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ABSTRACT	

 
Human capital has become increasingly important for knowledge-based companies, 
including the IT industry. The accounting principles and regulations on how to 
account for human capital are largely non-existent. This has led to it becoming 
problematic for knowledge-based companies to present its true financial position 
when there exists no unitary model to follow. 

In this study we will examine how and why human capital is recognized at seven IT 
companies listed on the Nasdaq Stockholm Stock Market, between the years 2005 to 
2015. The aim with this study is to create a deeper understanding of the factors that 
influence companies to report voluntarily on human capital. We also intend to 
examine whether there has been a development in the amount of voluntary disclosure 
in corporate annual reports the last eleven years. Our study is mainly of a qualitative 
nature. The data gathering has been done by reviewing every IT-companies annual 
reports and conducted qualitative interviews with each IT Company and one with a 
chartered accountant and one accountant. 

The result of this study indicates that companies are reporting human capital today in 
the form of key figures in text and through the sustainability report with the GRI 
guidelines. The reason behind reporting human capital was achieving legitimacy and 
a complete view of the company’s financial position. Furthermore, we have also been 
able to indicate a positive change in the way companies account for voluntary 
disclosures between 2005 and 2015. 
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Begrepp och förkortningar 
 

Large Cap   Bolag med ett börsvärde överstigande 1 miljard euro 
 

Mid Cap   Bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro 
 
Small Cap      Bolag med ett börsvärde understigande 150 miljoner euro 
 
IT                 Informationsteknik 
 
IAS 38         International Accounting Standard 38 
 
IASB             International Accounting Standards Board 
 
IFRS               International Financial Reporting Standards 
 
BFNAR         Bokföringsnämndens Allmänna Råd 
 
GRI        Global Reporting Intiative 
 
IIRC              Integrated Reporting Council 
 
ÅRL               Årsredovisningslagen 
 
RR                  Redovisningsrådet 
 
RN                 Revisorsnämnden 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen. Därefter följer en 
redogörelse för studiens problemdiskussion, syfte, frågeställningar samt studiens 
avgränsning. 
 

1.1 Bakgrund 
Markanta förändringar har skett i den globala ekonomin sedan industrialiseringen.  
Denna utveckling i samhället har bidragit till att en ny ekonomi har utvecklats fram, 
det så kallade kunskapsekonomin (Zanini M.T; Musante M. 2013). 
Kunskapsekonomins främsta resurser utgörs av humankapitalet där information och 
kunskap är grunden till företagens framväxt (Edvinsson & Malone 1997, se 
Gamerschlag s. 1 2013). Humankapital som begrepp inbegriper personalens kunskap, 
skicklighet och produktionsförmåga i form av erfarenheter, utbildning, friskvård och 
dess förmåga att bidra med värdeskapande (NE 2016). Kunskapsföretagens främsta 
kännetecken är dess höga grad av kunskapsintensitet, oberoende om det gäller en vara 
eller tjänst, och vars värdeskapande uppstår i form av kompetens- och 
kunskapsutveckling (Stervin 1991). Företag inom IT-branschen är exempel på en typ 
av kunskapsintensiv verksamhet. I den kunskapsbaserade ekonomin har kunskap och 
information kommit vara det dominerande kapitalet för börsnoterade företag. 
Personalens kunskaper och egenskaper är av allt större vikt för att bibehålla en 
konkurrenskraftig position på marknaden. (Bederoff 2012) 
 
Företagens årsredovisningar syftar till ge användarna en korrekt bild av företagets 
ekonomiska ställning. Emellertid kan företag idag enbart lämna begränsad 
information om den mänskliga resursen i form av ett få tal obligatoriska upplysningar. 
En av de främsta orsakerna till det är komplexiteten i att värdera och kvantifiera 
humankapitalets värde i finansiella termer (Stewart 1997). Denna problematik ligger 
till grund för ofullständiga rekommendationer och förordningar för redovisningen av 
humankapital (SRF Redovisning 2016). Följaktligen kan företagens intressenter inte 
helt fastställa företagens fulla potential till framtida värdeskapande (Lev & Zarowin 
1999, se Gamerschlag s. 2 2013). En konsekvens av detta är att asymmetrisk 
information uppstår mellan interna och externa parter. Forskaren Gamerschlag (2013) 
beskriver samma problematik och lyfter fram i sin studie att en ökande redovisning av 
humankapital minskar risken för informationsasymmetri, då de dolda värdena kan 
synliggöras. Mottagarna av informationen, det vill säga företagets externa intressenter 
får möjlighet till bättre insikter om värdet av företagets humankapital. På så sätt blir 
det lättare att bedöma ett företags ekonomiska ställning. 
 
De intressenter som har störst behov av en tillförlitlig och rättvisande bild av en 
verksamhets ekonomiska ställning är finansiella analytiker, investerare och 



2	
		

kreditgivare. Anledningen till det är de använder information om företagets 
ekonomiska ställning som underlag inför framtida investeringar och beslut 
(Abhayawansa & Guthrie 2012; Acland 1976; Lev, 2001; Wyatt 2008, se 
Gamerschlag s. 4 2013). Forskarna Samduhram, Sivalingam och Shanmugam (2010) 
lyfter också fram vikten av ett tillfredsställande beslutsunderlag i deras studie, och 
betonar att det är en förutsättning för att kunna välja de företag med bäst finansiell 
avkastning. Informationen i beslutsunderlaget bör därmed inkludera företagets 
humankapital förklarar forskarna. Forskarna Jindal och Kumar (2012) beskriver 
samma problematik i deras studie och påpekar vikten av att redogöra för 
kunskapföretagens humankapital i årsredovisningen. Studiens syfte var att undersöka 
och mäta frekvensen information av det mänskliga kapitalet i börsnoterade 
företag.  Det gjordes med hjälp av en poängtavla som bestod av tolv nyckeltal och 
utvecklades för att mäta omfattningen av mängden redovisad humankapital hos 97 
företag. Resultaten visar att mängden redovisad humankapital varierar mellan de olika 
företagen, där IT-företag i genomsnitt redovisade mest frivilliga upplysningar rörande 
humankapitalet. 
 
Hållbarhetsrapportering med riktlinjer från Global Reporting Initiative (GRI) är en 
annan metod för att återge information om företagets humankapital. 
Hållbarhetsrapporteringen syftar till redovisning av hållbarhetsarbete och ansvarsfullt 
företagande. Rapporten ur den sociala aspekten inkluderar företagets humankapital i 
form av arbetet med personalens välbefinnande, jämlikhet och arbetsmiljö. (GR, u.å) 
 
Det finns olika deskriptiva redovisningsteorier som förklarar företagens motiv till att 
redovisa humankapitalet som en frivillig del i årsredovisningen. En av de mest 
förekommande teorier som tillämpats i tidigare forskning kring ämnet humankapital 
är legitimitetsteorin och intressentteorin. Företag motiveras av att redovisa frivilliga 
upplysningar då de strävar efter att uppnå legitimitet (Deegan & Unerman 2011). Vi 
anser att legitimitetsteorin är mest lämplig för att besvara studiens syfte och är således 
den teori vi tillämpar. 
 

1.2 Problemdiskussion 
IT-branschen är en av de branscher som till största del utgörs av kunskapsintensiva 
företag. Företagens personal betraktas vara verksamhetens främsta tillgång, men vars 
verkliga värde som resurs inte kan redogöras i årsredovisningarna (Tuula 2002). 
Värdering av humankapital har kommit att uppmärksammas mer då 
kunskapsföretagens tillgångar till största del består av den resursen (Sven-Erik 
Johansson 2003). Humankapital uttrycks som de dolda värdena i ett företag då 
resursen inte kan tas upp på ett korrekt sätt i företagets balansräkning, vilket beror på 
bristfälliga etablerade redovisningsstandarder. Det kan leda till en missvisande bild av 
företagets ekonomiska ställning. (Hansson & Magnusson 2002) 
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I enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) 4 kap 1§ för upprättande av företagens 
årsredovisning, är det inte möjligt att ta upp humankapitalet till balansräkningen då 
villkoren för att aktivera resursen som en tillgång inte uppfylls (FAR 2016). Den 
lagstiftning och de villkor som krävs är följande; 2.12  ”En tillgång är en resurs över 
vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser och 
som förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som innefattar framtida 
ekonomiska fördelar”. Definitionen inbegriper inte humankapital då det är en 
mänsklig resurs som företag inte har full bestämmande rätt över i enlighet med IASB 
38:13 (FAR 2016). Trots ökad medvetenhet om företagens humankapital i 
litteraturen, har utvecklingen av regelverk för redovisning av den varit begränsad 
(Lev 2001, se Samudhram & Sivalingam & Shanmugam s. 2-5  2010).  Problematiken 
med redovisningen av humankapital ligger i värderingen och mätningen av 
medarbetarnas värde samt hur den teoretiskt ska integreras i balansräkningen (Gröjer, 
Johansson, 1996 se James Guthrie & Vijaya Murthy s. 2  2009). 
 
IT-företagens tillgångar består främst av icke påtagliga resurser som inte kan tas upp i 
balansräkningen. Redovisning av humankapital ur ett IT-företags perspektiv är 
således problematiskt då värdet som de anställda bidrar med i verksamheten är svår 
att mäta och värdera. Den bakomliggande orsaken till det är att humankapitalet utgörs 
av många element och aspekter av den mänskliga naturen och fria viljan som bidrar 
till komplexitet i värderingen av den. Som till exempel de anställdas personliga 
egenskaper och dess fria vilja att prestera i den mån de vill, samt möjligheten att säga 
upp sin tjänst när de behagar. Därmed uppstår en subjektiv uppskattning av 
humankapital som en tillgång. (Stanko, B.B., Zeller, T.L. & Melena, M.F 2014) 
 
En studie i USA visar en ökning av företagets mervärde från drygt 20 procent till 80 
procent mellan åren 1975 till 2009 på det näststörsta amerikanska aktieindexet S & P. 
Företagets mervärde vid värdering på aktiemarknaden bokas som en goodwill post på 
balansräkningen. Charles J Pendola säger i artikeln att goodwill posten till största del 
hänförs till humankapitalet (Bederoff 2012). Då den svenska företagskulturen är lik 
den amerikanska (Andersson 2002), samt svårigheterna med redovisningen av 
humankapital i just IT-branschen, väcktes ett intresse fram hos oss att studera vidare 
detta i svenska börsnoterade bolag. Även på grund av den föränderliga marknadsmiljö 
som svenska börsnoterade IT-bolag verkar i fann vi det intressant att studera detta 
närmare. 

 
1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka likheter och skillnader i hur den frivilliga 
redovisningen av humankapital redovisas på sju börsnoterade IT-bolag mellan år 
2005 till 2015. Avsikten är att studera bolagens frivilliga upplysningar i 
årsredovisningarna för att få en ökad förståelse för hur och varför humankapital 
redovisas i kunskapsintensiva bolag. Delsyftet för studien är undersöka vilka faktorer 
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som påverkat en eventuell utveckling av mängden frivilliga upplysningar under denna 
tidsperiod. 
 
Utifrån det formulerade syftet har följande frågeställningar resonerats fram; 
 

• Hur och varför redovisar de sju undersökta IT-bolagen sitt humankapital idag? 
 

• Vilka likheter och skillnader finns i den frivilliga redovisningen utefter 
börssegmenten Small Cap, Mid Cap och Large Cap? 
 

• Hur har utvecklingen sett ut i företagens frivilliga redovisning av 
humankapital mellan år 2005 till 2015? 
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2 Teoretisk referensram 
I följande kapitel ska teoretiska begrepp redogöras för uppsatsämnet redovisning av 
humankapital.  Inledningsvis förklaras de grundläggande begrepp, förklaring av vald 
redovisningsteori, regelverk för redovisningen av den samt två teoretiska modeller för 
hur humankapitalet kan redovisas. 
 

2.1  Kunskapsföretag 
Många organisationer och företag har i dagens samhälle utvecklats till att bli 
kunskapsorienterade (Draskovic, Jovovic, & Draskovic 2014). Företag som nyttjar 
personalens kunskap i verksamheten som en konkurrensfördel benämns som 
kunskapsföretag (Edvinsson & Malone 1998; NE 2016). Sveiby (1990) för samma 
resonemang och definierar även kunskapsföretagens särdrag som icke standardiserad 
och innovativ i sin natur. Kunskapsföretag liksom andra tjänsteföretag genererar 
intäkter genom att sälja sin kunskap. I den mån ett kunskapsföretag har en bestående 
arbetsstyrka i form av personalens kompetens och förmåga, kan det hävdas att 
företaget besitter en värdefull, unik och i många fall oersättlig tillgång. Detta gäller 
specifikt när personalen har unik specialkompetens som är svår att byta ut. (Bloom & 
Kamm 2014) 
	

2.2  IT-Branschen 
Mycket i vardagslivet är uppkopplat till nätverk, internet och telefoni, och 
informationstekniken har influerat samhället de senaste två decennierna (Chou & 
Shao 2014). Informationskanaler såsom trådlös kommunikation och molnbaserade 
datalösningar är exempel på dessa. Informationsteknikbranschen är en av de 
branscher idag där företagen karaktäriseras av kunskapsintensitet. Företagen är 
således i allra högsta grad beroende av personalen som tillgång. IT branschens särdrag 
är även att affärsidéns stabilitet beror på samhällets efterfrågan på tjänsterna. 
Branschen verkar således på en utvecklande och föränderlig marknad, och IT 
företagnes personalstyrka är då helt beroende av efterfrågan på uppdrag från 
kunderna. (Tuula 2002) 
 
IT företag sysselsätter sig inom följande övergripande områden: utveckling av IT-
program och IT–tjänster, utveckling av program inom områden som internet, 
informationssystem och databashantering. Företagen tillhandahåller även 
konsulttjänster inom. (HMS Industrial Networks AB 2015) 
 
 
 



6	
		

2.3 Företagens tillgångar 
I enlighet med International Accounting Standards Boards, IASB och 
Bokföringsnämndens Allmänna Råd (BFNAR) definieras en tillgång som; ”... en 
resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade 
händelser och som förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som innefattar 
framtida ekonomiska fördelar”. (BFNAR 2012:1, p 2.12) (FAR 2016) 

Det nuvarande regelverket för redovisning omfattar tre skilda former av tillgångar; 
materiella-, finansiella- och immateriella tillgångar. Materiella tillgångar är fysiska 
och går att ta på, därav finns tydliga regleringar för hur tillgången ska tas upp i 
balansräkningen.  
 
Finansiella tillgångar definieras som företagets tillgångar i form av exempelvis 
fordringar och värdepapper, för vilka det finns regler för hur redovisning och 
värdering ska utföras (Smith, Brännström & Jansson 2015). Däremot kan det finnas 
svårigheter med att besluta regleringar för värdering och redovisning av immateriella 
tillgångar. Som tidigare nämnt är de allmänna kraven för att en tillgång ska tas upp i 
balansräkningen att företaget ska ha bestämmande inflytande över tillgången och 
tillgången ska förväntas generera ekonomiska fördelar i framtiden. 
 
