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Abstract 
Human capital is the most important asset in a knowledge-intensive firm, however it is not 
recognized as an asset in the company’s balance sheet. Companies depend on their employees’ 
knowledge, but there aren’t any current accepted methods for valuing human capital. A 
consequence of this is that a company can’t with certainty say how much their company is worth, 
therefore research has been made on possible ways to report on human capital. The purpose of 
this paper was to examine how the valuation of human capital during an acquisition of a 
knowledge-intensive firm are made and how more voluntary reporting of human capital influence 
this valuation. To fulfil the purpose of this paper the methodology used was a qualitative 
approach. Semi structured-interviews were conducted with personnel involved in acquisitions, 
such as firm-brokers, accountants and auditors to gather empirical data. The semi structured-
interviews enabled us the usage of more complex questions, which would give the answers a 
greater depth, as well as give us the possibility to ask counter-questions if needed. The conclusion 
of this paper was that human capital isn’t valued at a specific value but is an aspect that’s 
considered in the valuation and impacts the required return. The respondents claimed they were 
reluctant to put a certain value on human capital, even though they agreed that human capital is 
one of the company’s most valuable assets. Another conclusion drawn was that more voluntary 
reporting will not have an impact on the valuation, it is positive to have but the potential buyer 
will still do an examination of the company.  
 
 
Keywords: human capital, acquisitions, intellectual capital, due diligence, human resource due 
diligence and knowledge-intensive firms. 
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1. Inledning 

Syftet med det inledande kapitlet är att läsaren skall få en förståelse för det problemområde som 
studien berör och inleds med en bakgrund till problemen kring värdering av humankapital. 
Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i studiens frågeställningar samt syfte. 
Avslutningsvis framförs de avgränsningar som görs i uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har det genomgåtts en stor förändring i samhället då företagen har 
gått från att vara traditionella industriföretag till att bli allt mer tjänsteinriktade. Det svenska 
industrisamhället ersattes till stor del under 1960-talet av tjänstesamhället då behovet av 
forskning, transport, konsult- och finansiella tjänster ökade i Sverige (Nationalencyklopedin, 
u.å.). Idag tillhör mer än hälften av Sveriges arbetskraft tjänstesektorn och andelen ökar 
kontinuerligt (Företagsamheten, u.å.).  
 
Kunskapsföretag är en typ av tjänsteföretag där fokus ligger på att sälja sin kunskap. 
Kunskapsföretag är starkt individberoende och icke standardiserade till skillnad från övriga 
tjänsteföretag och industriföretag. Exempel på kunskapsföretag är it-företag, reklambyråer, 
konsultföretag och advokatfirmor (Sveiby, Arnnell, Axelsson, Emilsson, Karlson, Wangerud & 
Vikström, 1990). Kunskapsföretagen blir allt fler och har under de senaste två decennierna svarat 
för 75 procent av den privata tjänstesektorns nya arbetstillfällen (Almega, u.å.). 
Kunskapsföretagen är beroende av medarbetarna och deras kompetens vilket gör att företagets 
personal, det vill säga humankapitalet, är den viktigaste tillgången då de besitter speciell kunskap 
inom sitt yrke, och är ibland även den enda tillgången (Stanko, Zeller & Melena, 2014; 
Edvinsson & Malone, 1997).  
 
Företagens finansiella rapporter har inte utvecklats i samma takt som den svenska 
företagsutvecklingen. De finansiella rapporterna är fortfarande anpassade efter det tidigare 
dominerande industrisamhället och dagens kunskapsföretag har inget utrymme att redovisa 
personalens kunskapsvärde (Privata affärer, 2012; Edvinsson & Malone, 1997). Enligt 
årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 4 kap 1§, får man idag inte klassificera humankapitalet 
som en tillgång i balansräkningen eftersom humankapitalet inte uppfyller redovisningskravet om 
stadigvarande bruk, det vill säga att personalen inte är under företagets fulla kontroll utan kan 
fritt byta arbetsplats (Gustafson, Lundh & Seger, 2015; Smith, Brännström & Jansson, 2015).   
 
