 
uppsatsen att ge en redogörelse i text om respektive årsredovisning för att ge analysmodellen 
mer kött på benen.  

3.5 Metodreflektion  
Analysmodellen har utformats med stöd av riktlinjer och tidigare forskning, (ISO, 2019; 
Schneider & Samkin, 2008; Sveiby, 1997; Wong & Gardner, 2005) där en avgränsning har 
gjorts med syfte att inkludera de mest centrala variablerna. Detta har gjorts i kombination 
med att minska undersökningens komplexitet, då den riskerar att bli svårare att analysera ju 
fler variabler som ingår. Avgränsningen medför att kritik kan riktas mot analysmodellens 
relevans då en subjektiv bedömning har gjorts angående vilka variabler som anses vara 
viktiga. Utifrån de bestämda variablerna har undersökningen tittat på specifika delar i 
årsredovisningen, och valt att inte titta på andra delar.  
 
Den metodologiska utgångspunkten ter sig således subjektiv och går i linje med Jacobsens 
(2017) beskrivning av den epistemologiska utgångspunkten. Bryman och Bell (2013) 
understryker att epistemologi handlar om vad som är godtagbar kunskap inom forskningen. 
Författarna framhäver den sociala verkligheten som särskild viktig, alltså om den går att 
studera objektivt på liknande sätt som i naturvetenskapen. Enligt Jacobsen (2017) är det 
omöjligt att tänka sig att det finns en absolut sann och objektiv kunskap om verkligheten. 
Författaren menar att det vi väljer att se är beroende av vår uppväxt och vad vi är intresserade 
av. Jacobsen (2017) påstår att det inom modern vetenskapsteori råder en någorlunda 
gemensam uppfattning om att människan bara kan skaffa sig en partiell och subjektiv 
förståelse av sociala fenomen. I uppsatsprojektet sker inte bearbetning och analys av empirin 
från en bestämd verklighet som är oberoende av sociala företeelser. Detta resulterar i att 
uppsatsens legitimitet kan ifrågasättas eftersom undersökningen riskerar att få en subjektiv 
klang. Att, enligt Bryman och Bell (2013), objektivt studera ett socialt fenomen inom 
samhällsvetenskapen är svårt, då empiriinsamlingen och bearbetningen görs av individer med 
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olika uppfattningar och värderingar. Bearbetning och analys av data kan göras på olika sätt av 
olika individer, trots att insamlade data är densamma. Implikation av detta är att olika 
individer kan studera samma årsredovisning men dra olika slutsatser av innehållet. Desto fler 
individer som är eniga om hur ett fenomen kan förklaras desto större är sannolikheten att 
beskrivningen av fenomenet är sann, enligt Jacobsen (2017). Det handlar således mer om 
enighet mellan individer än en absolut sanning. Exempelvis, om företags årsredovisningar 
studeras kan flera observatörer vara eniga om att dessa inkluderar information om 
humankapital. Med stöd av Jacobsens (2017) reflektion kring tolkningar av verkligheten kan 
det däremot uppstå oenighet när det kommer till att fastställa huruvida omfattningen av 
informationen är tillräcklig för att bedöma och värdera de anställda inom företaget. Här 
tenderar bedömningen att bli mer subjektiv och kan variera beroende på observatören. 

3.6 Undersökningens problematik 
Ett problem under insamlingen av empiri är att hänföra innehållet i årsredovisningarna till 
korrekt variabel. En egen tolkning har krävts angående vissa meningar där det kan uppfattas 
som oklart huruvida meningen behandlar en viss variabel eller inte. Ett exempel på detta är 
när årsredovisningen beskrivit arbetet med arbetsmiljö. När ett företag beskrivit i text hur de 
arbetar med förbättrad arbetsmiljö för de anställda finns det flera variabler som kan anses 
behandla innehållet. Det självklara är att man kopplar innehållet till variabeln 
arbetsmiljöutveckling, men det kan också vara information som handlar om variablerna 
friskvård och internutbildning, som även kan anses vara en del av företagets arbetsmiljö. 
Denna problematik behandlades även i avsnitt 3.5 metodreflektion, där det diskuteras kring 
att olika observatörer kan komma fram till olika slutsatser, givet att samma information 
observeras.  
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4.0 Empiri  
___________________________________________________________________________ 
 
Följande avsnitt kommer att presentera insamlade data. All data har hämtats genom att 
studera årsredovisningar. Avsnittet inleds med en genomgång av respektive IT-konsultföretag 
som sedan följs av en presentation av hur företagen presenterat sitt humankapital. I slutet av 
avsnittet sammanställs poängfördelningen från analysmodellen i en tabell. Dessutom kommer 
IT-konsultföretagens andel av immateriella i förhållande till materiella tillgångar att 
presenteras samt ägarförhållanden. 
___________________________________________________________________________ 

4.1 Genomgång av företagen  
Årsredovisningarna är nedladdade från företagens egna hemsidor för att säkerställa att det 
kommer från den primära källan och att det är den korrekta versionen som studeras. 
Årsredovisningarna är från 2018 och är företagens senaste publicerade årsredovisning. 
Genomgången av företagen kommer bland annat att behandla en kort beskrivning av vad 
företagen ägnar sig åt, all information angående företagens verksamhet är hämtade från 
respektive företags hemsida. Dessutom ges en kort sammanfattning av respektive företags 
presentation av humankapital. Alla undersökta IT-konsultföretag bedriver en typ av 
verksamhet som förlitar sig på en hög kompetens hos medarbetarna. Generellt sett arbetar de 
med digital- och teknisk innovation inom ett brett spektrum av branscher och fokus ligger på 
problemlösning inom företagens specifika expertområden. 

4.1.1 KnowIT 
KnowIT är ett IT-konsultföretag som inriktar sig på att hjälpa andra företag, organisationer 
och verksamheter genom att erbjuda lösningar på digitala problem inom tre områden: IT, 
design och managementkonsulting. Företaget etablerades 1990 och är idag verksamma i 
större delen av Norden samt Tyskland. Knowit är noterade på Stockholmsbörsen (Knowit, 
2019a). 2018 uppgick nettoomsättningen till 3 083 304 (kSEK). 
 
Knowits årsredovisning innehåller flera intervjuer med olika människor inom organisationen. 
Det är ett tydligt fokus på jämställdhet i årsredovisningen och det genomsyrar innehållet. 
Arbetet med jämställdhet nämns både i siffror och ord. Analysmodellens poängsystem ger 
Knowits årsredovisning en hög totalpoäng; höga poäng har givits för nästan varje variabel. 
Ett stort fokus är på att förbättra arbetsmiljön och Knowit refererar till de anställda som 
resurser. Det finns även ett tydligt fokus på samarbete och ett decentraliserat ledarskap, som 
ska skapa frihet för medarbetarna. Den kategori som fick mest poäng är kvantitativ 
information där nyckeltal som hänförs till de anställda presenteras genomgående både i ord 
och siffror. Det som får mindre fokus i Knowits årsredovisning är heltidsarbete, 
egenutvecklade belöningssystem och trainee- och praktikmöjligheter (KnowIT, 2019b). 
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Största aktieägaren är Brown Brothers som äger 9,6 procent av aktierna, styrelsen står för 
0,10 procent av det totala ägandet. KnowITs börsvärde uppgår till 4 101 050 880 (SEK) 
medan företagets bokförda värde uppgår till 1 106 300 000 (SEK). Detta betyder att KnowIT 
värderas 271 procent högre på börsen än det bokförda värdet (Avanza, 2019). 