Utöver dessa allmänna kriterier har en immateriell tillgång även villkoret att vara 
identifierbar, då tillgången inte är fysisk påtaglig (FAR Online 2016). Att en tillgång 
ska vara identifierbar innebär antingen att tillgången ska kunna skiljas från 
verksamheten. Det innebär att tillgången exempelvis kan överlåtas, bytas ut, hyras ut, 
avyttras eller att resursen kan komma från juridiska eller avtalsenliga rättigheter. 
Frågan om en immateriell tillgång ska tas upp i balansräkningen eller inte, behandlas i 
IASBs standard IAS 38. (FAR 2016) 
 

2.4 Humankapital 
Det humana kapitalet består av människor i ett företag och utgörs av deras förmåga, 
engagemang samt insatser att arbeta mot verksamhetens uppsatta mål. I den växande 
kunskapsekonomin har humankapitalet successivt ersatt det ekonomiska kapitalet. 
Den ökade betydelsen av mänskligt kapital har berott på att kunskap, kreativitet och 
information blivit allt mer centralt för ekonomisk tillväxt. (Stevrin 1991) Det som 
främst särskiljer humankapital från andra immateriella tillgångar är att resursen inte är 
bundet till företaget. Problematiken med att humankapitalet inte är bundet till 
företaget är om personalen skulle säga upp sin anställning skulle det påverka 
företagets ekonomiska ställning, då en stor del av verksamhetens resurs går förlorad 
(Hansson & Magnusson 2002). Enligt forskarna Bloom och Kamm (2014)  är en 
ekonomisk resurs något som inte är bestående, det vill säga att resursen är ändlig. 
Dessutom kännetecknas en sådan resurs av något som producerar inflöden av pengar 
eller minskar utflödet av den. Denna förklaring menar forskarna inbegriper även 
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humankapital. Vid redovisning av dessa tillgångar ska förutom de kostnader som 
humankapital medför, även de intäkter som den generar inkluderas menar forskarna. 
 
Forskarna förklarar vidare att det även finns en stark korrelation mellan humankapital 
och överlägsen finansiell avkastning i kunskapsföretag. Trots det aktiveras inte 
intäkter som hör ihop med humankapital i företagens finansiella rapporter. 
Anledningen till det är svårigheterna med att hänföra dessa intäkter till de kostnader 
som humankapitalet givit upphov till. Oavsett om det gäller investerare, 
finansanalytiker eller kreditgivare som vill värdera företagets långsiktiga beslut, bör 
de beakta de framtida intäkter som kostnaderna för humankapitalet medför. Företaget 
bör se dessa kostnader som långsiktiga tillgångar eftersom de förväntas ge framtida 
fördelar.  
 

2.5 Legitimitetsteori 
Företag strävar enligt legitimitetsteorin hela tiden efter att försäkra sig om att 
verksamheten upplevs som legitim. Det vill säga att företagets verksamhet bedrivs 
enligt samhällets rådande regler och normer. Då företag är beroende av omvärlden 
behöver de således legitimitet från omgivningen. Legitimitetsteorins perspektiv antar 
att företag gynnas av att ses som legitima. Enligt detta synsätt ses legitimitet som en 
resurs i sig och samtidigt ett medel för att erhålla andra resurser (Frostensson 2015).  
Ett syfte med att sträva efter legitimitet är att uppnå transparens. Transparens är en 
viktig aspekt ur legitimitetsperspektivet då företag vill uppfattas som legitima av 
eventuella intressenter. Öppenhet skapar tilltro för verksamheten då det inleder en 
ömsesidig relation mellan båda parter. Det positiva med en ökad transparens mellan 
företagens årsredovisningar är att det minskar intressenternas tvivelaktigheter på 
företaget (Deegan, C. & Unerman. J 2011).	
 
Legitimitetsaspekten är därmed ett övergripande skäl till att redovisningen ser ut på 
ett visst sätt. Med utgångspunkt i legitimitetsteorin kan följande redovisningsfrågor 
åskådliggöras (Frostensson 2015):	
 
”Varför företag frivilligt lämnar redovisningsinformation” 

”Varför företag redovisar på ett visst sätt men inte på ett annat” 
 
 

2.6 Årsredovisningens värde 
Årsredovisningar kan definieras som en skriftlig rapport där en organisations 
aktiviteter, resultat och prestationer redogörs. Företagens årsredovisning upprättas i 
syfte att uppnå och bibehålla legitimitet hos verksamhetens intressenter. Företagen 
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måste återspegla verksamheten och årets händelser på ett tillförlitligt sätt för att det 
ska bli en källa till legitimitet (Suchmann, 1995 se, Marnoch s. 2-3 2008). 
 
En upprättad årsredovisning är företagets kommunikationskanal, vars innehålls syfte 
är att tillgodose de externa aktörernas behov av information. Det innebär 
att årsredovisningen som helhet bör uppfylla följande kriterier: 
Relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och restriktion (Smith, Brännström & Jansson 
2015).  Nedanstående figur visar en överblick på kriterierna; 
 
 

                       
Figur 1, Källa: Modifierad modell. Redovisningens kvalitativa egenskaper (Smith et. 
al 2015). 
 
 
Relevans 
Relevans innebär den nytta som redovisningen bör ha för beslutsfattande. Nivån på 
relevansen omfattas av två krav, att informationen är begriplig och att informationen 
är aktuell. Författarna beskriver att redovisningens begriplighet innebär att innehållet 
som redovisas är upprättat på ett sådant sätt att intressenter förstår den. Kravet på 
redovisningens aktualitet betyder att informationen som redogörs inte får publiceras 
för långt efter räkenskapsårets slut. (Smith et. al 2015) 
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Tillförlitlighet 
Begreppet tillförlitlighet är sammankopplad med redovisningens förmåga att avbilda 
de delar av verkligheten som den har avsett att avbilda. Tillförlitligheten kan delas 
upp i verifierbarhet och validitet. Redovisningens verifierbarhet innebär att 
informationen som redovisas ska kunna verifieras. Dock anses det att redovisningen i 
någon mån utgörs av subjektivitet. Begreppet validitet inom redovisningen kopplas 
till den skillnad som kan uppkomma mellan den finansiella och den juridiska 
verkligheten. Företag bör då redovisa det verkliga innehållet vilket är den finansiella 
verkligheten. Smith et. al (2015) förklarar vidare att även redovisningens 
fullständighet bör beaktas, vilket innebär att alla väsentliga händelser som påverkat 
företagets ställning ska redovisas vid årets slut för att uppnå validitet. 

Jämförbarhet 
Redovisningens jämförbarhet utgörs jämförbarhet mellan olika organisationer och 
jämförbarhet för en organisation över tid. Kravet på jämförbarhet mellan företag kan 
relateras till kravet på relevans eftersom intressenternas nytta av redovisningen ökar 
när informationen är jämförbar. Jämförbarheten möjliggörs när företags likartade 
händelser redovisas på samma sätt. Jämförbarheten över tid är ett krav som också kan 
kopplas till relevans. Informationen som återges i årsredovisningen bör tillämpas 
konsekvent över tid för att ha relevans och möjliggöra jämförbarhet. (Smith et. al 
2015) 
 
Nytta och kostnad 
Restriktion för nytta och kostnad innebär att kostnaden som uppstår vid upprättandet 
av företagets rapporter inte ska överstiga nyttan av den. Det vill säga den information 
som återges i företagets årsredovisningar ska vara värt mödan. Dock är denna 
uppskattning komplicerad eftersom kostnaderna som krävs för att få fram 
informationen anses vara abstrakta. Värderingen av kostnaden grundas således på 
subjektivitet, då det är svårt att väga kostnaderna i förhållande till nyttan. (Smith et. al 
2015) 
 

2.7 Redovisning av humankapital 
De redovisningsregler och riktlinjer som gäller för humankapital är som tidigare 
nämnts bristfällig. Humankapital som tillgång får ej redovisas i balansräkningen utan 
enbart de kostnader som kan hänföras till resursen. Nedan redogörs för aktuella lagar, 
rekommendationer och praxis för hur humankapital i årsredovisningen ska redovisas. 
 

2.7.1 God redovisningssed och rättvisande bild 
Sedan år 2005 tillämpas International Finacial Reporting Standards (IFRS), 
internationella redovisningsstandarder för börsnoterade företag. IFRS är utarbetat av 
professionella organisationen International Accounting Standards Board (IASB). Den 
principbaserade redovisningsstandard som gäller, ger företag möjlighet att avspegla 
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verksamhetens verkliga värde i företagets rapporter vilket möjliggör 
verksamhetsanpassad redovisning. På så vis kan företagets olika affärshändelser och 
tillgångar redovisas, så som humankapitalet. (Smith et. al 2015) 
Årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554), består av föreskrivningar om hur företagets 
offentliga rapporter ska upprättas. God redovisningssed och rättvisande bild är två 
huvudprinciper vid upprättningen av årsredovisningen som ska följas. 
 
2	kap.	2	§	ÅRL	”Årsredovisningen	skall	upprättas	på	ett	överskådligt	sätt	och	i	
enlighet	med	god	redovisningssed.”			
	
2	kap.	3	§	ÅRL	”Balansräkningen,	resultaträkningen	och	noterna	skall	upprättas	
som	en	helhet	och	ge	en	rättvisande	bild	av	företagets	ställning	och	resultat…”	Lag	
(1999:1112).		För fullständiga paragrafer se bilaga 1.	
 
Rättvisande bild innebär att redovisningen ska upprättas med god praxis. Det innebär 
att en heltäckande och rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning redovisas 
genom att inkludera all väsentlig information. God redovisningssed är vedertagen 
företagspraxis utformad av normgivare, såsom bland annat Bokföringsnämnden 
(BFN), FAR, Redovisningsrådet (RR), och Revisorsnämnden (RN). En vanlig 
utgångspunkt är att företaget givit en rättvisande bild om god redovisningssed har 
tillämpats. (SRF 2016) Bolag noterade i EU och Sverige följer International 
Accounting Standards Board (IASB) och bolag noterade i Sverige följer Rådet för 
finansiell rapportering (SRF 2016). 
 

2.7.2 Redovisning av immateriella tillgångar 
Rekommendationer av hur immateriella tillgångar ska redovisas i balansräkningen tas 
upp i ÅRL 4 kap. 2 §. För fullständig paragraf se bilaga 1. De immateriella tillgångar 
som kan hänföras till företagets humankapital är utbildning, förändringar i 
organisationens struktur eller förflyttning av företaget samt internt upparbetade 
värden i form av goodwill. Dessa utgifter får däremot enbart redovisas som en 
kostnad och inte upptas som en tillgång i balansräkningen. (SRF 2016) 
 

2.7.3 Tilläggsupplysningar 
Nedan redovisas de krav som gäller för den obligatoriska redovisningen av 
humankapitalet i form av tilläggsupplysningar i företagens årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen. 

Medelantalet anställda 
Medelantalet anställda specificerat redovisas utefter könsfördelning och vid anställda 
i andra länder än Sverige ska könsfördelningen redovisas även för utlandsverksamhet. 
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Pensionsförpliktelser 
Utifrån de riktlinjer som anges i ÅRL ska större företag lämna information om det 
ackumulerade kapitaliserade värdet av pensionsförpliktelser till företagsledningen. 
 
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
I enlighet med årsredovisningslagen ska kostnader för personal delas upp i löner och 
andra ersättningar samt dels sociala- och pensions kostnader. 
 
I övrigt ska annan viktig information som inte visas i balans- och resultaträkningen 
eller i noterna, som dock är viktig för att bilda en uppfattning om verksamhetens 
ställning, tas med i förvaltningsberättelsen. (SRF 2016) 
 

2.7.4 Hållbarhetsredovisning 
Allt högre krav ställs på företag och deras påverkan på miljön och samhället. 
Företagen förväntas ta sitt samhällsansvar genom att redovisa organisationens 
hållbarhetsarbete gällande miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter av 
företagande. Global Reporting Initiative (GRI) ger ut standarder och riktlinjer kring 
hållbar redovisning för företag. Målet med hållbar redovisning är att påverka 
samhället och arbeta för en globalt grön ekonomi. Hållbarhetsredovisningens 
huvudsakliga agenda är dess påverkan på samhället i just hållbarhetsfrågor. 
(Frostensson 2015) 

2.7.5 Integrerad rapportering 
Det ökade kravet på ansvarsfullt företagande har av det omgivande samhället, bidragit 
till förändringar i hur finansiella rapporter framställs. Istället för att skilja på 
traditionella årsredovisningar och hållbarhetsrapporter integrerar man ihop det i 
företagens årsredovisning. Företagen förväntas genom redovisningen kommunicera 
hur de i praktiken arbetat med just hållbarhetsarbete i deras företag. Integrated 
Reporting Council (IIRC), är ett ramverk för integrerad rapportering. IIRC syftar till 
att skapa ett globalt accepterat ramverk för företags redovisning av deras 
hållbarhetsarbete. Syftet är alltså att integrera långsiktighet och hållbarhet i den 
traditionella redovisningen. Rapporten ämnar omfatta både finansiell och icke-
finansiell redovisning genom att kommunicera företagets värdeskapande över tid. 
(Frostensson 2015) 
 
Företagets utveckling av humankapital kan främjas vid utvärdering av medarbetarnas 
prestationer och arbete mot företagets mål. Information om procentuell andel 
anställda som får regelbunden uppföljning av sin arbetsinsats samt 
vidareutbildningsprogram, är en del av den humankapital som återges i 
hållbarhetsredovisning. Redovisningen av personalomsättning är en annan intressant 
del vid redovisning av GRI. Vid hög personalomsättning kan det indikera på att de 
anställda är otillfredsställda eller osäkra med sina arbetsuppgifter, vilket kan vara ett 
tecken på att något i företaget bör förändras. Om det råder ett sporadiskt 
uppsägningsmönster vad gäller ålder och kön kan det finnas brister i företaget vad 
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gäller jämställdhet- och samarbetsfrågor. En hög personalomsättning kan påverka 
produktiviteten och således humankapitalet i företaget. Arbetet för mångfald och 
jämställdhet i det dagliga arbetet är annan relevant information ur den sociala 
aspekten av hållbarhetsarbete. Företagets engagemang till sådana frågor ska eventuellt 
utveckla de anställdas kompetens och bättrar på så vis även företagets humankapital. 
(GR u.å) Nedan uppges ett exempel på redovisning av humankapital ur ett socialt 
perspektiv i den integrerade rapporteringen av hållbarhetsredovisning; 
 
”Rätt	rekrytering	ger	tillväxt	med	kvalitet	HMS	tillväxtstrategi	är	beroende	av	rätt	
medarbetarkompetens.	Företaget	har	som	många	andra	en	utmaning	i	att	
rekrytera	utvecklingsingenjörer	och	arbetar	aktivt	för	att	profilera	HMS	på	
arbetsmarknaden,	speciellt	med	inriktning	mot	tekniker	och	ingenjörer.	Det	sker	
bland	annat	genom	att	delta	i	arbetsmarknadsdagar	på	universitet	och	högskolor,	
erbjuda	möjlighet	till	examensarbeten	och	synliggöra	företaget	via	olika	sociala	
medier.	I	år	har	vi	nyanställt	17	(25)”	(HMS Industrial Networks AB 2015).	
 

2.8 Den osynliga balansräkningen 
År 1989 presenterade Karl-Erik Sveiby en modell den så kallade Konradgruppen, 
vilket består av 38 olika finansiella och icke-finansiella nyckeltal.  
 
Modellens ändamål var att ge företag möjlighet att sätta värde på de anställda i 
organisationen. Konradgruppens samtliga nyckeltal utgår från de två element ett 
företags kapital består av. Det första elementet utgörs av det finansiella kapitalet, och 
den andra delen av kunskapskapitalet. I konradmodellen delas kunskapskapitalet 
vidare upp på humankapital och strukturkapital. Humankapitalet beskrivs som ”de 
som anställdas individuella personliga och sociala förmåga, erfarenheter, 
skolkunskaper och andra färdigheter med inriktning utåt mot företagets kunder. 
Dessa kunskaper utgör en persons yrkeskompetens och hör ihop med förmågan att 
lösa kundens problem”. (Sveiby 1989) Det strukturella kapitalet definieras som all 
den kompetens som är bundet till företaget. Organisationens struktur, upparbetade 
kontakter med kunder och leverantörer samt databassystem är exempel på 
strukturkapital. (Edvinsson & Malone 1997) 
 

2.8.1  Konradgruppens nyckeltal 
Nedanstående avsnitt definierar respektive nyckeltal från Konradgruppens modell 
som kan kopplas till humankapitalet. Samtliga begrepp kan hittas i boken Den 
osynliga balansräkningen (1989) av Karl-Erik Sveiby. 
 