Företagens personal utgör företagens humankapital och är en kombination av de anställdas 
kunskap, skicklighet, innovativa förmågor samt deras förmåga att kunna utföra dess 
arbetsuppgifter (Edvinsson & Malone, 1997). Humankapitalet är tillsammans med 
strukturkapitalet, det vill säga kundrelationer, arbetsprocesser och patent, en del av det 
intellektuella kapitalet och redovisas som företagets icke-finansiella tillgångar (Patent- och 
registreringsverket, u.å.). Det intellektuella kapitalet är värdefullt för företagets framgång men får 
inte redovisas i balansräkningen utan nämns ofta som ett “dolt värde”, ett värde som förutom vid 
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börsvärdering uppkommer vid företagsförvärv i form av ett övervärde, goodwill (Coff, 2002). 
Goodwill finns med i företagens årsredovisningar som en immateriell tillgång. De immateriella 
tillgångarna är tillgångar som inte är av fysisk karaktär, i motsats till de materiella tillgångarna 
som är fysiska och påtagliga (Patent- och registreringsverket, u.å.). Goodwill är aktuellt vid 
företagsförvärv, vilket är företeelsen när ett företag köper ett annat företag och syftar till att öka 
lönsamheten samt är ett sätt för företagen att anskaffa sig medel för tillväxt (Sevenius, 2011).  
 
Boekestein (2009) undersökte företagsförvärv av 59 läkemedelsföretag under en sjuårsperiod. I 
studien jämfördes årsredovisningar före och efter företagsförvärvet och resultatet från studien 
visade att det redovisade tillgångsvärdet ökade sexfaldigt efter förvärvet. Främst ökade de 
immateriella tillgångarna, däribland patent, licenser, forsknings- och utvecklingsutgifter samt 
goodwill, vilket till viss del kan hänföras till humankapitalet. Slutsatsen av studien var att de 
kunskapsrelaterade tillgångarna stod för en större del av företagets goodwill (Boekestein, 2009). 
Weatherly (2003) har studerat data från Brookings Institute som gjort mätningar av företags 
redovisning av humankapital. Brookings Institute visar på att det skett en ökning av redovisning 
för goodwill i form av immateriella tillgångar hos företagen i undersökningen och att ökningen 
stigit med åren. På 1980-talet uppgick de immateriella tillgångarna till 38 procent av företagens 
marknadsvärde medan det under 2000-talet ökat till mellan 70-80 procent av marknadsvärdet 
(Weatherly, 2003).  
 
Att underhålla det intellektuella kapitalet och utveckla dess produktivitet visar Kim och Taylor 
(2013) vara en betydande faktor för att behålla företagets börsvärde. Resultatet av deras studie 
visade att de företag som kunde uppvisa en produktivitetsökning på de materiella tillgångarna 
endast hade en marginell effekt på företagets börsvärde. Vad studien ytterligare visade var att de 
indikatorer som ansågs mäta produktivitetsökningar av det intellektuella kapitalet, hade en 
signifikant positiv effekt på börsvärdet hos företaget.  
 
Hossain, Akther och Sadia (2014) visar i sin studie vad redovisning av humankapital kan ge för 
effekter, som bland annat att det hjälper till när långsiktiga investeringsbeslut skall tas samt att 
produktiviteten och effektiviteten av humankapitalet ökar. Slutsatsen av studien är att i och med 
att företagets intressenter får mer information om företaget då humankapitalet redovisas, kommer 
deras möjlighet att fatta beslut förbättras eftersom informationsasymmetrin minskar. En annan 
slutsats som nämns är att en redovisning av företagets humankapital även kommer leda till att en 
mer rättvisande bild av företagets verkliga värde kan uppnås. 