4.1.2 Ework 
Ework levererar konsulttjänster i norra Europa där fokus ligger på IT, telekom, tekniska 
lösningar och affärsutveckling (Eworkgroup, 2019a). Ework har få konsulter heltidsanställda, 
istället försöker företaget matcha konsultuppdrag med rätt typ av konsult genom att titta på 
hela marknaden för konsulter. Förra året omsatte Ework 11 035 613 (kSEK). 
 
Ework har väldigt få anställda; företaget arbetar med ramavtal med olika konsulter för att 
erbjuda ett brett spektrum av specialistkompetens. Detta resulterar i att anställda inte får ett 
lika stort fokus i Eworks årsredovisning. Konsekvensen av detta är att vissa personalspecifika 
variabler får noll poäng, vilket är viktigt att vara medveten om när man tolkar och analyserar 
poängfördelningen av Ework. I Eworks årsredovisning får styrelsen och företagsledningen ett 
stort fokus. Årsredovisningen kan uppfattas som formell där mycket kretsar kring kvantitativa 
upplysningar om företagsstrukturen, aktieinformation och tillväxtmöjligheter etc. Flest poäng 
i analysmodellen får internutbildning, belöningssystem, antal anställda och könsfördelningen. 
Dessa variabler nämns i både ord och siffror. Lägst poäng får kategorin anställdas välfärd. I 
årsredovisningen uppfattas Ework som framtidsorienterade och marknadsledande i sättet att 
arbeta med få anställda för att matcha konsulter med en specifik typ av uppdrag 
(Eworkgroup, 2019b). 
 
Staffan Sahlén m. familj är största ägare med 26,6 procent av aktierna, styrelsen har ett totalt 
ägande på 29,62 procent av alla aktier. Eworks börsvärde uppgår till 1 211 949 152 (SEK) 
medan företagets bokförda värde uppgick till 155 610 000 (SEK). Ework värderas alltså 679 
procent högre på Stockholmsbörsen än vad det bokförda värdet är värt (Avanza, 2019).  

4.1.3 Tieto  
Tieto är ett mjukvaru- och tjänsteföretag som är verksamma i Norden. Några exempel på 
tjänster som Tieto erbjuder är: företagsrådgivning, säkerhetsrådgivning, industrilösningar, 
molntjänster och artificiell intelligens (Tieto, 2019a). Företaget börsnoterades på 
Stockholmsbörsen 1999 och 2018 omsatte Tieto 1 663 436 (kSEK). 
 
Tietos årsredovisning är omfattande och inkluderar många modeller, diagram och bilder. 
Stort fokus ligger på de anställda och årsredovisningen behandlar värdeskapande aktiviteter 
för anställda, lika villkor för anställda och utvecklingsmöjligheter för anställda. 
Internutbildning och könsfördelning nämns flera gånger och uppfattningen är att Tieto vill 
vara en plats där de anställda får möjligheten att utveckla sin kompetens. I årsredovisningen 
redogör företaget för Code of Conduct, som innefattar principer och värderingar för vad som 
ska prägla arbetsmiljön. Tieto inkluderar majoriteten av analysmodellens variabler, ofta i 
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både ord och siffror. Den variabel som Tieto inte presenterat i årsredovisningen är intäkt per 
anställd (Tieto, 2019b). 
 
Cevian capital är största ägare med 14,9 procent av aktierna, styrelsen har ett totalt ägande på 
0,01 procent av alla aktier. Tietos börsvärde uppgår till 19 194 296 260 (SEK) och det 
bokförda värdet uppgick till 7 150 173 435 (SEK). Tieto värderas således 168 procent högre 
på börsen än det bokförda värdet (Avanza, 2019).  

4.1.4 Semcon  
Semcon är ett internationellt produktutvecklingsföretag med över 2 000 anställda där fokus 
ligger på att tillhandahålla olika expertkunskaper till sina kunder. Man bedriver sin 
verksamhet i en rad olika länder. Semcon har två huvudsakliga affärsområden, Engineering 
Services och Product Information. Semcon grundades 1980 och introducerades på 
Stockholmsbörsen 1997 (Semcon, 2019a). Förra året uppgick nettoomsättningen till 1 842 
200 (kSEK).  
 
I inledningen av Semcons årsredovisning möts man av citatet Människan före tekniken. 
Medarbetarna får ett stort fokus tidigt i årsredovisningen där det redogörs för flera av 
variablerna i analysmodellen. Semcon har ett stort fokus på medarbetarna; lagarbete, 
mångfald, arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Precis som tidigare företag finns en tydlig 
inriktning på jämställdhet på arbetsplatsen. Semcon betonar att det kommer att råda brist på 
kompetent arbetskraft inom IT-branschen och skriver att det är viktigt att vara en attraktiv 
arbetsgivare för att attrahera talangfulla medarbetare. Den kategori som får flest poäng är 
kvantitativ information, här saknas dock en presentation av intäkt per anställd. Den kategori 
som får lägst poäng i Semcon är anställdas välfärd. Semcon presenterar ingen information om 
sjukdomar/friskvård och heltidsarbete. Den enda variabel som får full poäng i denna kategori 
är belöningssystem. En annan variabel som saknas är trainee- och praktikmöjligheter 
(Semcon, 2019b). 
 
JCE Group är störst ägare med 25,8 procent av aktierna, styrelsen har ett totalt ägande på 
0,27 procent av alla aktier. Det bokförda värdet uppgick till 566 900 000 (SEK) vilket kan 
jämföras mot börsvärdet som motsvarar 1 079 507 026 (SEK). Detta innebär att Semcon 
värderas 90 procent högre på Stockholmsbörsen än det bokförda värdet (Avanza, 2019).  

4.1.5 Hiq 
Hiq grundades 1995 och har över 1 600 konsulter anställda. Sedan 1999 är företaget är 
noterade på Stockholmsbörsen. Fokus i konsultverksamheten ligger på att förbättra 
människors liv med hjälp av teknisk innovation och tekniska lösningar (HiQ, 2019a). 
Nettoomsättningen för företaget 2018 uppgick till 1 852 700 (kSEK).  
 
Hiqs årsredovisning är informell och inbjudande för läsaren. Inledningsvis presenteras 
information i både siffror och bilder på medarbetare. Överlag innehåller årsredovisningen 
mycket bilder på bland annat anställda som ägnar sig åt aktiviteter utanför arbetsplatsen. 
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Medarbetaren uttrycks som en viktig tillgång och arbetsmiljöutveckling är en central del i 
årsredovisningen. Flera nyckeltal för medarbetare presenteras: omsättning per anställd, 
förädlingsvärde per anställd, rörelseresultat per anställd, antal anställda vid årsskiftet, 
genomsnittligt antal anställda, andel kvinnor och genomsnittlig ålder för anställda. Precis som 
tidigare företag är kategorin kvantitativ information den mest inkluderande kategorin i Hiqs 
årsredovisning, här är varje variabel inkluderad i Hiqs fall. Den kategorin med lägst poäng är 
anställdas välfärd där medarbetarundersökningar och heltidsarbete helt exkluderas från 
årsredovisningen. Årsredovisningen saknar även uppgifter om trainee- och praktik (Hiq, 
2019b). 
 