Intäktspersoner 
Intäktspersoner är de medarbetare i verksamheten som är direkt kopplade till 
kunskapsföretagets produktion. Med det menas att de anställda som arbetar i 
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exempelvis företaget administrationsavdelning, inte inkluderas i begreppet 
intäktspersoner. 
 
Förädlingsvärde 
Nyckeltalet förädlingsvärde definieras som det värdet personalen frambringar i 
verksamheten. 
 
Anställd 
Nyckeltalet anställda definieras som antalet heltidsanställda under ett helt år. De 
konsulter som inte är internt anställda inkluderas därför inte i definitionen.  
 
Antalet anställningsår 
Termen antalet anställningsår uttrycks som det antal år de anställda varit i tjänst delat 
med företagets totala antal anställda. Detta nyckeltal indikerar på en beständig 
arbetsstyrka i form av låg personalomsättning. 
 
Avhoppskänslighet 
Avhoppskänsligheten förklarar hur företagets positiva resultat orsakas av att personal 
säger upp sin tjänst.  
  
Förädlingsvärde per anställd och intäktsperson  
Detta nyckeltal visar på varje anställds enskilda värdeskapande i företagets 
verksamhet.  
 
Genomsnittsålder 
Nyckeltalet genomsnittsålder visar på om verksamheten har en solid arbetsstyrka. De 
anställda i högre ålder arbetar oftast i längre utsträckning på samma företag och vilket 
indikerar på att den kunskap som den anställde bär på bevaras i verksamheten. 
Varierande åldersstruktur tyder även på mångfald. 
 
Andelen intäktspersoner 
Detta nyckeltal visar andelen intäktspersoner i företaget i förhållande till totala antalet 
anställda. Nyckeltalet är relevant då företag i en och samma bransch ska jämföras. 
 
Nyanställda 
Beräkningen för nyckeltalet nyanställda görs genom att ta totala antalet anställda i 
företaget som max haft ett års anställningstid. Detta nyckeltal ger en indikation om 
företagets förmåga att rekrytera. 
 
Personalomsättning 
Nyckeltalet personalomsättning ger uttryck för procenten anställda som slutat under 
räkenskapsåret. Nyckeltalet beskriver forskarna som ett mått på osäkerheten hos 
företagets anställda och deras benägenhet att säga upp sin tjänst.  
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Utbildning 
De anställdas utbildning visar på kunskaper och erfarenheter som de erhållit från 
deras senaste avslutade utbildning. Nyckeltalet ger information om kvaliteten på 
företagets humankapital, och ger möjlighet för intressenter att avgöra företagets 
förmåga fortsatt lönsamhet. 
 
Utbildningskostnader 
Företagets utbildningskostnader definieras som de kostnader verksamheten har för 
utbildning av personalen, både externt och internt. Dessa kostnader definieras av 
forskarna som företagets kapitalsatsning i humankapital. Att företag förser personalen 
med ett utbildningsprogram av kvalité framkallar positiva framtidsutsikter för 
företaget. 
 

2.9 Gröjer och Johansons modell 
Gröjer och Johansons modell är en utveckling av den nuvarande balansräkningens 
tillgång- och skuldsida. I denna modell har balansräkningen utökats med tre följande 
poster; rekryteringskapital, utbildningskapital och arbetsfordran. Då tre poster har 
adderats till tillgångssidan tillkommer även tre följande poster på skuldsidan: 
rekryteringsskuld, utbildningsskuld och löneskuld. Utöver dessa sex poster valde 
författarna att tillägga ytterligare två poster för det egna kapitalet, specifikt de bundna 
reserverna med utbildning och rekrytering. 

 
Figur 2, Källa: Modifierad modell. Den utökade balansräkningen (Gröjer & Johanson 
1996). 
 
De årliga finansiella rapporterna kan kompletteras med en redogörelse för personalens 
insatser i företaget, där rapporteras det mest väsentliga som skett under året rörande 
företagets anställda och beskrivs i en löpande text. Företagen kan på så sätt lyfta fram 
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den information om humankapitalet som inte framkommer i finansiella nyckeltal och 
statistik. Exempel på sådan information kan vara personalens utbildningsnivå samt 
tidigare arbetserfarenhet. (Gröjer & Johanson 1996) 
 
 

2.10 Teoretisk analysmodell 

 
Figur 3, Källa: Egenkonstruerad analysmodell 
 
Analysmodellens utgångspunkt omfattas av samtliga frågeställningar som har 
utvecklats utifrån problemdiskussionen. Genom att sammankoppla den teoretiska 
referensramen med empirin är målet att besvara de forskningsfrågor som ställts upp i 
studien. 
 
Denna analysmodell ska tillämpas för att analysera hur IT-bolagen synliggör den 
frivilliga delen av humankapitalet. Intervjuerna är till grund för att få en förståelse för 
varför de redovisar det och granskningen av årsredovisningarna syftar till att studera 
hur det redovisas Modellen utgörs av tre stadier där de olika stegen gemensamt ger en 
ökad rättvisande bild av humankapitalet som en tillgång. Modellens del avseende 
granskning av årsredovisningarna begränsas till att studera de avsnitt som skildrar 
personalen som en tillgång. Eftersom att detta avsnitt till största del utgörs av 
frivilliga upplysningar visar den därmed hur de olika bolagen väljer att redovisa sitt 
humankapital. 
 
Analysmodellens första steg behandlar företaget informationsgivning om personalen, 
hur dennes utbildning, kompetens och erfarenhet uttrycks. Steg två i modellen tittar 
på hur företaget synliggör metoder för utveckling av personalen, som exempelvis 
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personal- och kompetensutbildningar samt medarbetarundersökningar. I det slutliga 
stadiet tittar vi på företagets vilja att synliggöra resultatet av de metoder som tillämpas 
för arbetet med humankapitalet. exempelvis genom erhållna svar från 
medarbetarundersökningar, närvarostatistik eller i form av finansiella- och icke-
finansiella nyckeltal. Utifrån det insamlade materialet i empirin ämnar vi analysera 
för företagens frivilliga redovisning av humankapitalet utifrån den legitimitetsteori 
som beskrivs i den teoretiska referensramen. Detta görs genom att koppla resultatet 
från de kvalitativa intervjuerna med de granskade årsredovisningarna. 
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3 Metod och metodologiska överväganden 
I följande kapitel presenteras val av metod, tillvägagångssätt samt studiens ansats. 
Vidare kommer ett avsnitt om operationalisering av intervjufrågor samt en 
redogörelse för hur reliabilitet och validitet uppnås i studien. Avslutningsvis redogörs 
för en metodreflektion av den valda metoden. 

 
3.1 Vetenskaplig ansats 
Vid utförandet av en studie finns det två olika metoder för att tyda förhållningssättet 
mellan teori och forskning. Bryman och Bell (2013) skriver att en studie antingen kan 
utgå från en deduktiv eller en induktiv ansats. Vid induktiv ansats utgår man från ett 
specifikt fenomen och genom insamlad empirisk data drar man generella slutsatser. 
Vid deduktiv ansats är utgångspunkten att utifrån realiteten härleda en eller ett flertal 
antaganden som blir föremål för en empirisk undersökning. Det vill säga att man har 
befintlig teori som utgångspunkt för att utveckla antaganden och göra en 
datainsamling. Utifrån det observerade fenomenet sammanfattas sedan studiens 
resultat. I uppsatsen grundas metoden på den deduktiva ansatsen då studien utgår från 
befintlig teori och litteratur om redovisning av humankapital och därefter dras 
slutsatser av den insamlade empirin. 
	

3.2 Metodval 
I denna studie tillämpas en kvalitativ ansats där studiens kvalitativa information 
härrör från intervjuer med företagen. De undersökta företagens redovisning av 
humankapital i form av frivilliga upplysningar och nyckeltal i årsredovisningarna 
studeras som ett komplement till intervjuerna. Det vi författare söker svar på är hur 
och varför respektive IT-bolag redovisar den frivilliga delen av humankapitalet i 
årsredovisningarna, samt hur redovisningen av den utvecklats över tid. 
 
Kvalitativ undersökningsmetod antar en tolkande uppfattning av den insamlade 
empiriska och teoretiska data med fokus på analys och ett fokus på helheten (Bryman 
& Bell 2013). Den kvalitativa datainsamlingen sker i form av kvalitativa intervjuer 
med nyckelpersoner som varit delaktiga i arbetet med humankapitalet i respektive 
bolag. Detta för att få en ökad förståelse till varför redovisningen av humankapitalet i 
årsredovisningarna görs på ett visst sätt. Vi har valt att inkludera företagens syn på 
informationsgivningen av humankapital då det är väsentligt för att externa intressenter 
ska få en ökad förståelse för kunskapsföretagens redovisning av den. Vi har även 
intervjuat en auktoriserad revisor och en redovisningsekonom som är insatta i det 
studera området. Syftet är att få en generell uppfattning om problematiken kring de 
bristfälliga riktlinjer som gäller för redovisning av humankapital. En fördel med 
kvalitativ ansats som forskningsmetod är att den tillåter mångtydighet i studien  
(Bryman & Bell 2013). Genom intervjuer med de utvalda IT-bolagens erhålls en 
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djupare förståelse för hur och varför respektive bolag arbetar med och resonerar kring 
dess redovisning av humankapital. 
 

3.3 Forskningsdesign 
Komparativ design är en forskningsmetod som möjliggör jämförelser mellan ett 
flertal fall för att finna likheter och skillnader mellan dessa (Bryman & Bell 2013).  I 
studien tillämpas en kvalitativ forskningsansats i form av en multipel fallstudie av sju 
IT-bolag. Genom kvalitativa intervjuer med samtliga företag samt dess publika 
årsredovisningar från år 2005 fram till år 2015, studeras likheter och skillnader 
emellan företag i dess redovisning av humankapital. Humankapital och dess 
redovisning är idag bristfällig och subjektiv i förhållande till övrigt regelverk, därför 
är jämförbarheten mellan företagen av betydelse i studien. 
 

3.4 Urval 
Studien ämnar skapa djupgående förståelse för hur och varför humankapital redovisas 
hos börsnoterade bolag inom IT-branschen. Företagen är specifikt utvalda för studiens 
syfte och urvalet är därmed inte grundat på slumpen, utan företagen väljs ut noga efter 
ett antal kriterier. Ett ändamålsenligt urval omfattas av kriterier som elementen i 
urvalet måste uppfylla för att ha möjlighet att räknas med i urvalet (Bryman och Bell 
2013). Därefter söker man efter element som stämmer in med kriterierna och i vår 
studie ställs ett antal krav på bolagen samt respondenterna i respektive bolag för att 
uppfylla studiens syfte. De utvalda företagen ska ha uppfyllt följande tre kriterier som 
har utformats i studien för att kunna tas med i urvalet. Första kriteriet var att företagen 
ska vara verksamma inom informationsteknik då det är den bransch vi avser 
undersöka. Det andra kriteriet var att företagen ska ha redovisat humankapital i deras 
årsredovisningar, det i syfte att besvara studiens frågeställningar. Det tredje kriteriet 
var att företagen ska vara noterade på Nasdaq Stockholmsbörsen. Vi motiverar valet 
av det kriteriet utifrån att börsnoterade bolag är publika och kan granskas av 
offentligheten. De företag som är noterade på Nasdaq Stockholmsbörsen tillhör olika 
börssegment efter börsvärde, Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Med hjälp av 
Nasdaq Stockhlmsbörsen, en elektroniskbaserad börslista, erhölls den undersökta 
populationen med ett urval ifrån varje börssegment. Huvudsakliga tanken med ett 
urval av ett antal bolag inom varje börssegment var att tyda om det fanns skillnader 
och likheter i redovisningen beroende på vilket segment de är noterade på. 
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3.5 Insamling av data 

3.5.1 Primär och sekundär data 
I en undersökning finns det olika sätt för att samla in data, de två huvudsakliga sorters 
data är primär- och sekundär data. Primärdata är de uppgifter och information som 
forskaren inhämtar för första gången. Data kan samlas in genom observationer, 
enkäter eller intervjuer. Sekundärdata definieras som den information som används i 
forskning, men som tidigare har samlats in för andra ändamål. Sekundärdata kan 
utgöras av forskningsartiklar, dokumentrapporter och kurslitteratur. (Bryman och Bell 
2013)  
 
I studien har insamling av data skett dels av primärdata och dels av sekundärdata. 
Uppsatsens primärdata består av de genomförda kvalitativa intervjuerna, då 
informationen som erhölls från intervjuerna kommer från den ursprungliga källan. 
Uppsatsens sekundärdata har hämtas från IT-företagens årsredovisningar, 
kurslitteraturer, antologier, internet och vetenskapliga artiklar. Företagens 
årsredovisningar erhölls genom Retriever Business som är en företagsdatabas 
innehållande årsredovisningar av svenska bolag. En del av den litteratur som har 
använts i studien består av äldre litteratur i form av böcker och rapporter med 
anledning på brist av nyare upplagor. Orsaken till den äldre litteraturen är att 
humankapital som begrepp och definition är relativt oförändrat sedan de senaste 
publikationerna. Den äldre litteraturen har främst refererats i delar av studien vid 
beskrivning och definiering av begreppet humankapital enligt författarna. Mer 
aktuella publikationer som utgivits de senaste åren kompletterar den äldre litteratur 
som använts i studien. Vetenskapliga artiklar och tidskrifter har inhämtats genom 
Örebro universitets sökningsverktyg Summon beståendes av bibliotekets samlingar. 
De sökord som användes i databasen Summon är följande; human capital, intellectual 
capital, voluntary disclosure och knowledge economy. 
 
 

3.5.2 Kvalitativ metod 
I studien används kvalitativa intervjuer som primärdata, med bedömningen att vi 
erhåller mer djupgående information och möjliggör direktkontakt med källan. Några 
av de intervjuformer som finns att tillämpa är strukturerad, semistrukturerad och 
ostrukturerad intervju. Semistrukturerad intervju tillämpas i studien då det ger 
intervjuaren möjlighet att själv avgöra vilken ordning frågorna ska ställas. Det kan 
även ge ett visst utrymme att ställa följdfrågor. (Bryman & Bell 2013)  
Fördelen med ovannämnda punkter är att det ger intervjuaren möjlighet att korrigera 
och förtydliga frågorna löpande under intervjun. Det ger därmed respondenten tillfälle 
att utveckla nyanserade svar som ökar pålitligheten i empirin. Vid val av 
intervjumetod kan man välja mellan besöksintervjuer eller telefonintervjuer. Fördelar 
med telefonintervju är att det är betydligt billigare och tar inte lika lång tid i anspråk, 
något som vissa intervjuer kan göra när man behöver resa till respondenten. För vår 
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studie har vi i genomsnitt tre timmar långt bilavstånd till respondenterna, vilket är ett 
skäl till att vi valde att boka telefonintervjuer. Dock finns det nackdelar med 
telefonintervju då exempelvis observationer av hur respondenten upplever frågorna 
inte kan synas. En annan nackdel är att vi tror att det kan uppstå brister i dialogen för 
båda parterna när man utför en telefonintervju, då dialogen inte är lika öppen i 
karaktär. Öppet klimat är en viktig faktor för att respondenten ska känna sig 
uppmuntrad till fördjupningar i sina uttalanden. Vid telefonintervjuerna fick vi 
nyanserade och mångsidiga svar på våra frågor av respondenter så i sin helhet var 
telefonintervju som metod ett väl fungerande tillvägagångssätt för studiens syfte.  
 