1.2 Problematisering 
För företag i tjänstesektorn, framförallt kunskapsföretag, är personalen företagens viktigaste 
resurs och det är därför av stor vikt att behålla medarbetarna i företaget, det är de som är 
avgörande för hur framgångsrika företagen kan bli. Företagen är beroende av sin personal då det 
ytterst är personalen som har möjligheten att generera positiva ekonomiska resultat (Grönroos, 
2008; Unionen, 2012). Enligt Edvinsson och Malone (1997, s. 18) är ”Mänsklig intelligens och 
intellektuella resurser nu varje företags allra viktigaste resurs”. 
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Enligt Edvinsson och Malone (1997) fångar redovisningen i ett kunskapsföretag egentligen inte 
något verkligt värde då humankapitalet är, som nämnts tidigare, företagets främsta resurs vilket ej 
redovisas i de finansiella rapporterna (Privata affärer, 2012; Edvinsson & Malone, 1997). Dock är 
det svårt att sätta ett faktiskt värde på kunskapsvärdet då företagsvärdet vid försäljning sätts i 
relation till betraktarens ögon (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002). Debatten huruvida 
humankapitalet skall vara med i den traditionella redovisningen har varit aktuell under de två 
senaste årtiondena (Hossain, Akther & Sadia, 2014). Då personalen utgör en stor del av företagets 
värde diskuteras det hur och om företagens humankapital kan redovisas som en tillgång som kan 
skrivas av på samma sätt som övriga anläggningstillgångar (Stanko, Zeller & Melena, 2014; 
Svenskt näringsliv, u.å.).  
  
Det finns inga konkreta principer för hur humankapitalet skall redovisas externt vilket gör det 
svårt att från år till år se hur värdet på humankapitalet har förändrats. Konsekvensen blir att 
företagen inte med säkerhet kan säga hur mycket värdet på humankapitalet uppgår till. På grund 
av problemet med värderingen av humankapitalet har forskning genomförts för att hitta möjliga 
sätt för redovisning, men då framförallt genom icke-finansiella mått som exempelvis 
medarbetarnas engagemang och personalomsättningshastighet. Eftersom det finns en brist på 
redovisning om humankapitalet kan dess betydelse för kunskapsföretagens utveckling och 
framgång undgå människor, vilket utgör ett problem för förvaltningen av humankapitalet som 
kan försämras då mer fokus läggs på övriga delar i företaget (Smithey Fulmer & Ployhart, 2013). 
Då all information om företagen inte blir synliggjort försvåras värderingen av företaget vid 
förvärv, då värderingen möjligtvis inte överensstämmer med dess uppfattade värde (Möller, 
Gamerschlag & Guenther, 2011) i och med att informationsasymmetrin ökar. Med 
informationsasymmetri innebär att en part har mer information än den andra parten vid förvärvet, 
vilket kan minskas genom att säljaren redovisar information till köparen (Johansson, Johansson, 
Martin & Pautsh 2009). 
.  

Utifrån problematiseringen ses ett behov och möjlighet att utforska mer inom området värdering 
av humankapital, för att öka förståelsen om hur en värdering görs när ett företag förvärvas. Om 
mer information om humankapitalet ges genom frivillig redovisning, ger det då en bättre bild av 
företaget och på så sätt en säkrare värdering då informationsasymmetrin minskar?   

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse för hur värderingen av humankapital i 
kunskapsföretag kan göras och beaktas vid företagsförvärv. Vidare studeras om en ökad frivillig 
redovisning av humankapital påverkar företagsvärderingen. 
Utifrån syftet formuleras följande frågeställningar; 

- Hur värderas humankapital vid företagsförvärv utifrån köparens perspektiv? 
- Hur påverkar frivillig redovisning av humankapitalet värderingen av företaget? 
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1.4 Avgränsning  
En avgränsning kommer göras till att beröra enbart kunskapsföretag med en inriktning på 
företagsförvärv. Kunskapsföretag valdes då denna typ av företag är beroende av humankapitalet 
vid företagsförvärv. Vidare valdes företagsförvärv eftersom förvärv är en process där en 
värdering av humankapitalet i kunskapsföretag är nödvändig och är ett viktigt inslag som ofta är 
helt avgörande för affärsprocessen.  
 