Swedbank Robur är störst ägare med en andel på nio procent av aktierna. Styrelsen har en 
ägarandel på 0,45 procent av alla aktier. Det bokförda värdet uppgick till 818 451 000 SEK 
medan marknadsvärdet uppgår till 2 803 147 267 SEK. Hiq värderas således 242 procent 
högre på börsen än det bokförda värdet (Avanza, 2019).  

4.1.6 Acando  
Acando är ett IT-konsultföretag med 1 200 konsulter där verksamheten bedrivs i Sverige, 
Norge, Finland, Tyskland och Lettland. Acando arbetar huvudsakligen i tre industrier: hälso- 
och sjukvård, offentlig sektor och detaljhandeln (Acando, 2019a). De erbjuder lösningar inom 
bland annat IT-strategi, affärsutveckling, digital utveckling och affärsdesign Företaget 
grundades 1999 och under 2018 omsatte Acando 2 826 000 (kSEK). 
 
Acandos årsredovisning inleds inte med ett tydligt medarbetarfokus. Inte förens sida tolv 
riktas fokus mot medarbetarna och hur Acando arbetar som arbetsgivare. Acando redogör för 
flera initiativ där syftet är att skapa en tillfredsställande miljö för medarbetarna. Man betonar 
bland annat hälsovård och mångfald som ett sätt att utveckla arbetsplatsen. Kvantitativ 
information som inriktar sig till medarbetarna presenteras tydligt och denna kategori är också 
den kategori som får flest poäng i analysmodellen. Acandos arbete med att förbättra 
arbetsmiljön är en central del och företaget presenterar bland annat två initiativ som syftar till 
att främja arbetsmiljön, ett mentorskapsprogram samt hashtaggen knowher, ett nätverk för 
kvinnor inom IT-branschen som vill lyfta det kvinnliga ledarskapet. Internutbildning 
förmedlas tydligt i årsredovisningen och Acando presenterar även information om sin interna 
akademi. Kategorierna intern utveckling och anställdas välfärd får betydligt lägre poäng än 
kvantitativ information. Det saknas uppgifter om heltidsarbete, personalomsättningshastighet 
och utbildningsnivå (Acando, 2019b). 
 
Familjen Svedulf med bolag står som största ägare med 17,4 procent av aktierna, styrelsen 
har ett totalt ägande på 20,45 procent av alla aktier. Det som bör nämnas är att styrelsen äger 
86 procent av alla A-aktier vilket innebär att de sitter på fler antal röster än de vanliga B-
aktierna. Det bokförda värdet uppgår till 1 294 449 000 (SEK) medan marknadsvärdet för 
företaget är 4 320 000 000 (SEK). Acando värderas 233 procent högre än det bokförda värdet 
(Axelsson, 2019). 
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Not: Acando kommer att köpas ut från börsen den 14 maj 2019 (Acando, 2019c). Detta 
påverkar inte undersökningen då den genomfördes när Acando fortfarande var ett börsnoterat 
företag. 

4.1.7 Enea  
Enea är ett IT-konsultföretag som utvecklar mjukvara där IT-lösningar erbjuds inom mobila 
nätverk, virtuella nätverk, nätverkstrafik, operativsystem och professionella tjänster. 
Företaget arbetar globalt och erbjuder sina tjänster över hela världen. Enea grundades 1968 
och är sedan 1995 noterade på Stockholmsbörsen (Enea, 2019a). Eneas nettoomsättning 2018 
uppgick till 830 329 (kSEK). 
 
Enea presenterar tidigt nyckeltal för verksamheten men inkluderar inte nyckeltal som är 
kopplade till medarbetarna. Årsredovisningen får dock ett tidigt medarbetarfokus, men 
övergår snabbt till aktieägarinformation. Stort fokus ligger på styrelsen och ledningen. Likt 
tidigare företag är kategorin kvantitativ information den som får flest poäng. Alla variabler i 
kategorin presenteras antingen i siffror och ord eller endast i siffror, förutom 
genomsnittsålder som exkluderas från årsredovisningen. Arbetet med arbetsmiljö nämns flera 
gånger i ord, exempelvis arbetar Enea med en uppförandepolicy och likabehandlingspolicy 
(Enea, 2019b). Trots att arbetsmiljö har ett stort fokus i årsredovisningen är kategorin intern 
utveckling den kategori som får lägst poäng i analysmodellen. 
 
Per Lindberg är största ägare med 26 procent av aktierna, styrelsen står för ett ägande på 
totalt 0,14 procent av totalt antal aktier. Börsvärdet för Enea uppgår till 2 868 933 726 (SEK) 
medan det bokförda värdet uppgår till 985 835 000 (SEK). Detta betyder att Enea värderas 
191 procent högre på Stockholmsbörsen än det bokförda värdet, alltså värdet på eget kapital 
(Avanza, 2019).  

4.1.8 Proact IT 
Proact är ett IT-konsultföretag med över 800 anställda som verkar i Europa och Nordamerika. 
Företaget arbetar med molntjänster, IT-lösningar och tjänster till andra företag. Proact 
grundades 1994 och är sedan 1999 noterade på Stockholmsbörsen (Proact, 2019a). Förra året 
uppgick nettoomsättningen till 3 317 714 (kSEK). 
 
Proacts årsredovisning är den enda av de undersökta företagen som nämner begreppet 
humankapital. Det ska också tilläggas att det nämns som en resurs. Stort fokus riktas på 
medarbetarna som uttrycks som centrala för företagets framgång, bland annat ges en inblick i 
hur det är att arbeta på Proact med hjälp av intervjuer med människor inom organisationen. 
Proact får höga poäng på variabeln kvantitativ information eftersom årsredovisningen 
behandlar många av variablerna i både ord och siffror. Mindre fokus blir det på intern 
utveckling, bland annat nämns aldrig arbetsledningens utbildningsnivå (Proact, 2019b). 
 
Aktiebolaget Grenspecialisten är största ägaren med 11,1 procent av aktierna. Styrelsen äger 
11,3 procent av alla aktier. Börsvärdet för Proact IT uppgår till 2 319 470 671 (SEK) medan 
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det bokförda värdet uppgick till 469 603 000 (SEK). Alltså värderas Proact 394 procent högre 
på börsen än det bokförda värdet (Avanza, 2019). 

4.2 Analysmodellens resultat 
I tabell 4.1 visas analysmodellens poängsättning från undersökningen. KnowIT och Tieto får 
flest poäng, medan Ework och Acando får lägst poäng. Variablerna i analysmodellen 
presenteras i hög utsträckning av de flesta företagen med undantag för vissa variabler. Längst 
till höger i tabell 4.1 visas frekvensen för varje variabel vilket illustrerar hur förekommande 
respektive variabel är och längst ned till höger i tabellen visas i genomsnitt hur ofta företagen 
presenterar variablerna. Analysmodellens poängfördelning beskrivs mer ingående i avsnitt 
5.0. 
  

 
Tabell 4.1: sammanställning av resultatet från undersökningen 
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4.3 IT-konsultföretagens tillgångar och ägandeförhållandet 
I tabell 4.2 visas de åtta IT-konsultföretagens förhållande mellan immateriella- och materiella 
tillgångar i balansräkningen. Företagens immateriella tillgångar består till största delen av 
goodwill. Förhållandet mellan immateriella- och materiella anläggningstillgångar är 
intressant då det antyder att IT-konsultföretagens balansräkningar utgörs av en liten del 
materiella tillgångar, i förhållande till de immateriella tillgångarna. Analysen kommer att 
behandla denna del av företagens årsredovisning, nämligen att IT-konsultföretagen förlitar 
sig på immateriella tillgångar i sin verksamhet, både de synliga delarna som Goodwill samt 
de osynliga tillgångarna i form av intellektuellt kapital.  
 