För att komma i kontakt med företagen sökte vi efter kontaktuppgifter på respektive 
hemsida. Vissa tog vi kontakt med via mail och de andra hade vi telefonkontakt med. 
Vi presenterade oss som ekonomistudenter på Örebro universitet och förklarade vårt 
syfte med uppsatsen. Efter en första kontakt blev vi hänvisade till de personer i varje 
företag som bedömdes vara mest lämplig för vår studie. Våra respondenter består av 
koncernredovisningschefer, ekonomiansvariga och HR personal som arbetar mycket 
med personalen och dess kompetens. Dessa personer är väl insatta i uppsatsämnet och 
har således kunskapen som behövs för att kunna besvara studiens intervjufrågor. 
 
Studiens intervjuguide skickades ut till respondenterna i förväg och de hade själva 
möjligheten att bedöma om de kunde besvara intervjufrågorna innan intervju skulle 
äga rum. Två av de åtta utvalda respondenter från företagen kunde ej besvara alla 
frågor och hänvisade oss istället till annan lämplig person på företaget med mer 
kunskap inom området humankapital. Att skicka intervjuformulären i förväg är något 
som vi bedömde vara en fördel till vår datainsamling, då respondenterna blev 
medvetna om vilka frågor som skulle ställas. Fördelen anser vi är att de utvalda 
respondenterna är kunniga i området vilket ökar tillförlitligheten. Vidare resulterar 
utfallet i mer utförliga svar då respondenten har fått möjlighet att fundera över 
frågorna i förhand.  
 

3.6 Operationalisering 

Från varje företag intervjuades en eller två nyckelpersoner, det vill säga någon som 
varit delaktig i arbetet med företagets humankapital och framställningen av 
årsredovisningen. Studiens intervjufrågor är konstruerade utefter den teoretiska 
referensramen. 
 
Inför utformningen av intervjufrågorna gjordes först ett utkast med våra intervjufrågor 
utifrån studiens teoretiska referensram. Utkastet granskades av en auktoriserad revisor 
med kunskap inom humankapital, och med hjälp av revisorns synpunkter kunde vi 
utveckla intervjufrågorna. Då semistrukturerade intervjuer tillämpades konstruerades 
ett antal följdfrågor för att kunna få ut mer specifika svar från respondenterna. 
Följdfrågorna var även konstruerade på så vis att olika följdfrågor skulle ställas 
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beroende på vilken respondent som intervjuades. Våra utvalda respondenter bestod av 
både ekonomi- och human resource ansvariga och följdfrågorna syftar till att få 
relevanta svar utefter den respondentens yrkesroll. 

Nedan redogörs för hur våra forskningsfrågor har operationaliserats till intervjufrågor 
för att besvara studiens syfte. 
 
1. Vad har Ni för roll i företaget? 
2. Hur länge har Ni jobbat inom området? 
Fråga 1-2 är allmänna frågor för att få en bild av den undersökta respondentens 
yrkesroll. Det förstärker tillförlitligheten i studien då respondenterna har erfarenhet 
och kunskap inom ämnet och därmed lämpade för studien. 
 
3. Hur definierar Ni ett kunskapsföretag? 
4. Vad anser Ni är era viktigaste tillgångar som kunskapsföretag? 
I teorin benämns kunskapsföretag som företag vars främsta tillgång består av 
medarbetarnas kunskap (NE 2016). Fråga 3-4 ställs därmed för att undersöka om 
respondenterna åteger denna definition. 
 
5. Vad inkluderar Ni i begreppet humankapital? 
6. Vad anser Ni är företagets syfte med redovisa humankapital? 
Företagets humankapital utgör medarbetarnas samlade kunskaper och färdigheter (NE 
2016). Fråga 5-6 ställdes således för att se om respondenten delar samma uppfattning. 
En konsekvens av att utelämna viss information gällande företagets resurser är den 
informationsassymetri som uppstår. Tidigare studier visar att företagens främsta syfte 
med att redovisa humankapital är att synliggöra de dolda värdena, företagets 
humankapital i detta fall. Fråga 6 förklarar vidare hur de på företaget ser på dess 
humankapital och vad de väljer att redovisa i årsredovisningen. 
 
7. Vilka av era intressenter har störst nytta av er humankapitalvärdering och 
varför? 
8. Kan Ni tyda interna eller externa effekter av att redovisa humankapitalet i 
årsredovisningar? 
I teoretiska referensramen förklaras att de intressenter som har störst nytta av 
redovisning av humankapital är finansiella analytiker, investerare och kreditgivare. 
(Abhayawansa & Guthrie 2012; Acland 1976; Lev 2001; Wyatt 2008, se 
Gamerschlag s. 4 2013). Följande fråga ställs därmed för att se vilka som är de 
undersökta företagens främsta intressenter i vår studie. 
 
9. Hur arbetar Ni med och följer upp företagets humankapital? 
Med det regelverk som gäller för nuvarande i Sverige finns det inget krav på någon 
omfattande och ingående redovisning av företagets humankapital. Utöver de 
begränsade obligatoriska regler som gäller för redovisningen av humankapital är det 
upp till företagen att redovisa i övrigt i form av frivilliga upplysningar (FAR 2016). 



22	
	

På grund av bristande transparens i redovisningen av humankapital mellan företagen i 
Sverige finns det skillnader på innehållet i företagens årsredovisningar. Fråga 9 syftar 
besvara studiens frågeställning om vilka skillnader och likheter det finns mellan de 
undersökta företagen i hur de redovisar sitt humankapital. 
 

10. Kan Ni finna några för- och nackdelar med frivillig informationsupplysning i 
årsredovisningar? 
Ett skäl till att redovisa humankapital är att stärka företagets legitimitet (Deegan 
2011). Fråga 9 ställs i syfte att undersöka vad som motiverar de utvalda företagen att 
redovisa frivilliga upplysningar och om det finns anledningar till att inte redovisa det. 
 

11. Hur har trenden för redovisning av humankapital generellt sett ut i ert företag? 
Den sista frågan ställs i syfte att besvara studiens sista frågeställning gällande hur 
redovisningen av humankapital har utvecklats mellan år 2005 till 2015. Svar på denna 
frågeställning får vi i komplettering med granskning av företagens årsredovisningar 
för att få en helhetsbild i hur utvecklingen har sett ut. 
 
I övrigt besvarar intervjufrågorna tillsammans med granskningen av 
årsredovisningarna studiens frågeställningar för att få en ökad förståelse för hur och 
varför humankapital redovisas i de undersökta företagen. Hänvisas till bilaga 2 för 
fullständig intervjuguide med tillhörande följdfrågor. En förkortad intervjuguide har 
även utformats för frågor som har ställts till den auktoriserade revisorn och 
redovisningsekonomen. För fullständig intervjuguide se bilaga 3. 
 
 
 

3.7 Studiens reliabilitet och validitet 

3.7.1 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet innebär i vilken mån studien och dess resultat är tillförlitlig. 
Med det menas om resultat skulle bli densamma om undersökningen utfördes fler 
gånger eller om andra faktorer och tillfälligheter påverkat resultatet. (Bryman & Bell 
2013). I studien har reliabiliteten stärkts då alla författarna har granskat 
årsredovisningarna och delade en gemensam uppfattning om tolkningen av 
humankapital med den teoretiska referensramen som utgångspunkt. Redovisningen av 
humankapital i årsredovisningarna återges som tidigare nämnts i form av obligatorisk 
redovisning i form av nyckeltal och frivilliga upplysningar. De frivilliga 
upplysningarna kan påverka studiens reliabilitet då det kan uppstå subjektiva 
tolkningar av dessa. Ett sätt att stärka reliabiliteten i en kvalitativ studie är genom 
interbedömarreliabilitet, det vill säga att få en överensstämmande uppfattning om det 
studerade materialet hos fler än en bedömare (Bryman & Bell, 2013). 
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I vår studie har vi alla tre författare varit delaktiga i genomförandes av samtliga 
intervjuer och spelat in respondenternas svar med deras samtycke. Vi har sedan 
transkriberat och bearbetat materialet tillsammans i syfte att säkerställa att vi har 
uppfattat respondenterna likadant. Eftersom vår studie bygger på en kvalitativ ansats 
och ett område som är under ständig utveckling kan reliabilitet påverkas. Patel och 
Davidsson (2011) påpekar dock att det studerade områdets unika karaktär är av större 
vikt vid kvalitativ metod snarare än att få samma utfall vid återupprepning av arbetet. 
I denna studie är fokus hellre på trovärdigheten hos respondenterna. Reliabiliteten 
stärks därför i vår studie av att de intervjuade respondenterna alla varit delaktiga i 
arbetet med redovisningen av humankapital och granskningen av årsredovisningarna. 
Vi har även erhållit input från en auktoriserad revisor och en redovisningsekonom 
som inte har någon koppling till de undersökta företagen och såldes har en opartisk 
syn på arbetet med humankapital. 
 

3.7.2 Validitet 
Begreppet validitet kan förklaras som redovisningens avbildning av verkligheten som 
den har avsett att visa (Bryman & Bell 2013). Informationen som har framställts i 
årsredovisningarna har sammanställts av respektive bolag. Det kan således tolkas som 
att det är verkligheten ur bolagets perspektiv som visas, och är den verklighet vi har 
studerat och analyserat.  För att förstärka validiteten ska empirin kopplas till 
innehållet i den teoretiska referensramen och studiens frågeställningar. Hänsyn har 
därmed tagits till uppsatsens referensram vid konstruktionen av intervjufrågorna. Val 
av insamlingsmetod har även inverkan på empirins giltighet (Dahmström 2011). I vår 
studie har datainsamlingen skett genom kvalitativa intervjuer. På grund av det 
medvetna valet att tillåta intervjufrågorna vara kända för respondenterna i för hand, 
kunde vi garantera väl genomtänkta svar. Detta i jämförelse med att vad utfallet skulle 
resultera i om intervjufrågorna blev kända först vid intervjutillfället. Syftet med 
intervjuerna var att insamla åsikter och svar från så många perspektiv som möjligt, då 
värdering och redovisning av humankapital enligt teoretiska referensramen inte enbart 
har en verklig sanning utan har olika föreställningar och definitioner. Med tydligt 
formulerade frågeställningar och genom intervjuerna besvaras dessa bedömer vi att vi 
har mätt det vi har avsett att mäta och på så sätt säkrat studiens validitet. De data som 
samlats in från företagens årsredovisningar är upprättat av företagen själva, och är 
följaktligen en avbildning av den verklighet respektive företag har.  Denna verklighet 
är det som vi har studerat och analyserat, då vi inte har insikt i dessa företag på det 
sättet finns det en svårighet att avgöra validiteten i detta. 
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3.8 Metodreflektion 
Begreppet reliabilitet innebär i vilken mån studien och dess resultat är tillförlitlig. 
Med det menas om resultat skulle bli densamma om undersökningen utfördes fler 
gånger eller om andra faktorer och tillfälligheter påverkat resultatet. (Bryman & Bell 
2013). 
 
Att uppnå validitet i en kvalitativ undersökning innebär i vilken mån studien mäter det 
som är avsett att mäta. I vår studie bedömer vi att vi uppnått en hög nivå av validitet 
då de utvalda respondenterna från respektive bolag är delaktiga i framtagandet av 
bolagens årsredovisningar. Detta har medfört att informationen som erhållits från 
intervjuerna är pålitliga källor, då dessa respondenter är insatta i vårt uppsatsområde. 
Intervjuguiden har även konstruerats utefter studiens syfte och 
frågeställningar.  Ytterligare en faktor som bidragit till vi har uppnått ökad validitet är 
att den intervjuade revisorn fick granska och ge synpunkter på de intervjufrågor som 
upprättats för bolagen att besvara, och vi anser att det stärkte validiteten för vår 
studie. 
 
Något som påverkade validiteten negativt var överflödig information som vi erhållit 
under intervjuerna eftersom våra intervjufrågor var mer öppna än vad vi tänkt oss, tog 
respondenterna upp irrelevant information för vår studie. Vi anser dock att vi inte 
hade kunnat utforma intervjufrågorna annorlunda i vår studie då gränsen mellan för 
öppna och för slutna frågor är subtil. Fördelen i vår studie med öppna frågor är att de 
inte blir lika ledande som slutna, utan vi gav respondenterna utrymme att forma egna 
åsikter och nytänkande svar. 
 
För att uppnå reliabilitet i studiens resultat behöver den information som har återgetts 
i empirin varit tillförlitligt framtagen. Hur väl vi har lyckats mäta det som vi avsett att 
mäta vid studiens början ser vi ur två olika vinklar. Det ena handlar om bristen på 
transparens mellan företagens redovisning av humankapital. Eftersom nuvarande 
regelverk är begränsad och företagens redovisning är således inte enhetlig, vilket 
påverkar tillförlitligheten i vår studie. Ur den andra vinkeln har vi däremot uppnått 
reliabilitet då årsredovisningarna som har studerats har blivit granskade av en 
auktoriserad revisor och vi anser därmed att studiens resultat är tillförlitlig. 
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4 Empiri och resultat 
I följande kapitel presenteras studiens resultat som framställts från de genomförda 
intervjuerna. Inledningsvis återges en kort presentation av företaget och därefter 
varje intervju för samtliga respondenter. Avslutningsvis ges en redogörelse för de 
genomförda intervjuerna med en auktoriserad revisor och en redovisningsekonom.  
	
 

4.1 Intervju med företag noterade som Small Cap  
 

4.1.1  Addnode Group AB 
Addnode Group är en koncern inom IT-branschen som är verksam i Norden, 
Tyskland och Storbritannien. De distribuerar bland annat tjänster och programvaror 
för formgivning, information och konstruktion av produktdata. AddNode grundades 
år 2003 och är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen i Small Cap kategorin. Bolaget 
har 1200 anställda.  
	

4.1.1.1 Intervju med koncernredovisningschef på Addnode Group  
Staffan är VD och koncernchef på Addnode Group, där han driver totalt 15 bolag. 
Staffan har trettio års erfarenhet av arbete inom IT-branschen och tjugofem år som 
VD. Staffan definierar ett kunskapsföretag som företag med ett stort tjänsteinnehåll. 
Begreppet humankapital förklarar Staffan som företagets främsta tillgångar som 
består av medarbetarna, deras arbetssätt och vad de lyckas åstadkomma.  
 
Syftet med att redovisa humankapital är främst på grund av att de är skyldiga att 
redovisa det enligt aktiebolagslagen, men även på grund av börskontraktet de är 
bundna till. Den andra anledningen är att redovisningen av humankapital är ett bra 
sätt av visa hur de som bolag presterar, hur många de är och vilka värden de 
åstadkommer gemensamt, per enhet eller per person. Ett sätt att se hur de presterar i 
företaget är delvis genom aktieägarvärdet men också genom medarbetarnas höga 
prestationer inom vissa områden. Uppföljningen av medarbetarnas prestationer 
rapporteras däremot betydligt mer internt än externt i deras årsredovisningar. 
 
Aktieägarna och de finansiella intressenterna så som analytiker, tittar väldigt mycket 
på företagets resultatdelar men även balansräkningen. De kan ha störst nytta av deras 
redovisning av humankapital menar Staffan. Även kunder kan vara intresserade av 
företagets redovisning vad gäller humankapital i det perspektivet att de har policyers 
och standarder som ska följas. Företagets förhållningssätt till medarbetarna, hur de 
bemöts och hanteras är även av intresse för kunder och andra intressenter påpekar 
han. För att vara en attraktiv arbetsgivare så krävs en bra relation mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. Staffan säger att begreppet medarbetare är mer lämplig i deras bolag 



26	
	

då han ser medarbetarna som människor i bolaget som tillsammans med honom 
åstadkommer goda resultat. 
 
 
På Addnode Group arbetar de med redovisningen av humankapital på kompetensnivå 
och nyckeltalsnivå. Fokus ligger på vad medarbetarna har åstadkommit och även 
olika typer av fördelningar av medarbetarna gällande kön och ålder och vilka typer av 
medarbetare de har. AddNode Group som kunskapsföretag har medarbetarna som sin 
största insatsvara förklarar Staffan. 
	
En nackdel med att redovisa humankapital är att det mäts och värderas finansiellt. Det 
kan vara acceptabelt att prata om maskiner i termer av resurser men att det är mer 
problematiskt när man talar om människor i form av resurser och i finansiella tal som 
ger avkastning. Så länge företaget står för det de redovisar och verkligen arbetar med, 
och följer upp det så är det enbart positivt med att upplysa om humankapitalet menar 
Staffan. Öppenhet är en viktig aspekt men även det har sitt pris. Analytiker och 
aktieägare kan ifrågasätta tillförlitligheten i informationen som uppges i 
redovisningen då humankapital som begrepp är abstrakt och svårt att mäta i 
finansiella tal. Så länge siffrorna stiger och företaget påvisar goda resultat är 
intressenter nöjda och glada. Om resultatet däremot avviker någon period kan det 
skapa en debatt kring den redovisning av humankapital som annars inte hade uppstått 
om de inte hade redovisats. Staffan betonar att de är försiktiga med att redovisa 
nyckeltal och annan information kring humankapital då det inte kan kvalitetssäkras på 
samma vis som finansiella siffror.  
 
Vidare förklarar han att de på AddNode Group har bra metoder för att säkerställa de 
siffror och den information som återges i årsredovisningarna men att den “mjuka” 
informationen till stor del handlar om en egen bedömning. På senare tid har 
humankapital i redovisningen fått större utrymme och medarbetarna har totalt sett fått 
mer plats. Ur ett nyckeltalsperspektiv och beskrivningar i form av text har 
informationen utökats men det har inte varit några väldiga förändringar.  
 
Det ligger i tiden att vara öppen och attraktiv som företag menar Staffan eftersom att 
det blir svårare att rekrytera personer med rätt specialkompetens i den snabbt 
föränderliga bransch som de verkar i. För att sticka ut och vara unik i denna bransch 
är det viktigt att utgå från ett medarbetarperspektiv för att rekrytera och behålla 
personalen. Staffan är dock kritisk till att värdera humankapital i balansräkningen på 
något annat vis än det görs i dagsläget. Det är däremot viktigt att det finns i form av 
frivilliga upplysningar i årsredovisningen och som börsnoterat bolag finns det en del 
regelverk att hålla sig till. Trots att det är en utmaning i att förstå värdet i 
humankapital tror Staffan att de allra flesta som förstår sig på en bransch eller ett 
område kan se värdet i humankapitalet, oavsett om det redovisas eller ej. 
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4.1.2  ProAct IT Group AB 
ProAct IT är en distributör inom datalagring och molntjänster. Verksamheten 
grundades 1994 och arbetar globalt med företag och myndigheter med att sälja IT- 
och konsulttjänster. ProAct IT är noterat i Small Cap kategorin på Nasdaq 
Stockholmsbörsen. Bolaget har 669 anställda. 
	

4.1.2.1 Intervju med partners- och inköpsansvarig på ProAct IT Group 
Anders Levander arbetar som partners- och inköpsansvarig på Proact IT och har 20 
års erfarenhet inom IT-branschen. Företag som levererar tjänster som inte är specifikt 
standardiserade utan baserade på kundernas behov definierar han som 
kunskapsföretag. För företagets räkning är personalen den viktigaste resursen då det 
är den som säljs till kunden. Humankapital som begrepp beskriver Anders som 
personalens kunskap baserad på utbildning och tidigare erfarenheter, men även 
personalens egenskaper, vad som motiverar och driver de till framgång. 
 
Anders förklarar att de främst redovisar humankapitalet då det är ett krav från 
marknaden och investerare. Syftet är att påvisa personalens kompetens som de 
besitter och utgör. I årsredovisningen upplyser de om antal år i branschen som 
personalen har, åldersstruktur och även fördelning per funktion. Fördelningen per 
funktion kan bli intressant för utomstående, för att se hur många som jobbar med 
leveransen eller tjänsteverksamheten som sådan. Någon tydlig effekt av att redovisa 
humankapital är han mindre säker på. Däremot kan det vara intressant att se kollegor i 
branschen och att vilja vara i framkant på marknaden. 
	
På Proact IT har de en kompetensdatabas, en cv-databas som består av information 
om personalens tekniska utbildningar och interna utbildningar som de genomgått, de 
certifikat de erhållit samt de produkter de arbetar med. De arbetar även med 
humankapital genom deras interna utbildningsverksamhet, Proact Academy för 
personal i ledande positioner i bolaget. Vidare berättar Anders att de arbetar med 
uppföljning av bolagets humankapital genom interna enkäter där alla på företaget får 
möjligheten att svara på frågor som berör verksamheten samt deras anställning. 
En nackdel med att redovisa humankapital kan vara att utomstående kan få en negativ 
bild av den information som återges. Han påpekar att Proact IT inte har råkat ut för 
det, men om någon utomstående mot förmodan skulle anse att något bolag inte ligger 
tillräckligt långt fram i en viss fråga i jämförelse med andra i branschen kan det ge en 
dålig bild av bolaget. Det finns alltid en risk med det som publiceras och det är viktigt 
att arbeta med dessa frågor och förbättras kontinuerligt. Anders påpekar dock att de 
inte har haft något problem med det i sitt företag. 

Anledningen till att redovisningen av humankapital har ökat har sin förklaring i 
globaliseringen. Vid arbetet och produceringen av produkter och tjänster kan det vara 
av vikt att veta hur den processen har gått till samt vilka villkor och lagar som styr, 
samt kopplingen till att värna om mänskligheten avslutar han. 
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4.2 Intervju med företag noterade som Mid Cap 
	

4.2.1 HiQ AB 
HIQ är en koncern som är verksam i Norden och Ryssland. De arbetar med 
utvecklingsteknik inom alla typer av branscher. Bolaget arbetar nära kunden med allt 
från koncept, teknisk utveckling till drift. HiQ grundades 1995 och är noterad på 
Nasdaq Stockholm under Mid Cap kategorin. Bolaget har 1400 anställda. 
	

4.2.1.1  Intervju med ekonomichef på HiQ AB 
Rikard är ekonomichef på HiQ i bolaget i Stockholm med en akademisk utbildning 
bakom sig. HiQ är ett framförallt ett nordiskt bolag och han tar hand om ekonomin 
främst på marknaden i Stockholm. Han förklarar att han snart har arbetat i tre år på 
HiQ Stockholm. Rikard förklarar att HiQ är ett exempel på kunskapsföretag då 
konsumenten köper konsultens kunskap eftersom företaget bolaget konsulttjänster. 
HiQ tillverkar inga produkter, bokföringssystem, affärssystem eller andra system 
överhuvudtaget, utan säljer konsulttimmar på timpris eller fastpris. Vidare förklarar 
han att ett kunskapsföretag definieras på så vis när bolaget kan erbjuda skräddarsydda 
tjänster efter kunden behov. 
 
Företagets viktigaste tillgångar menar Rikard är alla de anställda. Eftersom det 
framförallt är konsulter men även anställda som utför arbetet, definieras de som 
bolagets främsta tillgång. Det är konsulterna som skapar värde åt kunderna förklarar 
han. På HiQ kan humankapital ses som de konsulttimmar som kunderna köper, 
eftersom det är konsulternas kunskap och kompetens som erbjuds. Det Rikard 
inkluderar i humankapital är flera nyckeltal, så som utbildning och 
kompetensutveckling.  
 
Intressenter som har störst nytta av företagets värdering samt redovisning av 
humankapital är framförallt kunderna. Eftersom HiQ säljer konsulttjänster kan det 
vara intressant för kunder att ta del av den informationen i årsredovisningen, då det är 
konsulternas kunskap som säljs. Dels för att se hur företaget utvecklar sin personal, 
men även hur kompetensutveckling ser ut för intäktpersonerna. Blivande anställda är 
också intresserade av informationsgivningen, då de vill se hur bolaget satsar och 
fokuserar på sina anställda menar Rikard.   
 
HiQ arbetar med mätning, uppföljning och rapportering av exempelvis hur många år 
en konsult har varit verksam inom branschen. De tar också upp nyckeltal som 
medelålder, könsfördelning, kostnad och intäkt per konsult. Rikard poängterar att 
bolaget väljer att inte lägga så mycket fokus på att mäta humankapitalet i form av 
nyckeltal på individnivå. I HiQ Stockholm finns tre affärsområden med ett antal 
konsultteam under respektive område. Därför väljer de att mäta humankapital på 
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gruppnivå istället för att mäta det per individ. En anledning till det är att personalen 
inte har rörliga bonuslöner, utan fasta månadslöner.  
 
HiQ tar både med den obligatoriska delen men även viss frivillig redovisning av 
humankapital. En nackdel som Rikard kan se med att redovisa humankapital är de 
kostnader och den tid som krävs för att mäta och sammanställa rapporterna. Han 
förklarar vidare att om de på HiQ börjar med något nytt, så som att redovisa 
humankapital, krävs det uppföljning i minst fem år framöver. Det tappar annars sitt 
syfte om det inte går att följa upp över tid.  
 
Trenden i redovisning av humankapital på HiQ har till största del varit oförändrat 
sedan man började med det. HiQs främsta tillgång är konsulterna kunskap och det kan 
vara en svårighet att mäta det i siffror. Börsvärdet är däremot värdet av vad alla 
aktieägare tror att företaget är värt. På börsen är de värda två miljarder men det är 
betydligt lägre än det verkliga värdet eftersom bolagets humankapital i form av 
konsulter inte upptas i balansräkningen säger Rikard. Avslutningsvis poängterar han 
att de inte upplever några nackdelar med att redovisa humankapital på HiQ. 
 
 

4.2.2 HMS Industrial Networks AB	
HMS Industrial Networks AB är verksamma i elva länder och agerar distributörer i 
fler än 50 länder världen över. Företagets kärnidé är lösningar för industriell 
kommunikation. HMS grundades år 1988 och är noterade på Nasdaq 
Stockholmsbörsen i kategorin Mid Cap. Bolaget har cirka 450 anställda.  
	

4.2.2.1 Intervju med finansdirektör på HMS Industrial Networks AB 
Gunnar har jobbat som finansdirektör på HMS i tio år. Han har tretton års erfarenhet 
av arbete inom IT-branschen. Gunnar definierar ett kunskapsföretag som ett företag 
där de anställda, så som bland annat ingenjörer och andra högutbildade personer 
utvecklar företagets produkter och tjänster.  
	
De viktigaste tillgångarna på HMS är personalen bakom mjukvaruutvecklingen och 
marknadskunskapen menar Gunnar. Bolagets utbildningsinsatser, personalens 
kunskapsnivåer samt deras vidareutveckling menar Gunnar omfattar begreppet 
humankapital. Syftet med att redovisa humankapitalet på HMS menar Gunnar är att 
skapa en position som bygger upp en positiv image utåt. Bolaget vill ligga i framkant 
inom området de är aktiva i.  
	
De intressenter som har störst nytta av de frivilliga upplysningarna i årsredovisningen 
på HMS är deras kunder, leverantörer och bolagets sociala omgivning. Vidare 
förklarar han även att potentiella medarbetare anser den frivilliga informationen vara 
nödvändig, då det är av intresse att ta del av hur bolaget förhåller sig till bolagets 
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personal. Investerare är också intresserade av hur företaget hanterar den frivilliga 
informationsgivningen kring humankapitalet.  
	
En intern aspekt av att redovisa humankapital är främst vid en rekryteringsprocess. 
Det är till bolagets fördel att upplysa denna typ av information för att lyfta fram hur 
de på HMS arbetar med personalen och locka till sig attraktiv arbetskraft menar 
Gunnar. HMS arbetar med humankapital och följer upp det genom att utforma 
hållbarhetsrapporter förklarar Gunnar. Det främst för att det är ett direktiv, men även 
något som företaget är skyldig att rapportera eftersom de är ett aktiebolag. Han 
betonar att den frivilliga upplysningen av humankapitalet har utvecklats med åren och 
att de redovisar det i en högre utsträckning idag i jämförelse med för tio år sedan.  
 
Gunnar förklarar att han främst ser fördelar med att redovisa företagets humankapital, 
då det i dagsläget efterfrågas i allt större utsträckning av intressenterna. Gunnar ser ett 
intresse bland potentiella medarbetare men även ett ökat intresse på investeringssidan 
för redovisningen av humankapital. En nackdel med att redovisa humankapital är de 
interna resurser samt finansiella insatser som krävs. Han poängterar dock att 
fördelarna väger tyngre än nackdelarna och att de därför fortsätter sitt arbete med att 
redovisa det.  
	

4.2.2.2 Intervju med nyckelperson på HMS Industrial Networks AB 
 
Eva är ett fingerat namn och därför beskrivs inte hennes bakgrund.  
 
Eva berättar inledningsvis att det finns en svårighet i att definiera ett kunskapsföretag. 
Hon förklarar att HMS inte hade varit lönsamt och gått så bra som det gör idag ifall 
det inte hade varit för de anställda och deras kunskaper. Kunskapsföretagen 
karakteriseras därmed av de anställda menar Eva, då den kompetens som personalen 
besitter är väldigt viktig för att förbli konkurrenskraftiga. Företagets viktigaste 
tillgångar som kunskapsföretag är personalen och deras nyfikenhet anser Eva. Det är 
viktigt att fortsätta stötta medarbetarna i deras innovationsförmåga. Syftet med att 
redovisa humankapital i HMS är främst att lyfta fram arbetet med hållbarhetsfrågor, 
men även för de anställdas välmående.   
	
HMS är ett aktieägd och börsnoterat bolag, därför menar Eva att intressenterna är de 
som äger aktier i bolaget, då de vill veta hur arbetet går till på alla plan. De 
intressenter som har störts nytta av bolagets redovisning av humankapital är de som 
vill investera, men även de som vill arbeta på företaget. Intressenterna vill främst veta 
hur HMS arbetar med personalen samt hållbarhetsfrågor.  
 
En nackdel med att lägga tid och resurser på att upplysa information om bolagets 
humankapital kan vara att informationsflödet är så brett med internet i dagsläget. De 
intressenter som vill veta mer om bolagets humankapital kan komma åt den 
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informationen på andra sätt än endast genom årsredovisningar. Eftersom Eva inte har 
arbetat någon längre tid på bolaget har hon svårt att se en trend från tidigare år när det 
berör redovisning av humankapital. Hon menar generellt utifrån tidigare 
arbetslivserfarenhet att intresset, frågor och fokus på humankapitalredovisning har 
ökat rejält från ledningsgrupper samt aktieägare. Intresset har främst ökat för frågor 
gällande hållbart företagande ur ett humankapital perspektiv de senaste åren. 
	