 
Tabell 4.2: sammanställning av de immateriella- och materiella anläggningstillgångarna i företagen 

 
I tabell 4.3 visas ägandeförhållanden i styrelsen hos respektive IT-konsultföretag. Ework, 
Acando och Proacts styrelse äger relativt mycket aktier samtidigt som Enea, KnowIT, 
Semcon, Tieto och Hiq har ett lågt ägande bland sina styrelsemedlemmar. 
 

 
Tabell 4.3: sammanställning av hur ägarförhållanden ser ut i de undersökta företagen 
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5.0 Analys  
___________________________________________________________________________ 
 
Avsnittet kommer att behandla och analysera den data som undersökningen genererat. Den 
insamlade empirin kommer att kopplas mot teoriavsnittet med syftet att analysera 
undersökningens resultat. Analysen inleds med en bearbetning av analysmodellens resultat, 
därefter följer en analys som delats upp i två centrala huvuddelar, informationsasymmetri 
och intern hantering. Underrubriker har använts för att förtydliga analysens innehåll. 
___________________________________________________________________________ 
 
I Tabell 5.0 visas en sammanställning av kodningsresultatet från tabell 4.1. 
Sammanställningen har gjorts för att tydligt illustrera poängfördelningen med avseende på 
kategorierna. Dessutom tydliggör tabellen hur frekvent företagen har presenterat 
humankapital sinsemellan. Meningen med tabellen är således att förtydliga resultaten från 4.1 
och ge läsaren en klar bild av poängfördelningen, såväl totalt som per kategori. En vidare 
förklaring av resultaten behandlas löpande i avsnittet nedan. 
 

 
Tabell 5.0: sammanställning av hur poängen har fördelats i företagen, fördelat i rangordning. 
 
Kategori A - intern utveckling 
I kategori A ingår variabeln trainee- och praktik. Den presenteras sällan av de undersökta 
företagen, och när variabeln presenteras är det alltid i ord. Internutbildning och 
arbetsmiljöutveckling presenteras av alla företag, dessutom har Knowit, Ework och Tieto 
presenterat internutbildning i både ord och siffror. Arbetsmiljöutveckling har presenterats i 
ord och siffror av KnowIT och Tieto. Att presentera utbildningsnivå hos de anställda, styrelse 
och företagsledning är också vanligt förekommande men exkluderas i Acandos och Proacts 
årsredovisning. Forskning och utveckling presenteras i ord och siffror av alla företag utom 
Acando, KnowIT och Proact där Proact dock nämner FoU i ord. Totalpoängen för kategori A 
är 58 poäng. Företaget med flest poäng i kategori A är Tieto – lägst poäng får Acando som 
inte presenterat någon av kategori A:s variabler i siffror.  
 
Kategori B – anställdas välfärd 
I kategori B är egenutvecklade belöningssystem den mest presenterade variabeln och nämns i 
ord och siffror av alla företag utom Knowit och Proact, som dock nämner det i ord. Den 
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variabel med näst flest poäng är friskvård som presenteras av alla företag utom Ework och 
Semcon. I kategori B ingår även heltidsarbete som är den minst presenterade variabeln i hela 
analysmodellen. Endast Tieto och Proact nämner heltidsarbete, och det är i siffror. 
Presentationen av medarbetarundersökningar och personalomsättningshastighet varierar en 
aning mellan företagen, där vissa valt att presentera det i både ord och siffror medan andra 
utelämnat variabeln helt. Ework utmärker sig i den här kategorin eftersom det är det enda 
företaget med noll poäng på alla variabler med undantag för belöningssystem, som företaget 
presenterar i både och siffor. Totalpoängen för kategori B är 56 poäng. Företaget med flest 
poäng i denna kategori är återigen Tieto – lägst poäng får Ework.  
 
Kategori C - Kvantitativ information 
Sista kategorin är kvantitativ information och är den mest frekvent presenterade kategorin i 
analysmodellen. Variablerna antal anställda, kostnader anställda och könsfördelning anställda 
presenteras frekvent av alla undersökta företag. Samtliga företag har presenterat antal 
anställda i både siffror och ord. Tieto och Semcon har exkluderat intäkt per anställd i sina 
årsredovisningar, medan övriga företag inkluderar denna variabel. Ework och Enea har valt 
att inte presentera genomsnittsålder för medarbetarna, vilket görs av alla de andra företagen. 
KnowIT är det företag som får flest poäng i kategori C medan Enea får lägst poäng i 
kategorin. Totalpoängen för kategori C är 94. Enligt scoreboarden har i genomsnitt 78 
procent av variablerna presenterats av de undersökta företagen. 

5.1 Den osynliga balansräkningen 
Den osynliga balansräkningen i form av humankapital kan analyseras utifrån den insamlade 
empirin. Trots att årsredovisningslagen 4 kap. 1 § fastställer att humankapital inte får 
redovisas som en tillgång, ter det sig tydligt att humankapitalet ses som en stor tillgång hos 
de undersökta företagen, och inte en kostnad som tidigare forskning poängterat (Almqvist & 
Henningson, 2009; Petty & Guthrie, 2000). Medarbetarna får ett stort fokus i IT-
konsultföretagens årsredovisningar, där man gång på gång understryker hur viktiga de 
anställda är och hur deras spetskompetenser ligger till grund för värdeskapande aktiviteter. 
 
Humankapitalforskningens fokus på att belysa värdet av den osynliga balansräkningen har 
bidragit till en ökad förståelse för hur de osynliga tillgångarna ökar företagets värde. När 
humankapital inte syns i balansräkningen menar Sveiby (1995) att marknaden kan 
övervärdera kunskapsintensiva företag i relation till dess bokförda värde. Den insamlade 
empirin om företagens börsvärde i förhållande till bokfört värde visar att IT-konsultföretagen 
i genomsnitt värderas 283,5 procent högre på Stockholmsbörsen. Skillnaden som 
undersökningen har funnit går i linje med vad Sveiby (1995) fann kring värderingen av 
kunskapsintensiva företag. Företagets höga värdering är ett resultat av att principalen gjort en 
uppskattning av vad värdet på företaget bör vara, dock med ofullständig information från 
agenten eftersom bland annat humankapital inte återspeglar sig i företagets bokförda värde. 
Å andra sidan är det viktigt att poängtera att enbart humankapital inte har möjligheten att 
förklara hela skillnaden mellan bokfört- och marknadsvärde. 
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IT-konsultföretagen presenterar de anställda på ett sätt som tyder på att branschen går i linje 
med hur synen på humankapital har förändrats under 1900-talets samhällsutveckling samt 
den forskning som ökat kunskapen om humankapital (Edvinsson & Malone 1997 se Guthrie, 
2000a; Guthrie, 2000a; Kendrick 1999 se Seetharaman, Bin Zaini Sooria & Saravanan, 2002; 
Nonaka & Takeuchi 1995 se Guthrie, 2000a; Sveiby, 1995). Genom att IT-konsultföretagen 
går i linje med denna utveckling och lägger stor vikt vid humankapitalet i årsredovisningen, 
finns det en möjlighet att analysera hur detta kan bidra till att minska 
informationsasymmetrin. 