Stress och andelen sjukskrivna på grund av stress ökar allt mer. Företagens 
benägenhet att investera i personalens hälsa och motverka stressutlösande faktorer är 
ett annat sätt att förbättra och öka företagets humankapital menar Eva.  
 
En nackdel med att redovisa den frivilliga delen av humankapitalet är att denna typ av 
rapportering är kostnadskrävande. Gällande svårigheter att redovisa humankapital 
förklarar Eva att hon inte har upplevt det problemet på HMS. De har lyckats bra med 
att visa den genom deras produktförsäljning då det är personalen bakom som arbetat 
med produktutvecklingen. Hon menar att det kan vara svårare att visa att man har 
humankapital i tider då det inte går lika bra för företaget, att produktutvecklingen kan 
visa sig senare. Så länge företaget går bra har företag inte något större behov av att 
redovisa humankapital, det ifrågasätts inte på samma vis åtminstone avslutar hon. 
	
 

4.2.3 IFS World AB	
IFS är en leverantör skapar och utvecklar affärssystem inklusive lösningar för 
underhåll och service för företag globalt. Företaget grundades 1983 och 
produktutvecklingen sker i Sverige och Sri Lanka. IFS är noterat på Nasdaq 
Stockholmsbörsen och går under Mid Cap kategorin. Bolaget har cirka 2800 
anställda.  
 

4.2.3.1 Intervju med nyckelperson på IFS World 
 
Lars är ett fingerat namn och därför beskrivs inte hans bakgrund.  
 
Lars definierar kunskapsföretag som de företag med personalen som den viktigaste 
tillgången. Det eftersom de besitter den personal och kompetens som bibehåller 
företaget starka på marknaden. Humankapitalet beskriver han som något subjektivt 
och tar IFS som ett exempel. IFS inte är ett renodlat tjänsteföretag eller konsultföretag 
utan snarare en kombination av de båda. Han förklarar det som ett utvecklande bolag 
eftersom de säljer affärssystem och gör en del konsultintäkter. Vidare menar han att 
kompetensen och kunskapen är otroligt viktigt för arbetet med att utveckla 
affärssystem. IFS inkluderar personalen i begreppet humankapital, men även 
utbildning och hälsovård för att bibehålla och utveckla personalen.  
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Syftet med redovisning av humankapital är att tydliggöra den främsta tillgången i 
företaget. I det långa loppet är det viktigt att kunna säkerställa bättre förhållanden för 
anställda då det tas hänsyn till i frågor som bland annat jämställdhet och arbetstider. 
De anställda ska helt enkelt känna sig nöjda och hörda förklarar han. Lars tillägger 
även att den information om humankapital som uppges i årsredovisningarna kan 
jämföras mot andra bolag i branschen. 
 
De intressenter som har störst nytta av IFS värdering av humankapital är bolagets 
kunder tror Lars. Det är viktigt att i dagens samhälle upplysa kunder om att man har 
etiska förhållanden gentemot personalen, eftersom man inte vill få någon typ av 
badwill. Han menar att bolaget även har en del stora statliga kunder. Bolaget inte 
historiskt sett haft särskilt mycket frivillig information gällande olika typer av 
nyckeltal. Han förklarar att det dock är ett pågående arbete och att det kommer in mer 
i kommande årsredovisningar. Givetvis kommer bolaget även följa nya kommande 
regelverk. Lars tillägger att redovisningen av humankapital är att det inte har skett 
några större förändringar sedan bolaget började med det, men att det kommer 
allteftersom nya regler uppstår. IFS använder sig av externa rapporteringar som en 
mätmetod för den externa biten, där bolagets intäkter som de anställda genererar samt 
kostnader som uppstår framläggs. De aktiverar även produkt-och 
utvecklingskostnader som också ingår i den externa informationsgivingen som man 
kan följa. Mätmetoder för den interna biten är viktigt både för ledningen och 
medarbetarna i företaget. Vidare berättar Lars att IFS arbetar med 
kompetensutveckling genom att bolaget håller i olika utbildningar såsom bland annat 
jämställdhet och hur man ska bemöta varandra men även hur individerna ska skicka 
signaler sinsemellan. Det är mycket den typen av arbeten menar han. 
 
Den negativa aspekten av att redovisa humankapital är arbetsbördan och att följa 
trenden. Man ska även upprätta en GRI, hållbarhetsrapportering och nackdelen med 
den varianten av rapport är den tid man lägger på det bakomliggande arbetet. Bolaget 
är väldigt måna om personalen och har effektivitetsprogram samt en 
utvecklingsavdelning förklarar han vidare. Sveriges verksamhet har ett samarbete 
med anställda på IFS i Sri Lanka. Där utbyter de utbildning och workshops i syfte att 
utveckla ny kunskap med annan företagskultur än den svenska. Den positiva aspekten 
är att lyfta fram dessa program samt avdelningar med fokusering på bland annat 
utbildning då IFS har en del satsningar. En annan positiv aspekt av att redovisa 
humankapital är att det möjliggör jämförbarhet med andra IT-bolag. 
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4.3 Intervju med företag noterade som Large Cap  
	

4.3.1 NetEnt AB 
NetEnt är ett bolag inom IT-branschen som arbetar inom utveckling av spel och 
systemlösningar för speloperatörer inom online kasino. NetEnt grundades 1996 och är 
noterad på Nasdaq Stockholmsbörsen i kategorin Large Cap. Bolaget har cirka 700 
anställda.  
	

4.3.1.1 Intervju med HR direktör På NetEnt AB 
Karin arbetar som Human Resource direktör på NetEnt AB sedan elva månader 
tillbaka. Hon har tjugofem års erfarenhet av IT-branschen. Karin förklarar att 
kunskapsföretag kännetecknas av att företaget tillhandahåller den kunskap som 
personalen besitter. De tillgångar som är viktigast för NetEnt är människorna i 
företaget. Företaget levererar produkter och tjänster via business-to-business bolag, 
men det är personalen bakom arbetet och deras expertis som har störst betydelse. I 
begreppet humankapital inkluderar Karin varenda människa i företaget och den 
kunskap de besitter och förklarar vidare att deras företag inte skulle existera utan 
deras personal.  
 
På NetEnt arbetar de med humankapital genom att följa upp de anställdas sjukdagar, 
föräldrardagar, personalomsättningen, om lönerna är jämställda och även genom 
medarbetarundersökningar för att se hur personalen upplever arbetsmiljön.  
 
Det är viktigt att visa omgivningen att man som företag förstår vikten av personalen 
och hur de behandlas, det visar då på att personalen är den viktigaste tillgången. 
Investerare kan vara intresserade av redovisningen av humankapital och hur företaget 
förhåller sig till personalen då det är personalen som utvecklar och arbetar med 
företagets kasinomjukvara. En annan intressent kan vara myndigheter som vill 
säkerställa att företaget tar hänsyn till de lagar och regler som finns gällande 
personalen. Även potentiell arbetskraft kan ha nytta av den humankapital som 
redovisas i årsredovisningarna då de kan få en inblick i företagskulturen. Hon menar 
att det även finns interna intressenter, så som HR avdelningen där ledningsgruppen 
behöver kunna fatta strategiska beslut utifrån investeringar som behöver åtgärdas. På  
 
NetEnt har de som mål till 2020 att ha en arbetsplats med lika stor procentuell andel 
kvinnor som män, därför är det viktigt att redovisa humankapitalet för att följa upp 
utvecklingen över tid. Fördelen med att redovisa humankapitalet är främst att 
transparens är nyckeln till legitimitet.  Den redovisning av humankapital som 
förekommer i årsredovisningen består mestadels av den obligatoriska biten påpekar 
Karin. Övrig redovisning av humankapital är svårare att beräkna. Lönekostnaden, 
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utbildningskostnader, förmåner och andra personalrelaterade kostnader redovisas, 
men att sätta en siffra på hur mycket varje enskild person på företaget genererar är 
svårt. Den biten skulle vara intressant att utveckla, ett mått på hur humankapitalet kan 
värderas i siffror avslutar hon. Karin kan inte se några specifika nackdelar med att 
redovisa humankapital utan ser det som något positivt för att skapa legitimitet hos 
intressenterna. 
	

4.3.2 Tieto AB 
Tieto är ett mjukvaru-och tjänstebolag som är verksamma i Norden. Företag inom 
olika branscher som bland annat, skogsindustri, logistik, telekom, bank och finans 
samt detaljhandeln är Tietos främsta kunder. Bolaget är grundat år 1999 och finns 
noterat i Large Cap kategorin på Nasdaq Stockholmsbörsen. Bolaget har cirka 13 000 
anställda.  
	

4.3.2.1  Intervju med rekryteringschef på Tieto AB 
Jonas har två roller i företaget, han är ansvarig för ledarskapsutvecklingen av chefer 
och ledare på Tieto där han äger och utvecklar olika utbildningsprogram. Hans andra 
roll som chef över enheten i Stockholm omfattar arbetet med rekrytering och 
employer branding lokalt i Sverige. Han har jobbat i tre år på Tieto inom området 
kompetens, talent management och ledarskapsutveckling har han arbetet med i nästan 
20 år. Kunskapsföretag är de företag som finns i en föränderlig och utvecklande 
bransch och där huvudfokus ligger på människans kunskap menar Jonas. Det är 
oerhört viktigt att företagen är uppdaterade gällande det senaste på marknaden, 
eftersom det är en del av att vara kunskapsföretag. Som kunskapsföretag är det de 
anställda och deras kompetens som är i fokus. På Tieto säljer de till viss mån 
produkter inom IT, men i mångt och mycket är det de anställdas kunskap som är deras 
viktigaste tillgång. Det är de anställdas specialkompetens och deras förmåga att förstå 
kundens behov och komma med specialanpassade lösningar som avgör om kunderna 
väljer Tieto kontra en konkurrent förklarar Jonas. 
 
Jonas förklarar att de ständigt arbetar med kompetensutveckling och satsar på de 
anställda genom att engagera och motivera de till arbete. De arbetar långsiktigt med 
att försöka rekryterar vissa typer av profiler inom olika kompetensområden. Tieto 
använder nyckeltal för utbildningar, hur mycket pengar på utbildning som läggs på 
varje anställd. De identifierar även viktiga kompetensområden inom Tieto som de 
anser är oerhört viktiga för att kunna uppnå framgång. De investerar mycket i 
vidareutveckling och har även genomfört en miljöcertifiering för Tieto i Sverige. 
Det sammanlaga värdet av de anställda inkluderar Jonas i begreppet humankapital.  
 
Syftet med att redovisa och lyfta fram humankapital i årsredovisningen anser Jonas är 
att redovisa värdet på de anställdas kunskap. Aktieägare har störst nytta av de 
redovisar humankapitalet i Tietos årsredovisningar, men det kan till en viss del även 
vara kunder som är intresserade av effektiva lösningar till bra pris. Föregående år 



35	
	

gjorde Tieto en del uppköp och då tittar man på personalen och den kompetens som 
de besitter. I mång och mycket köper de licenser och produkter men de köper även de 
anställda vid uppköpen, och då kommer humankapitalet in. En svårighet med att ta 
upp redovisning av humankapital är att man försöker mäta något som är väldigt 
abstrakt menar Jonas. Hur man än mäter humankapitalet så kan det bli fyrkantigt och 
en del gissningar, eftersom det inte finns ett exakt värde på det. Måtten kan komma att 
ifrågasättas och det finns däremot en problematik i det. 
	
Vidareutveckling av de anställdas kompetens, att man är attraktiv som arbetsgivare 
och som potentiella anställda vill komma till är viktigare än att försöka sätta värde på 
det i någon årsredovisning. Jonas menar att i deras verksamhet är det främst 
aktieägare och blivande aktieägare som är intresserade av våra årsredovisningar och 
inte kunder och de anställda i lika hög utsträckning. Den främsta fördelen med att 
redovisa humankapitalet är att framhäva den tillgången. Utan personalen och deras 
kompetens kan inte bolaget utvecklas och ser således inga stora nackdelar med att 
redovisa det. 
	

4.4 Intervju med auktoriserad revisor och redovisningsekonom  
	

4.4.1 Intervju med auktoriserad revisor 
Håkan är auktoriserad revisor på Werells revisionsbyrå. Han förklarar att han ser ett 
ökat intresse för hur värden skapas i företag där värdet till stor del utgörs av de 
anställdas intellektuella förmåga. I dag finns ingen standard för hur humankapitalet 
ska beskrivas och värderas i årsredovisningen. Redovisningen i frågan utgörs i första 
hand av att ange hur många anställda företaget har, fördelat på kön samt redogörelser 
för vilka kostnader i form av lön och annat som är kopplade till personalen. Övrig 
närliggande information handlar om belöningssystem för personalen, optioner och 
liknande som ger duktiga anställda del i de värden som skapas i företaget som de 
jobbar i.  
 
Han förklarar vidare att det skulle vara intressant om det skapades en modell som på 
ett standardiserat och enkelt sätt beskriver olika kompetenser, erfarenheter, 
genomsnittlig anställningstid samt andra nyckeltal. Det skulle underlätta 
bedömningen av hur kunskapsföretag förväntas utvecklas framåt. Genom 
standardiserade branschvis värdering och nyckeltal underlättas den frivilliga 
redovisningen av humankapital och förbättrar transparens i årsredovisningarna i 
branschen. Håkan menar dock att det är både svårt och i dagsläget långt borta att hitta 
en modell för detta. 
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Eftersom att det inte är tillåtet att ta in anställdas kompetenser som en tillgång i 
bokföringen, utan endast vid förvärv av andra företag i form av goodwill, kan Håkan 
se en problematik i att redovisa kunskapsföretags verkliga värde. 
 
Huvudintressenterna för redovisning av humankapital är dels banken och andra 
institutioner som finansierar verksamheten. Det är dels investerare som är intresserade 
av information gällande företagets framtidsutsikter, vilka i kunskapsföretag till stor 
del utgörs av anställdas kompetenser, erfarenheter och kreativitet.  
	

4.4.2 Intervju med redovisningsekonom  
Fredrik Otternäs är redovisningsekonom och har femton års erfarenhet inom området. 
Fredrik ser en trend i redovisningen av humankapital. Företagen vill få med de mer 
mjuka delarna i redovisningen med hjälp av nyckeltal och diverse 
företagsbeskrivningar. Detaljer avseende personalens välmående och kunskapsnivåer 
blir allt viktigare att ta hänsyn till i årsredovisningarna. En mångfasetterad 
personalgrupp kan vara något intressant att mäta inför framtida rapporter för att 
framhäva personalens specialkompetenser. Det finns en problematik i att redovisa 
humankapital då värdet av företagets humankapital är subjektivt. Fredrik menar att en 
plan för både intern och extern redovisning av humankapitalet bör upprättas och 
inkludera mer beskrivningar om humankapitalet och använda sig av nyckeltal i 
årsredovisningarna. Det kan vara svårt att få en exakt bild av ett företags ekonomiska 
ställning och kunskapsföretag kan därför uppleva svårigheter med att redovisa sitt 
verkliga värde.  
	
Den externa rapporteringen av humankapital är intressant för eventuella investerare 
och förvärvare. Myndigheter är en annan intressent då årsredovisningarna används för 
jämförelser av företag. Han förklarar att syftet med att redovisa humankapital är att 
det är viktigt att inkludera en sådan viktig tillgång som finns inom företaget, samt 
även för att kunna utläsa skillnader mot andra företag i samma bransch. Ett sätt att 
arbeta med och följa upp humankapital är genom utvecklingsplaner för personalen 
och löpande utbildningar som utvecklar företagets kunskapsnivå i stort. Fredrik 
betonar att det är viktigt att personalen kan utvecklas på flera plan, även det 
personliga planet. Redovisningen av företagens humankapital behöver utvecklas 
framöver, men en helt korrekt redovisning av ett sådant abstrakt värde är nästintill 
omöjligt avslutar Fredrik. 
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5 Analys 

I följande kapitel analyseras resultatet som framkommit i det empiriska materialet 
och knyts samman med studiens teoretiska referensram. Med hjälp av analysmetoden 
analyseras de genomförda intervjuerna och årsredovisningens frivilliga upplysningar 
av bolagens humankapital.  
 