5.1.1 Informationsasymmetri 
Connelly et als. (2011) resonemang kring informationsasymmetri spelar en central roll i hur 
redovisningen har förmågan att presentera humankapital på ett korrekt sätt. Analysmodellen 
visar att IT-konsultföretagen presenterar flera aspekter av de anställda i form av hur de bidrar 
till intäkter, hur de belönas för sitt arbete, hur många de är som är anställda och hur deras 
välmående påverkar verksamheten. Variabler som intäkt per anställd, antalet anställda, 
belöningssystem, personalomsättningshastighet och friskvård ger principalen, på grund av 
dess kvantitativa karaktär, bättre möjligheter att faktiskt värdera humankapitalet i den 
osynliga balansräkningen. Dessa kvantitativa variabler är de mest presenterade variablerna i 
analysmodellen. En anledning till att dessa variabler förekommer mer frekvent än de 
kvalitativa variablerna går att spåra till två orsaker. Den ena orsaken är att företagen enligt 
årsredovisningslagen kapitel fem måste inkludera denna typ av kvantitativa information i 
årsredovisningen. Den andra orsaken kan spåras till att det kan vara lättare att tolka 
mätvänliga kvantitativa variabler som presenteras i siffror, än kvalitativa variabler som 
tenderar att vara mer abstrakta för principalen. Detta betyder således att dessa mätbara 
variabler kan göra det lättare för principalen att konkret värdera humankapitalet.  
 
Forskningen (Bontis 1998; Seetharaman, Bin Zaini Sooria & Saravanan 2002; Tavakoli & 
Shirouyehzad 2013; Tucker 2018) har poängterat att humankapitalet påverkar den finansiella 
ställningen i företaget, vilket betyder att agenten kan, genom att presentera hur många 
anställda företaget sysselsätter och hur mycket intäkter varje anställd inbringar till företaget, 
ge principalen en indikation över värdet på humankapitalet. Presentationen av 
belöningssystem görs i ord och siffror av alla företag utom Proact och Knowit, som endast 
presenterar det i ord. Detta kan synliggöra för principalen hur företaget värdesätter sina 
anställda, medan variabler i kategorin anställdas välfärd som friskvård och 
medarbetarundersökningar kan signalera hur de anställda mår på arbetsplatsen. 
Undersökningens resultat visar dessutom att företagen går i linje med Sveibys (1997) 
beskrivning av vad variabeln belöningssystem i kategorin anställdas välfärd ska tillföra, 
nämligen att genom bonusar, pensioner, prestationslön och andra kompensationer visa hur 
humankapitalet värdesätts. Detta i sin tur kan tillsammans med tidigare nämnda variabler, 
minska informationsasymmetrin.  
 
Företagen presenterade i genomsnitt 78 procent av analysmodellens innehåll och det ter sig 
tydligt att de anställda får ett stort fokus i den externa rapporteringen. Hursomhelst, det är 
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inte troligt att företagen skulle inkludera exempelvis medarbetarundersökningar om det 
förmedlar negativa resultat hos företaget. Med det sagt väljer företagen att endast publicera 
de positiva aspekterna av de anställda vilket går i linje med ett centralt antagande i 
signaleringsteori, nämligen att företaget bara kommer att signalera om det ger företaget en 
positiv bild (Frostenson, 2015). Presentationen av variablerna har möjlighet att ge principalen 
en större förståelse för de tillgångar som inte syns i balansräkningen. För att förstå varför det 
är just dessa variabler som presenterats bidrar Connelly et al. (2011) med en viktig insikt i ett 
av de antaganden som existerar inom kontraktsrelationen. Connelly et al. (2011) menar att 
agenten gör en bedömning om den möjliga belöningen för signaleringen överstiger kostnaden 
av att signalera. Resultatet av detta innebär att information om humankapital i IT-
konsultföretagens årsredovisningar noggrant har övervägts. Antagandet kan förklara varför 
årsredovisningarna inkluderar en stor del av analysmodellens variabler, nämligen att det 
ligger både i principalens och agentens intresse att minska informationsasymmetrin. Detta 
spåras till den växelverkan som existerar inom kontraktsrelationen, nämligen att agenten vill 
tillgodose principalens krav på korrekt information för att fortsätta vara finansierad samtidigt 
som principalen vill ha tillgång till så korrekt information som möjligt för att underlätta 
investeringsbeslut (Frostenson, 2015; Steigenberger & Wilhelm, 2018).  
 
Eftersom analysmodellens variabler inte går att inkludera i företagets resultat- och 
balansräkning, fungerar det som ett komplement till företagens finansiella rapporter. Som 
tidigare forskning konstaterat (Brennan & Connell, 2000; Edvinsson & Malone 1997 se 
Guthrie, 2000a; Guthrie, Petty & Ricceri, 2006; Low & Kalafut, 2002; Petty & Guthrie, 
2000; Seetharaman, Bin Zaini Sooria & Saravanan, 2002; Sveiby et.al. 1989; Sveiby, 1995) 
förblir humankapital en form av osynlig tillgång som inte är en del av företagets 
balansräkning. Med anledning av detta har uppsatsen även undersökt de åtta IT-
konsultföretagens balansräkningar, se tabell 4.2. De materiella tillgångarna tenderar att stå för 
en liten del av anläggningstillgångarna vilket betyder att dessa företag bevisligen inte är i 
behov av stora maskinparker eller andra materiella anläggningstillgångar, som tillverkande 
företag ofta är. Det stämmer överens med den historiska trend som Kendrick (1999 se 
Seetharaman, Bin Zaini Sooria & Saravanan, 2002) fann angående näringslivet i USA, det 
vill säga att andelen immateriella tillgångar i förhållande till materiella tillgångar i företagen 
gick från att utgöra en liten del av företagens balansräkningar till att bli så hög som 63 
procent av totala tillgångar. Med utgångspunkt i analysmodellen, är en logisk hypotes att 
höga poäng i analysmodellen har ett samband med en låg andel materiella tillgångar i 
förhållande till immateriella tillgångar. Sambandet grundar sig i att höga poäng svarar mot att 
företaget har fler osynliga tillgångar som inte kan redovisas i balansräkningen. 
Undersökningen har dock inte hittat något stöd för detta samband. Förvisso har alla en låg 
andel materiella tillgångar men det finns inget som tyder på att de företagen med flest poäng 
har en mindre andel materiella tillgångar än övriga företag. Gemensamt för alla företag är 
dock att intellektuellt kapital blir mer och mer betydelsefullt, vilket är ytterligare ett argument 
till varför det är viktigt för principalen att agenten presenterar denna information för att 
minska informationsasymmetrin.  
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5.1.2 Ägarförhållandets betydelse för informationsasymmetri 
Om humankapital spelar en stor roll i förmågan att minska informationsasymmetri i IT-
konsultbranschen, borde alla de undersökta företagen presentera samma mängd information 
om humankapital. Men analysmodellens resultat indikerar att vissa företag väljer bort att 
presentera vissa av variablerna. 
 
För att undersöka denna skillnad har uppsatsprojektet observerat företagens 
styrelsemedlemmars aktieägande, se tabell 4.3. Där styrelsen har ett stort ägande kommer 
agenten och principalen till viss del vara samma aktör, vilket kan få konsekvenser för de 
egenskaper som präglar relationen. Det vill säga, en agent som äger mycket aktier i det egna 
företaget kommer således att fungera som båda parter i kontraktsrelationen. I den empiriska 
undersökningen går det att utläsa att tre av fyra företag med låg totalpoäng har en andel av 
styrelseägt kapital som är högre än tio procent. Å andra sidan har Tieto och KnowIT, som är 
de företag med högst totalpoäng i analysen, ett styrelseägt kapital som är mindre än en halv 
procent. I företagen med högt styrelseägt kapital kan principalens kontrollproblem av agenten 
minska – principalen antas ha större insyn i företagets verksamhet eftersom aktörerna arbetar 
närmare inpå varandra. Detta resulterar i att informationsasymmetrin mellan dessa också 
minskar vilket kan göra det lättare för principalen att övervaka agenten. När principalen har 
större insyn i företaget, blir det lättare att förstå vad den osynliga balansräkningen innefattar. 
Som Spence (1973) påpekar gäller det för agenten och principalen att nå en jämvikt där 
informationsutbytet gynnar båda parter. När denna part utgörs av samma aktör kan 
principalen löpande utvärdera humankapitalets betydelse i företagen. Risken med detta är 
dock att informationsasymmetrin mellan agent och övriga principaler, som står utanför 
verksamheten, ökar. Övriga principaler går miste om relevant information i de fall agenten 
inte signalerar humankapital i årsredovisningen. Summa summarum, ägarna som också är 
verksamma i företaget har redan stor kunskap om de anställdas betydelse och är i mindre 
behov av extern presentation. 
 
I Tieto och KnowIT, med lågt styrelseägt kapital, är informationsasymmetrin större då 
principalen och agenten står längre ifrån varandra. Detta förklarar varför dessa företag 
inkluderar en stor del av analysmodellens variabler; ägarna står utanför verksamheten och 
behöver kunskap om den osynliga balansräkningens beståndsdelar. Trots att 
informationsasymmetrin kan vara större i dessa företag kan den minska mer som ett resultat 
av att företagen presenterar mer av analysmodellens variabler.  

5.2 Intern hantering leder till extern presentation 
För att företaget ska kunna minska informationsasymmetrin till principalen och ge en större 
förståelse för varför marknadsvärdet kan skilja sig från bokfört värde, är det viktigt att 
företaget enligt Seetharam, Bin Zaini Sooria & Saravanan (2002) samt Tavakoli och 
Shirouyehzad (2013) prioriterar humankapitalet internt. Författarna poängterar att denna 
interna hantering av humankapital leder till att det prioriteras i den externa årsredovisningen. 
Trots att analysmodellens resultat tyder på att humankapitalet har en hög prioritet internt i 
verksamheten, nämns själva begreppet endast en gång, i en årsredovisning, av ett företag, 
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Proact. Men eftersom analysmodellen har utformats med hjälp av hur tidigare forskning 
(Becker, 1962; Bontis, 1998; Edvinsson, 1997; Schultz, 1961; Stewart 1997 se Kianto, 
Sáenez & Aramburu, 2017; Sveiby, 1997) definierat begreppet humankapital och vad det 
bidrar med, blir det ändå tydligt att företagen internt ser på humankapital på liknande sätt som 
forskningen gör, eftersom företagen får höga poäng i undersökningen.  
 
Företagens totala poäng i kategorin intern utveckling var 58, av totalt 120 medan kategorin 
anställdas välfärd fick 56 poäng. Forskning och utveckling, arbetsmiljö och internutbildning 
fick flest poäng i kategorin intern utveckling, något som belyser en intressant aspekt 
angående presentationen av humankapital. I linje med Edvinsson och Sullivan (1996) ingår 
dessa variabler i företagens strukturella kapital och används av företagen för att bygga den 
infrastruktur som kan ge humankapitalet en affärsmässig prägel. Utifrån undersökning bygger 
IT-konsultföretagen det strukturella kapitalet genom att bland annat utveckla 
uppförandepolicys, mentorskapsprogram, egna tekniska IT-system samt interna 
vidareutbildningar. Ett aktivt arbete med dessa variabler bidrar också, i enlighet med Sveiby 
et al. (1989), till att bygga en intern företagsmiljö som utvecklar och utnyttjar företagets 
humankapital. Att internt fokusera på variablerna inom kategorin anställdas välfärd kan också 
bidra till det strukturella kapitalet. Företagens arbete med exempelvis friskvård och 
medarbetarundersökningar har möjligheten att öka de anställdas välbefinnande på 
arbetsplatsen vilket kan resultera i en bättre intern hantering av de anställda. 
 
Utifrån analysmodellens variabler kan man alltså se det som att företagen är i besittning av 
både strukturellt- och humankapital, vilket kan sammanfattas som företagets intellektuella 
kapital (Edvinsson & Sullivan, 1996; Sveiby et al. 1989). Det är viktigt för principalen att 
vara medveten om att företagets intellektuella kapital både består av human- och strukturellt 
kapital eftersom det skapar en förståelse för värdet på det intellektuella kapitalet. Utöver de 
anställdas kompetens kan det således även vara den egenutvecklade infrastrukturen som är en 
del av de osynliga tillgångarna som inte avspeglar sig i det bokförda värdet. Genom att 
analysmodellens olika variabler inkluderats i företagens årsredovisningar blir det möjligt för 
principalen att på ett mer tillförlitligt sätt minska den informationsasymmetri som är kopplad 
till intellektuellt kapital. Det faktum att internt fokus på humankapital kan leda till att det 
presenteras i större omfattning externt kongruerar även med tidigare undersökningar 
(Brennan, 2001; Gamerschlag & Moeller, 2011; Maditinos et al. 2011; Petty & Guthrie, 
2000), som också funnit att internt fokus på humankapital gör det lättare att externt bedöma 
humankapitalet. 

5.2.1 Att synliggöra det interna humankapitalet 
För att göra humankapitalet mer synligt i den externa presentationen, gäller det för företagen 
att göra humankapitalet synligt i den interna verksamheten. Sveiby (1997) har tidigare 
påpekat att kunskapsintensiva företag behöver ett informationssystem och en företagskultur i 
verksamheten, som kan synliggöra humankapitalet internt. Här spelar det tidigare nämnda 
strukturella kapitalet en viktig roll. Variablerna arbetsmiljöutveckling, forskning och 
utveckling, medarbetarundersökningar, intäkt- och kostnader per anställda, trainee- och 



 

 41 

praktik samt anställdas könsfördelning kan alla ses som en del av detta, och presenteras också 
av IT-konsultföretagen. Exempel på hur IT-konsultföretagen arbetar internt med det 
intellektuella kapitalet är att utveckla tydliga mål om att uppnå en jämn könsfördelning samt 
genomföra årliga medarbetarundersökningar där anställdas trivsel mäts. Informationssystemet 
består av mätvärden (Bontis, 1998) som kan användas för att förstå och tolka humankapitalets 
roll i verksamheten. Intäkt- och kostnad per anställd är två enkla mätvärden som mäter hur 
mycket intäkter varje anställd genererar. 
 
Länken mellan presentationen till principalen och den interna hanteringen av humankapital 
belyses även av Tucker (2018), och går att koppla till variablerna inom kategorin anställdas 
välfärd. Variablerna medarbetarundersökningar, belöningssystem och 
personalomsättningshastighet presenteras frekvent av företagen, och ingår enligt Nolan 
(2009) i företagskulturen. Nolan (2009) poängterar att ett av perspektiven i HCM handlar om 
att utveckla sätt att mäta dessa aspekter internt. Detta går att koppla till Tuckers (2018) 
konstaterande, där författaren menar att företagets förmåga att arbeta med att mäta dessa 
variabler speglar sig i den externa presentationen till företagets intressenter.  