5.1 Kunskapsföretag 

Ett kunskapsföretag karaktäriseras av att ha personalens kunskap och kompetens som 
dess främsta tillgång. I dessa verksamheter fungerar medarbetarna som en 
konkurrensfördel på marknaden (Edvinsson och Malone 1998). De intervjuade 
respondenterna i samtliga företag beskriver samma definition för att förklara deras 
verksamhet. Jonas, områdeschef på Tieto tillägger att kunskapsföretag utöver det, är 
företag som verkar i en föränderlig och utvecklande bransch. Staffan, VD och 
koncernchef på Addnode Group betonar i sin definition att dessa kunskapsintensiva 
verksamheter även kännetecknas av att ha ett stort tjänsteinnehåll. 
 
Sveiby (1990) förklarar vidare att kunskapsföretag tillhör en speciell kategori av 
tjänsteföretag, då dessa bolag säljer de anställdas kunskap till kunder. Lars på IFS 
World och Rikard på HiQ berättar att deras utbud till största del består utav 
konsulttjänster där bolaget säljer skräddarsydda tjänster specifikt efter kundens behov. 
Lars poängterar att medarbetarnas problemlösningsförmåga är det som definierar IFS 
verksamhet som ett kunskapsföretag. I teorin stöds Lars förklaring då 
kunskapsintensiva företag även definieras som komplext problemlösande och icke 
standardiserade för att kunna tillfredsställa varje enskild kund och dess behov (Bloom 
& Kamm 2014). Anders på Proact IT lyfter fram detta när han förklarar företagets 
verksamhet, då de levererar tjänster som inte är specifikt standardiserade, utan 
tjänsterna anpassas utefter kundernas behov och marknadens efterfrågan. Gunnar på 
HMS förklarar att det som främst kännetecknar ett kunskapsföretag är de anställdas 
höga utbildningsnivå. På HMS säger man även att bolaget inte hade varit 
framgångsrikt kunskapsföretag idag om det inte vore för humankapitalet.  
 
I intervjuerna med respondenterna framgår det tydligt att respektive företag erkänner 
sig som ett kunskapsföretag då de innehar en unik och oersättlig tillgång, det vill säga 
deras anställda. Samtliga respondenter återger i intervjuerna att medarbetarna besitter 
en specialkompetens som är svår att ersätta. De anställda är den tillgång som 
genererar tillväxt i kunskapsföretagen, och den mänskliga resursen har följaktligen 
blivit allt mer väsentlig för dessa företag. 
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5.2 Humankapital 

Begreppet humankapital har med tiden kommit att bli ett omdiskuterat ämne i takt 
med att kunskapsföretag successivt blivit en dominerande del av arbetsmarknaden. 
Det mänskliga kapitalet särskiljer sig från andra immateriella tillgångarna, då denna 
tillgång inte kan ägas av företaget (Hansson & Magnusson 2002). I teorin beskrivs 
humankapital som individernas kunskaper, färdigheter och erfarenheter och även 
deras vilja att dela dessa attribut med organisationen för att skapa värde (Edvinsson & 
Malone 1997). Denna definition av humankapitalet, samt relationen mellan 
strukturkapital och humankapital delas av respondenterna. Emellertid kan vi tyda att 
de uttrycker det på olika sätt i årsredovisningarna. Humankapitalet beskriver samtliga 
respondenter utgörs av människorna i företaget. Strukturkapitalet förklaras som 
kompetensen som finns bunden i själva organisationen. Dock belyser de intervjuade 
att strukturkapitalet inte skulle finnas utan humankapitalet då det är människorna som 
står bakom utvecklingen av strukturkapitalet. Rikard på HiQ ger ett konkret exempel 
på hur de ser på humankapitalet i deras bolag. Det är antalet konsulttimmar som de 
säljer till kunderna som kan förklaras som just HiQ’s humankapital. 
 
Vidare beskriver teorin att humankapitalet ser annorlunda ut för olika företag på 
grund av dess subjektivitet, och att värdet av den mänskliga resursen varierar 
beroende på olika faktorer (Stanko, B.B., Zeller, T.L. & Melena M.F. 2014). Dessa 
diskussioner framhålls även i intervjuerna med respondenterna. Lars på IFS World 
beskriver att humankapitalet är något subjektivt och förklarar att även utbildning och 
hälsovård bör inbegripas i humankapitalet eftersom det utvecklar personalen och på så 
vis humankapitalet. Även Gunnar på HMS lyfter fram att utbildningsinsatser och 
vidareutveckling av personalen är det som omfattar humankapitalet. Anders på Proact 
Group betonar även detta och lyfter vidare fram vikten av de anställdas personliga 
egenskaper som en bidragande faktor till bolagets framgång. Medarbetarnas 
arbetsinsatser och vad de lyckas åstadkomma tillsammans utgör humankapitalet 
menar Staffan på Addnode Group. 
 
 
IT branschen har i teoretiska referensramen beskrivits som en av de branscher där 
marknaden strikt styrs av kundernas efterfrågan. Samt att branschens utbud är utav 
innovativ och utvecklande karaktär.  Kunskapsföretagens verksamhet bygger på de 
anställda, företaget är således beroende av deras färdigheter, kompetens och 
innovationsförmågor (Chou, Y. & Shao, B. 2014). Jonas på Tieto delar samma 
uppfattning och belyser att det därför är oerhört viktigt att deras verksamhet är 
uppdaterade gällande det senaste på marknaden.  Kompetensutveckling och 
utbildningsmöjligheter för personalen är A och O för att förbli lönsamma menar han. 
På HMS förklarar även de att anställda och deras kompetens på företaget är den 
viktigaste tillgången de har. De anställdas innovationsförmåga är något som är viktigt 
att uppmuntra och arbeta med kontinuerligt menar Eva på HMS. Staffan på Addnode 
instämmer med de nämnda respondenterna om att medarbetarna utgör företagens 
främsta tillgångar. Lars på IFS World, likt de andra respondenterna, förklarar att det 
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är givet att medarbetarna i deras verksamhet är det som bibehåller företaget 
konkurrenskraftigt. Han förklarar att bolagets nätverkssystem och affärssystem visar 
på medarbetarnas kompetens då det är de som ligger bakom arbetet och där 
medarbetarens kompetens och kunskap avgörande.  
 
Värdering av humankapital handlar dock inte enbart om att mäta kunskaper eller de 
anställdas bidrag i form av produktivitet Det handlar även om att mäta hur de 
anställdas kunskap och bidrag leder till värdeskapande inom organisationen. Detta 
erkändes så långt tillbaka som år 1998 av Edvinsson och Malone. De beskriver att 
värdet av humankapital även grundar sig på dess potential att bidra till 
konkurrensfördelar till företaget.  
	

5.3 Redovisning av humankapital  
Trots att företaget till stor del utgörs av personalen finns det svårigheter med att 
redovisa dessa som en tillgång. Samtliga intervjuade företag lyfter fram 
problematiken i att mäta och värdera humankapitalet, vilket även tidigare forskning 
visar. Problematiken ligger i värdering och mätning av medarbetarnas värde samt hur 
medarbetarna ska integreras i balansräkningen (Gröjer, Johansson, 1996 se James 
Guthrie,Vijaya Murthy s. 2 2009).  
 
Ett problem som ligger till grund för kvantifiering av medarbetarnas värde är 
mätningen av deras kompetens och erfarenheter. Jonas påpekar detta då han finner det 
problematiskt att försöka mäta något som är subjektivt och relativt abstrakt. Han 
menar att hur företaget än försöker sätta ett värde på humankapitalet kan måtten 
komma att ifrågasättas då man i regel inte kan sätta ett exakt värde på det. Staffan ser 
samma svårigheter och tillägger bland annat att analytiker och aktieägare kan 
ifrågasätta tillförlitligheten i redovisningen av humankapital på grund av 
subjektiviteten. På HiQ förklarar Rikard att det finns en komplexitet i att mäta det i 
siffror. Börsvärdet är värdet av vad alla aktieägare tror att företaget är värt. På börsen 
är företaget värda två miljarder men det är betydligt lägre än det verkliga värdet 
eftersom de inte värderar eller bokför humankapital av företagets konsulter i 
balansräkningen menar Rikard. Tuula (2002) för detta resonemang i sin forskning om 
IT bolag och dess immateriella tillgångar och belyser den problematiken Rikard 
upplever. Trots att Tuula genomförde studien i tidiga 2000-talet kan vi se att 
forskningen fortfarande säger samma sak om humankapitalets komplexitet.  
 
Humankapitalets subjektivitet beror på de olika element och aspekter av den 
mänskliga naturen (Stanko, B.B., Zeller & Melena 2014). Det är därför svårt att göra 
en korrekt bedömning och kan ifrågasättas av utomstående intressenter. Staffan går in 
på detta i intervjun och tillägger att den främsta svårigheten med redovisningen av 
humankapital är just att mäta och värdera det finansiellt. Det kan vara acceptabelt att 
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prata om maskiner i termer av resurser men att det är mer problematiskt när man talar 
om människor i form av resurser och finansiella tal som ger avkastning. 
 
Om en medarbetare skulle säga upp sin anställning på företaget skulle det påverka 
företaget negativt då en del av humankapitalet går förlorad (Hansson & Magnusson 
2001). I empirin kan vi koppla komplexiteten teorin framställer. Staffan belyser denna 
svårighet på Addnode Group, då han förklarar att det är komplicerat att framföra 
företagets verkliga värde på grund av att medarbetarna är en flyktig ekonomisk resurs. 
När medarbetarna går hem för dagen hoppas verksamheten att de återkommer 
nästkommande arbetsdag, vilket med andra ord kan uttryckas som att de anställda inte 
är bundna till bolaget. Det finns alltid en risk för uppsägningar vilket inte är en 
egenskap som återfinns hos exempelvis materiella tillgångar. Maskiner och andra 
materiella resurser ägs av företaget och är därför bundet till verksamheten för 
stadigvarande bruk.  
 
Ett av kriterierna på redovisningens kvalitativa egenskaper som framhålls i teoretiska 
referensramen är graden av jämförbarhet. Krav på jämförbarhet kan tydas utifrån två 
olika perspektiv, jämförbarhet över tid och jämförbarhet mellan företag. Villkoret 
jämförbarhet över tid avser i vilken mån ett företag är konsekvent vid vad val av 
redovisningsprinciper. (Smith et. al 2013). Vid oregelbundna mönster i redovisning av 
humankapital, exempelvis att vissa aspekter av humankapitalet redogörs ett år men 
inte ett annat, försämrar möjligheten till jämförbarhet över tid. Om redovisningen 
redogör för samma typ av information gällande exempelvis humankapitalet flera år i 
rad, resulterar det i att informationen som årsredovisningens användare inhämtar har 
mer värde än om redovisningen endast tar upp informationen ett eller enbart ett fåtal 
år. Utifrån intervjuerna och de granskade årsredovisningarna kunde vi se att företagen 
är relativt principfasta i den frivilliga redovisningen av humankapitalet. Företagens 
val av finansiella- och icke finansiella nyckeltal över åren är dock inte konsekvent, då 
vi kunde tyda markanta ökningar av antalet frivilliga nyckeltal. En ökning av 
frekvensen nyckeltal innebär det att de nyckeltal som endast redogjorts de senaste fem 
åren inte kan jämföras över tid då dessa inte framkom i redovisningen de fem första 
åren.  
 
Kravet på jämförbarhet mellan företag handlar om att redovisningen i olika företag 
ska vara jämförbart, vilket innebär att lika händelser och lika tillstånd redovisas på 
samma sätt (Smith 2015). Därav var de nyckeltal och den information som redogjorts 
av flera företag är mest eftersom jämförbarhet är önskad. Denna kontinuitet mellan 
företagen gör det möjligt att genomföra en jämförelse dem emellan. Dock ser vi en 
svårighet i att göra en mer ingående jämförelse emellan bolagen, trots att de verkar i 
samma bransch. Anledningen till det anser vi beror på att de inte existerar en enhetlig 
redovisningsmodell för kunskapsföretagen att utgå ifrån (Hansson & Magnusson 
2002) 
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Trots svårigheterna med att redovisa humankapitalet förklarar Forskarna Jindal och 
Kumar (2012) att det finns många fördelar med redovisningen av den. 
Informationsasymmetrin elimineras då företag blir tvungna att klargöra företagets 
verksamhet systematiskt där humankapitalet i alla avseenden synliggörs. Enligt 
Frostensson (2015) har organisationer olika intressenter med olika informationsbehov. 
Således är det av stor vikt att företagen försöker tillgodose användarnas behov vid 
upprättande av en årsredovisning. 

5.4 Frivilliga upplysningar 

I dagsläget är det brist på internationellt etablerade redovisningsstandarder och 
företagen har inget enhetligt regelsystem att förhålla sig till. I teorin har det forskats 
fram ett flertal standarder och metoder för att värdera humankapital, emellertid har 
inget av dessa blivit en praxis att utgå ifrån.  
 
Det regelverk som gäller för redovisning av humankapital i form av frivilliga 
upplysningar i årsredovisningen är i nuläget inte reglerat. De vanligaste 
förekommande metoderna bland respondenterna för redovisningen av humankapital 
är genom tilläggsupplysningar med information om bland annat företagets 
demografiska struktur och de anställdas effektivitet. En annan metod för att redovisa 
humankapital är genom hållbarhetsredovisning integrerad i den finansiella 
årsredovisningen. De riktlinjer som utges av Global Reporting Initative, GRI gällande 
hållbarhetsredovisning syftar till att möjliggöra företagets redovisning av hållbart 
företagande på ett transparent vis. Den sociala aspekten av GRI inkluderar även 
humankapital. Samtliga intervjupersoner förklarar att de tillämpar olika verktyg och 
metoder för att värdera medarbetarnas insatser då det ännu inte existerar något 
regelverk. På HMS är hållbarhetsredovising ett av företagets främsta metod för att 
redovisa humankapital. Alla företag utom HiQ har hållbarhetsrapporteringen i 
årsredovisningen. 
 