5.3 Kritik mot analysen  
Kritik kan riktas mot det faktum att analysen endast analyserar kontraktsrelationen på basis 
av presentation av humankapital. Informationsutbytet mellan principal och agent är en 
komplex fråga som innefattar flera olika aspekter som inte enbart handlar om hur 
humankapital presenteras. Det bör poängteras att alla de undersökta IT-konsultföretagen med 
största sannolikhet har ett stort internt fokus på humankapital. Därför ter det sig självklart att 
humankapital kommer vara en prioriterad del av ett IT-konsultföretagens verksamhet och på 
så sätt få ett stort fokus i den externa rapporteringen. Med det sagt är inte syftet att konstatera 
att humankapital spelar en viktig roll, utan istället ligger fokus på hur själva presentationen av 
humankapital går till.  
 
Analysen har försökt förstå hur en minskning av informationsasymmetri med avseende på 
humankapital kan ge principalen en förståelse för varför marknadsvärdet kan vara skiljt från 
bokfört värde. Humankapital är såklart inte hela förklaringen för varför denna skillnad kan 
uppstå. Att marknaden värderar ett företag högre än bokfört värde kan även härledas till olika 
anledningar som förhoppningar om framtida vinster, rykten, makroekonomiska trender etc. 
Syftet är således inte att ge en helhetsförklaring till hur ett kunskapsintensivt företag värderas 
på börsen, utan istället ämnar analysen att bredda kunskapen om och delvis ge en möjlig 
förklaring till hur presentation av humankapital kan minska informationsasymmetrin och ge 
en större förståelse för värdet på ett kunskapsintensivt företag.  
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6.0 Slutsats 
_________________________________________________________________________ 
 
Följande kapitel ämnar besvara frågeställningarna samt sammanfatta undersökningens 
resultat, på basis av tidigare avsnitt. Avsnittet kommer även innefatta en diskussion där 
intressanta aspekter av undersökningens resultat diskuteras. Slutligen ges bidrag till framtida 
forskning inom humankapital.  
_________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsats 
Undersökningen och analysen har kommit fram till att humankapital är en del av företagets 
osynliga balansräkning och att en extern presentation av denna tillgång kan göra den mer 
synlig. I linje med tidigare forskning (Low & Kalafut, 2002; Sveiby, 1995; Sveiby, 1997; 
Tavakoli & Shirouyehzaed, 2013) ses alltså de anställda som en osynlig tillgång, och 
eftersom den inte kan redovisas som andra tillgångar presenterar företagen humankapital på 
ett annat sätt, för att således göra den mindre osynlig. Agenten ges alltså möjligheten att 
synliggöra de anställdas värde, och minska informationsasymmetrin. Detta är särskilt viktig 
för IT-konsultföretagen, eftersom undersökningen fann att det är en stor skillnad mellan 
börsvärdet och bokfört värde bland de undersökta företagen. Att ha möjlighet att minska 
informationsasymmetrin angående humankapitalets betydelse, kan göra marknadens höga 
värdering mer förståelig, speciellt om de presenterade variablerna tar upp mätbara värden 
som principalen kan värdesätta.  
 
Kategorier presenteras i hög grad av företagen men de kvantitativa variablerna i kategori C 
presenteras mest frekvent. Analysmodellens kvantitativa variabler minskar 
informationsasymmetrin genom att synliggöra för principalen vad de anställda genererar för 
intäkter, hur de belönas för sitt arbete, hur många de är och hur lång tid de anställda i 
genomsnitt stannar på arbetsplatsen. De kvantitativa variablerna är mer mätvänliga och är 
således lättare för principalen att sätta ett värde på. Och eftersom forskningen har funnit att 
humankapital i kunskapsintensiva företag är avgörande för det finansiella resultatet, kan även 
variablerna i kategorin anställdas välfärd bidra till att minska informationsasymmetrin, 
nämligen genom att tillhandahålla information till principalen om hur humankapitalet 
behandlas och värdesätts. Dessutom kan kategorin intern utveckling också minska 
informationsasymmetri genom att ge principalen en förståelse för hur det strukturella 
kapitalet främjar de anställdas möjligheter att vara produktiva och utvecklas.  
 
Genomgående i undersökningen har de anställda fått ett stort utrymme, med allt från 
reportage, bilder på de anställdas aktiviteter, intervjuer om trivsel samt frekventa positiva 
benämningar om de anställda. Detta är också ett sätt att minska informationsasymmetrin mot 
principalen, närmare bestämt att visa för externa aktörer att de anställda betyder mycket för 
verksamheten.  
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IT-konsultföretagens balansräkningar visar att de materiella anläggningstillgångarna står för 
en liten del av de totala anläggningstillgångarna. Med utgångspunkt i årsredovisningslagens 
och IASB:s (2010) föreställningsram om vad som får räknas som en tillgång, Indikerar detta 
att en presentation utöver de finansiella rapporterna är ännu viktigare för IT-
konsultföretagens förmåga att minska informationsasymmetrin. En presentation av 
analysmodellens variabler bidrar således till att stärka upp den obligatoriska finansiella 
rapporteringen i företag där de anställda utgör den viktigaste resursen.  
 
Utifrån antaganden inom agent- och principalrelationen är slutsatsen att det ligger i bådas 
intresse att minska informationsasymmetrin; agenten vill fortsätta bli finansierad av 
principalen och principalen vill nå fullständig information om sin investering. Utifrån denna 
egenskap i kontraktsrelationen, ökar också chanserna att agenten arbetar med att inkludera 
fullständig information om humankapitalet i årsredovisningen. Analysmodellens resultat 
tyder på att agenten önskar att göra detta eftersom 78 procent av variablerna presenteras i 
genomsnitt till principalen.  
 
Ett viktigt resultat från undersökningen, och som bidrar till en viktig förståelse för 
möjligheten att besvara frågeställningarna, är länken mellan intern hantering av humankapital 
och extern presentation. Forskningen har konstaterat att om humankapital får ett internt fokus 
prioriteras det i den externa redovisningen. Möjligheten att minska informationsasymmetri 
externt till principalen och synliggöra de anställdas värde, tar sin början med att ge 
humankapital ett stort fokus internt. Den interna hantering av humankapital innefattar ett 
arbete med att utveckla det strukturella kapitalet som uppsatsen valt att hänföra till 
kategorierna intern utveckling och anställdas välfärd. Med grund i forskningen leder detta till 
att humankapitalet presenteras utförligt externt. Genom denna länk kan alltså principalen få 
insyn i humankapitalets beståndsdelar och hur det strukturella kapitalet utnyttjas. 
 
Uppsatsens resultat i korthet är alltså följande: Om ett IT-konsultföretag kvalitativt 
presenterar sitt humankapital i årsredovisningen tyder det på att det också får ett stort fokus 
internt. Utifrån detta minskar informationsasymmetrin gentemot ägare samtidigt som det ökar 
förståelsen för de anställdas värde i företaget, den osynliga balansräkningen. 