Samhället och de olika intressenternas förväntningar på IT-företagens 
informationsgivning kan enligt vår teoretiska referensram förklaras utifrån 
legitimitetsteorin. Det antas inom legitimitetsteorin att organisationer strävar efter att 
anpassa sin verksamhet efter de krav och normer samhället förväntar sig. Om kraven 
följs kommer verksamheten uppfattas som legitim av externa aktörer (Frostensson 
2013). Man kan skapa förtroende gentemot personalen och andra aktörer i samhället 
genom att upplysa frivillig information som exempelvis jämställdhetsprogram och 
förmåner för personal. I samband med att företaget redovisar detta signalerar företaget 
att de följer de sociala normer och regler som finns i samhället (Deegan & Unerman 
2011) Staffan förklarar att främsta syftet med att redovisa frivilligt om humankapitalet 
handlar om att det ligger i tiden att vara öppen och transparent. Anders förklarar även 
han att Proact i första hand redovisar humankapitalet då det är ett krav på marknaden. 
På IFS upplyser man om humankapitalet för att man vill tydliggöra företagets främsta 
tillgångar för externa aktörer så att de kan få en fullständig bild av verksamhetens 
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fullständiga ställning. Lars belyser dock att det långsiktiga målet är att säkerställa 
bättre förhållanden för anställda då det idag är viktigt att beakta frågor som rör 
jämställdhet och arbetsförhållanden.  Frostensson (2013) förklarar vidare att inom 
legitimitetsteorin, i den mån organisationen uppfattas som legitim av intressenterna, 
medför att verksamheten har villkoren till att bibehålla sin verksamhet. 
Kunskapsföretag har således incitament för att redovisa frivilliga upplysningar om 
humankapitalet vilket vi även tolkat av respondenternas svar. Den frivilliga 
redovisningen kan liknas vid ett socialt avtal mellan företag och dess intressenter 
menar Deegan och Unerman (2011), dock förklarar de att avtalet inte är bestående 
över tid. Såväl som förväntningar hos individer och grupper i samhället förändras 
över tid, ändras även företagens frivilliga redovisning över tid. Det kan utläsas ur de 
granskade årsredovisningarna hos respektive företag, då en tydlig ökning av frivilliga 
upplysningar kan tydas.  
 
Likheter med Konrads värderingsmodell fanns i den frivillig redovisning av 
humankapital på nyckeltalsnivå. Konradgruppens modell är en av de 
värderingsmodeller som konstruerats där nyckeltal lyfts fram som en metod att 
värdera humankapitalet (Sveiby et al. 1989). Staffan förklarar att vid värdering av 
företagets humankapital använder de bland annat nyckeltal som exempelvis 
förädlingsvärde per anställd och nyanställda. IFS använder sig också av nyckeltal, där 
bolagets intäkter som de anställda genererar samt kostnader som uppstår framläggs i 
årsredovisningen. Likheter med Gröjer och Johansson (1996) alternativa 
balansräkning framgick det hos Tieto där de aktiverar produkt-och 
utvecklingskostnader och utbildningskostnader. Emellertid redovisas de inte som egna 
poster i bolagets balansräkning som Gröjer och Johanssons modell går ut på. Tieto 
använder istället nyckeltal för utbildningar och kostnader för utbildning som läggs på 
varje anställd i en löpande text. 
 
De identifierar även viktiga kompetensområden inom Tieto som de anser är viktiga 
för att kunna uppnå framgång. Hos Proact upplyser de om antal år i branschen som 
personalen har, åldersstruktur och även fördelning per funktion. På HiQ arbetar de 
med mätning, uppföljning och rapportering av exempelvis hur många år en konsult 
har varit verksam inom branschen. De tar också upp nyckeltal som medelålder, 
könsfördelning, kostnad och intäkt per konsult. 
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6 Slutsatser 

I följande kapitel presenteras de slutsatser som har sammanställts utifrån 
ovanstående analys, vilket redogörs genom att besvara studiens frågeställningar. 
 

6.1 Hur redovisar de sju undersökta IT-bolagen sitt 
humankapital idag? 
Följande slutsatser som dragits är utifrån den samlade empirin och analysen av de åtta 
kvalitativa intervjuerna med nyckelpersoner från respektive företag, samt 
granskningen av IT-företagens årsredovisningar. 
 
Humankapitalet hos samtliga undersökta företag redovisas idag i form av finansiella 
nyckeltal, icke-finansiella nyckeltal och GRI rapportering. Företagens humankapital 
beskrivs även i löpande text i övriga delar av årsrapporterna. Att nyckeltal, diagram 
och tabeller som omfattar humankapitalet har influerats av Konradgruppens modell 
utläsa då de redovisar ett flertal av modellens upplysningar. Ett av bolagen har utgått 
från Gröjer och Johanssons utökade balansräkning i en del av deras frivilliga 
redovisning. 
 
Även om alla företag redovisade frivillig information om sitt humankapital var 
omfattningen av informationen inte allt för stor.  Främsta skälet till det var brist på 
kunskap och ett ofullständigt regelverk, därmed vet företagen inte hur humankapital 
ska redovisas på ett lämpligt och tillförlitligt sätt. I teorin diskuteras det att inte finns 
någon gemensam modell för hur humankapital ska redovisas och det är något som 
avspeglas i svaren som framkom i intervjuerna samt i företagens årsredovisningar. De 
flesta av de intervjuade yttrade sig om att vissa aspekter av humankapitalet inte bör 
redovisas i finansiella termer då vi inte kan gå ifrån det faktum att människan i 
naturen inte är en resurs att utvärdera. 
 
 
 

6.2 Varför redovisar de sju undersökta bolagen frivilliga 
upplysningar om humankapitalet? 
Resultatet från studien pekar på att redovisningen främst sker på eget initiativ. 
Samtliga företag förklarar att humankapitalet är deras största och viktigaste tillgång, 
och har således viljan att återge företagens verkliga finansiella ställning.  Studiens 
empiri visar även på att redovisningen är efterfrågat av finansiella analytiker och 
aktieägare för bättre bedömningsunderlag vid beslutsfattande En annan anledning till 
att utöka nuvarande regelverk kring redovisning av humankapital är på grund av den 
informationsasymmetri som råder och skapa transparens mellan företagen. Det är en 
slutsats som kan hitta stöd i teorin. 
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Vid intervjuerna poängterar företagen utöver de finansiella intressenterna ytterligare 
ett motiv till att de redovisar frivillig information om humankapitalet i 
årsredovisningar. Alla sju företag betonar att omvärldens förväntningar och krav är en 
stor anledning till att de upplyser om medarbetarna och dess arbete. För att uppnå 
goda relationer till medarbetare och kunder förklarar alla, att de vill vara i framkanten 
vad gäller hållbart företagande ur ett socialt perspektiv, och därmed redovisar de 
faktorer rörande humankapitalet hållbarhetsredovisningen. Någon 
hållbarhetsrapportering fann vi däremot inte i HiQ’s årsrapport. 
 

6.3 Vilka likheter och skillnader finns i den frivilliga 
redovisningen utefter börssegmenten Small Cap, Mid Cap och 
Large Cap? 
En betydande skillnad som kan konstateras bland de sju studera IT företagen är att de 
använder olika begrepp för humankapitalet. Skillnaden framkommer i de granskade 
årsredovisningarna och i de kvalitativa intervjuerna med respektive IT-bolag. En del 
av bolagen väljer att uttrycka humankapitalet som dess ”medarbetare” och de andra 
använder begreppet ”anställda”. Vi finner skillnader i bolagens redovisning av 
humankapital i avseende av mängden nyckeltal som redogörs i årsredovisningarna 
och att de använder olika tillvägagångssätt för att redovisa humankapital. 
 
Utifrån de granskade årsredovisningarna och analysen av de kvalitativa intervjuerna 
tyder vi skillnader i vilka aspekter av humankapitalet som företagen väljer att belysa. 
Tieto och NetEnt, som går under kategorin Large Cap på Stockholmsbörsen, förklarar 
att de använder nyckeltal för utbildningar, kostnader för utbildning och investering i 
vidareutveckling. De väljer alltså att identifiera och redogöra för de satsningar som 
görs för humankapitalet, och mindre information om hur mycket humankapitalet 
bidrar till företaget i ekonomiska termer. Hos samtliga Small Cap och Mid Cap bolag 
upplyser de färre nyckeltal för kostnader avseende humankapital i jämförelse med 
Large Cap företagen. Nyckeltal som redogör för intäkter, hållbarhetsfrågor och 
kompetensnivån tar däremot större plats i redovisningen hos Small- och Mid Cap 
företagen. 
 
En annan slutsats som kan dras är att Large Cap bolagen tenderar att redovisa faktorer 
rörande styrelsen och ledningen i verksamheten mer än de operativa medarbetarna. 
Det gäller antalet nyckeltal samt informationsgivning i löpande text. Det är en 
skillnad mot företagen som går under Small Cap och Mid Cap, där information om 
företagens anställda redovisas i lika stor utsträckning som ledningen och styrelsen. 
Den övergripande slutsatsen som dragits är att företagen under Small Cap och Mid 
Cap redovisar humankapitalet mer än företagen som är noterade som Large Cap. 
 
Vi resonerar kring den oenhetliga redovisningen av humankapital som råder idag på 
grund av otydliga riktlinjer kring redovisningen av humankapital i det befintliga 
regelverket. I samråd med revisorns uttalande drar vi slutsatsen att en reglering krävs 



45	
	

av hur humankapital ska redovisas. När företagen följer samma riktlinjer kring 
redovisningen av humankapitalet förstärks jämförbarheten och resulterar i en mer 
rättvisande bild av företaget som helhet. 
 

6.4 Hur har utvecklingen sett ut i företagens frivilliga 
redovisning av humankapital mellan år 2005 till 2015? 

Följande slutsats har kunnat dras utifrån samtliga sju intervjuer och granskningen av 
IT-företagens årsredovisningar år 2005 till och med 2015. 
 
Vi ser en positiv utveckling i företagens redovisning av frivilliga upplysningar mellan 
år 2005 och 2015. De förändringar vi kan se i de granskade årsredovisningarna är att 
hållbarhetsrapportering har integrerats i årsredovisningen de senaste åren. 
Redovisning av humankapital i löpande text har på senare år fått större utrymme och 
fler finansiella och icke finansiella nyckeltal har redovisats jämfört med hur det såg ut 
2005. Förändringar i regelverket har däremot inte skett utan utvecklingen av den 
frivilliga redovisningen avseende företagets humankapital beror till största del på att 
företagen söker legitimitet hos utomstående aktörer. 
 
 
 

7 Diskussion 

Studiens resultat visar att redovisningen av humankapital har ökat i samtliga 
undersökta bolag. Framförallt i form av integrerade hållbarhetsrapporteringen samt 
upplysningar av frivilliga finansiella - och icke finansiella nyckeltal rörande 
humankapital.  
 
Utifrån studiens resultat finner vi tydliga likheter emellan de sju IT bolagen gällande 
den frivilliga redovisningen. Skillnaden bestod mestadels av mängden redovisad 
humankapital i form av nyckeltal hade högre frekvens i samtliga Small Cap och Mid 
Cap företag jämfört med Large Cap boalgen. Large Cap bolagen redovisade alltså 
minst mängd frivillig redovisning av humankapitalet över den granskade perioden. 
Large Cap hade tendenser att redovisa mer om bolagets styrelse och ledning än 
intäktspersonerna, och en tanke vi har som kan bero på det är att Large Cap bolagen 
har större personalstyrka och lägger därmed inte samma fokus på medarbetarna. Detta 
för att kostnaden troligtvis överstiger nyttan med redovisa frivilligt.  Alla företag 
utom HiQ har integrerat hållbarhetsredovisning i deras årsredovisningar. En rimlig 
förklaring till de stora likheterna i redovisning av humankapital är att bolagen har 
incitament till att återge det i årsredovisningarna. Dels för att företagen vill visa sig 
måna om sin personal men även för att de vill vara aktuella med de trender och 
förändringar som sker i kunskapsekonomin. Dessa tillsammans bidar till att förstärka 
bolagens legitimitet. 
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Vi har kommit fram till att en högre instans behöver upprätta ett regelverk med 
konkreta riktlinjer kring redovisningen av humankapital för att skapa transparens 
mellan företagen. Det möjliggör för företagen att redovisa sitt verkliga värde och ger 
intressenterna ett bättre bedömningsunderlag inför finansiella beslut. 
 
Då företagets informationsgivning av humankapital främst består av frivillig 
redovisning och framställs ur företagens egen synvinkel handlar det om en 
tolkningsfråga för utomstående aktörer. Vi fann därmed i denna studie en problematik 
i att göra en mer ingående jämförelse emellan företagen. Jämförelser över tid har 
däremot varit lättare att analysera i vår studie då vi kunde följa utvecklingen av den i 
frågan om mängden redovisad humankapital och dess metoder. 
 
 
Förslag_till_framtida_forskning 
I vår studie har vi granskat företagens årsredovisningar samt genomfört intervjuer för 
att besvara vårt syfte om hur och varför IT-företag redovisar sitt humankapital.  En 
framtida studie som kan vara av intresse är att man tittar på om det finns någon 
korrelation mellan frivillig redovisning av humankapitalet och företagets finansiella 
avkastning. Något som även skulle vara intressant att studera är hur banker och 
kreditinstitutioner förhåller sig till redovisning av humankapital i kunskapsföretag. 
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Bilagor 
 
 
 
Bilaga 1 
 
Regelverkets förordningar 
 
God redovisningssed 
3	§	”Balansräkningen,	resultaträkningen	och	noterna	skall	upprättas	som	en	
helhet	och	ge	en	rättvisande	bild	av	företagets	ställning	och	resultat.	Om	det	
behövs	för	att	en	rätt	visande	bild	skall	ges,	skall	det	lämnas	tilläggsupplysningar.	
Om	avvikelse	görs	från	vad	som	följer	av	allmänna	råd	eller	rekommendationer	
från	normgivande	organ,	skall	upplysning	om	detta	och	om	skälen	för	avvikelsen	
lämnas	i	en	not.	Lag	(1999:1112).	
 
Rekommendationer av hur immateriella tillgångar ska redovisas i balansräkningen 
ÅRL	4	kap.	2	§	”Utgifter	för	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	och	liknande	
arbeten	som	är	av	väsentligt	värde	för	rörelsen	under	kommande	år	får	tas	upp	
som	immateriell	anläggningstillgång.	Detsamma	gäller	utgifter	för	koncessioner,	
patent,	licenser,	varumärken,	hyresrätter	och	liknande	rättigheter	och	tillgångar	
samt	ersättning	som	vid	förvärv	av	rörelse	överstiger	det	behållna	värdet	av	de	
tillgångar	som	förvärvats	och	de	skulder	som	övertagits	(goodwill).	Utgifter	för	
företagsbildning,	ökning	av	aktiekapitalet	eller	motsvarande	eller	för	företagets	
förvaltning	får	inte	tas	upp	som	tillgång.	Lag	(1999:1112)”	
 
 
 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide Bolag 
 

1. Vad har Ni för roll i företaget? 
2. Hur länge har Ni jobbat inom området? 
3. Hur definierar Ni ett kunskapsföretag? 
4. Vad anser Ni är era viktigaste tillgångar som kunskapsföretag? 
5. Vad inkluderar Ni i begreppet humankapital? 
6. Vad anser Ni är företagets syfte med redovisa humankapital? 
7. Vilka av era intressenter har störst nytta av er humankapitalvärdering och 

varför? 
8. Kan Ni tyda interna eller externa effekter av att redovisa humankapitalet i 

årsredovisningar? 
9. Hur arbetar ni med och följer upp företagets humankapital? 
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10. Kan ni finna några för- och nackdelar med frivillig informationsupplysning i 
årsredovisningar? 

11. Hur har trenden för redovisning av humankapital generellt sett ut i ert 
företag? 
 
 

Bilaga 3 
 
Intervjuguide Revisorer 
 

1. Vad har du för yrkesroll? 
2. Vad ser ni för trend i redovisningen av humankapital?     
3. Hur tycker du att kunskapsföretag bör redovisa sitt humankapital? 
4. Håller ni med om att Kunskapsföretag idag har svårt att redovisa sitt verkliga 

värde i rapporter? Varför/Varför inte? 
5. Vilka är intressenter av redovisningen av humankapital? Vad är syftet med att 

redovisa det? 
6. Vad tycker ni är ett bra tillvägagångssätt för att uppskatta företagets 

humankapital? 
7. Är frivilliga upplysningar i form av nyckeltal och beskrivning, 

hållbarhetsredovisning (GRI) ett bra sätt att redovisa humankapital? 
	