6.2 Diskussion 
När agenten också är principal argumenterar analysen för att det blir lättare att övervaka 
agentens åtaganden. Effekten på informationsasymmetri av att ha ett högt styrelseägt kapital 
bidrar med en intressant diskussion kring vad det får för implikationer för övriga aktieägare, 
och om det riskerar att resultera i en jävsituation mellan styrelsens operativa verksamhet och 
aktieägandet. Ett rimligt antagande är att styrelsen har större förståelse för företagets 
viktigaste resurser när det kommer till att öka företagets värde, än till exempel en sparare som 
valt att placera sina sparpengar i företaget. Frågan blir då om dessa ägare verkligen agerar på 
samma information vid investeringsbeslutet. För att marknaden ska kunna fungera på ett 
rättvisande sätt behöver alla aktörer kunna agera på samma information. Det kan vara svårt 
att tillhandahålla information om humankapital till alla ägare samtidigt eftersom 
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humankapital är en tillgång där värdet måste uppskattas; ägare som har mer insyn i 
verksamheten kan göra denna uppskattning på ett mer korrekt sätt. Om dessa ägare vet saker 
om de anställdas betydelse för det ekonomiska resultatet vet de också vilka konsekvenser det 
får för företaget om arbetskraften genomgår en förändring. Att vara medveten om hur pass 
avgörande en del av arbetskraften är för företagets fortlevnad betyder inte att den 
informationen explicit måste presenteras externt i årsredovisningen.  
 
Under undersökningen noterades det hur IT-konsultföretagen väljer att konstruera och 
presentera sina årsredovisningar. Det ter sig tydligt att de undersökta företagen använder 
årsredovisningen som ett sätt att marknadsföra sig själva och sin verksamhet. 
Årsredovisningarna är inbjudande och skapar ett intryck av en trivsam arbetsmiljö där mycket 
bilder på anställda förekommer samt reportage med stort medarbetarfokus. Dessutom betonar 
många företag att de arbetar med ett decentraliserat ledarskap med frihet för de anställda samt 
att medarbetarna får möjligheter att utvecklas, både på ett individuellt plan och i grupp. Det 
går att diskutera huruvida detta görs i syfte att attrahera ny kompetent personal som kan 
tillföra nytt värde till humankapitalet. Eftersom IT-konsultföretagen vill attrahera den bästa 
kompetensen, används årsredovisningar som ett sätt att marknadsföra sig själva mot 
arbetsmarknaden, detta kan dock skilja sig mellan olika branscher. I ett företag som 
massproducerar en homogen vara anses oftast de viktigaste resurserna vara automatiserade 
arbetsprocesser och maskiner, och fokus ligger här på effektivitet och standardisering. I ett 
sådant företag har man ett mindre behov av att använda årsredovisningen för att attrahera den 
typ av arbetskraft som IT-konsultföretagen är beroende av.  
 
Genom att IT-konsultföretagen förmedlar denna positiva sida av arbetsplatsen, öppnar det 
upp för en annan intressant diskussion. Som tidigare konstaterats ligger det i agentens intresse 
att tillgodose principalens intressen för att fortsätta vara finansierade. Detta innebär att 
årsredovisningen utformas på ett sätt som får principalen att känna förtroende för företaget. 
Det är viktigt för agenten att presentera en god bild av företaget men en fråga som då uppstår 
är huruvida principalen kan säkerställa att denna information är tillförlitlig. Principalen 
behöver säkerställa att det går att lita på årsredovisningens information, och förhindra att 
agenten agerar opportunistiskt. Med utgångspunkt i agent- och signaleringsteorins teoretiska 
glasögon, det vill säga att det antas finnas motstridiga intressen bland aktörerna, lämnar det 
utrymme till att diskutera huruvida företagens presentation av humankapital ger en verklig 
bild av verksamheten. Här spelar lagstiftningen en viktig roll, nämligen att årsredovisningen 
inte kan kringgå viktiga delar som årsredovisningen måste innehålla. Man kan faktiskt hävda 
att hela lagstiftningen som finns angående finansiell redovisning existerar just av detta syfte, 
närmare bestämt för att säkerställa att aktörer utanför företaget får en korrekt- och tillförlitlig 
bild av företagets verksamhet.  
 
Det går att diskutera kring tillförlitligheten och objektiviteten i företagens presentation av 
humankapital. Brist på objektivitet kan förvisso också föreligga hos principalen vid 
årsredovisningens granskning, som redan har en förutfattad mening av företaget. Således är 
det viktigt att komma ihåg att årsredovisningen framställs av människor samtidigt som den 
studeras av människor. Detta kopplas till Jacobsen (2017), som poängterar att alla människor 
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är sociala varelser som präglas av en viss subjektivitet, något som måste tas i beaktande när 
samhällsvetenskapliga fenomen studeras.  

6.3 Förslag till framtida forskning  
Ett förslag är att utföra en liknande undersökning men på en annan bransch, exempelvis stål- 
och industribranschen som är i större behov av materiella anläggningstillgångar. Relevant att 
studera är om branscherna skiljer sig i hur humankapital behandlas och presenteras. Detta kan 
ge stöd till uppsatsprojektet genom att stärka dess trovärdighet och samtidigt klargöra att det 
finns en skillnad i vilket fokus de anställda får externt i olika branscher.  
 
I diskussionen resonerades det kring huruvida företagens årsredovisningar tenderar att ha ett 
annat syfte utöver den obligatoriska redovisningen, nämligen att använda publikationen som 
ett marknadsföringsverktyg. Ett förslag till framtida forskning är således att undersöka hur 
mycket fokus företagen egentligen lägger på detta. Denna kunskap skulle kunna användas för 
att utveckla sätt att sålla bort en del ‘onödig’ information som ges i marknadsföringssyften, 
och som inte bidrar till en ökad insyn för externa bedömare. 
 
Det skulle vara intressant att gräva djupare i Seetharaman, Bin Zaini Sooria & Saravanans 
(2002) resonemang kring hur den interna koncentrationen på humankapitalet bidrar till den 
externa rapporteringen. Här skulle vidare forskning kunna undersöka hur företag kan utveckla 
ännu bättre sätt för att mäta värdet och betydelsen av humankapital, exempelvis nya nyckeltal 
som relaterar de anställdas betydelse till den ekonomiska verksamheten. Detta skulle kunna 
resultera i en ännu större kunskap om vad humankapitalet har för roll i de värdeskapande 
aktiviteterna.  
 
Sveibys (1995) analys kring den osynliga balansräkningen kan få mer fokus i framtiden, då 
näringslivet går mer och mer åt att vara tjänsteinriktat (Holmström, 2018). Och när lagen 
tydligt säger att humankapitalet inte kan räknas som en anläggningstillgång finns det 
utrymme för normativ redovisningsforskning att vidareutveckla diskussionen kring den 
osynliga balansräkningen. Det kan till och med gå så långt som att man genom forskning kan 
utveckla principer och värderingsregler som på något sätt kan möjliggöra för företag att 
inkludera intellektuellt kapital i balansräkningen. Uppsatsprojektet har tidigare refererat till 
ISO som arbetar med att utveckla praxis och standarder för hur humankapital ska presenteras 
i årsredovisningarna. I december 2018 publicerades den första standarden vilket är en 
indikation på att problematiken kring hur humankapital presenteras får mer fokus än tidigare 
och att det kommer vara aktuellt även i framtiden.  
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8.0 Bilagor 
Bilaga 1 

 
Bilaga 1: Sammanfattning av ISO (2019) nya standard, presenterat av Mcmurrer och Bassi (2019). 
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Bilaga 2 

 
Bilaga 2: Kodningsschema som har bearbetats fram om de undersökta företagen. 
 
 