 
 
  



 5 

2. Teoretisk referensram 

I det andra kapitlet framställs relevanta begrepp och teorier för uppsatsens frågeställningar och 
syfte. Kapitlet avslutas med en analysmodell som ligger till grund för den empiriska 
undersökningen.  

2.1 Kunskapsföretag 
Kunskapsföretag är en typ av tjänsteföretag där fokus ligger på att sälja sin kunskap. 
Kunskapsföretag är mer komplexa och kreativa än andra tjänsteföretag, med mer högutbildad och 
problemlösningsorienterad personal. Kunskapsföretagen är starkt individberoende och icke 
standardiserade till skillnad från många andra tjänsteföretag och industriföretag. Exempel på 
kunskapsföretag är it-företag, reklambyråer, konsultföretag och advokatfirmor (Sveiby et al. 
1990).  
 
Den huvudsakliga resursen som finns i kunskapsföretagen är den information och kunskap som 
innehas av företagets personal, det vill säga humankapitalet. Den största skillnaden som särskiljer 
kunskapsföretag från övriga företag är främst att kunskapsföretagen är beroende av dess 
humankapital istället för fysiskt kapital som exempelvis maskiner och de finansiella möjligheter 
att köpa dessa. Alla företag som innehar medarbetare med mycket kunskap behöver inte 
nödvändigtvis kategoriseras som ett kunskapsföretag, utan det är sättet som kunskapen appliceras 
på som är avgörande. Om inte kunskapen används till att lösa ett problem ses inte företaget som 
ett kunskapsföretag, inte heller om företaget utför standardiserade arbetsuppgifter, som i sig 
kräver mycket kunskap, då processen blivit en rutin (Swart & Kinnie, 2003).  

2.2 Tillgångar 
Företagets sammanlagda förmögenhet redovisas i balansräkningen under posten tillgångar 
(Patent- och registreringsverket, u.å.). En tillgång är enligt International Accounting Standards 
Board: “en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som 
förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden”. För att klassificeras som en 
tillgång i balansräkningen måste alltså tre kriterier uppfyllas; tillgången måste kontrolleras av 
företaget, vara resultatet av inträffade händelser samt i framtiden förväntas ge företaget 
ekonomiska fördelar (Artsberg, 2005).  Tillgångar kan delas upp i materiella, finansiella och 
immateriella tillgångar (RedR1, 2015). En materiell tillgång är en fysisk tillgång som företaget 
har i syfte för bland annat produktion av varor och tjänster samt uthyrning till andra, exempelvis 
maskiner, inventarier och byggnader. En finansiell tillgång är till exempel obligationer, kontanter 
och värdepapper. Immateriella tillgångar är till skillnad från materiella tillgångar inte av fysisk 
karaktär (BFNAR 2012:1, 2014). Då immateriella tillgångar är relevant för studien kommer 
nedan en mer utförlig beskrivning. 

2.2.1 Immateriella tillgångar 
De tillgångar som företaget äger men som inte är av fysisk karaktär, det vill säga ej påtagliga, 
benämns som immateriella tillgångar. De immateriella tillgångarna består bland annat av egna 
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databassystem, kundregister, forskningsresultat, patent och goodwill (Patent- och 
registreringsverket, u.å.). För att klassificera en tillgång som immateriell enligt IAS 38 skall 
tillgången inbringa framtida ekonomiska fördelar och kostnaden för tillgången skall kunna mätas 
på ett pålitligt sätt (IAS 38, 2014). 

2.2.1.1 Goodwill 

Enligt årsredovisningslagen är goodwill den ersättning som överstiger värdet på tillgångar och 
skulder som förvärvats (SFS 1995:1554). Goodwill är därmed det värde som finns utöver 
företagets redovisade tillgångar. Oftast i samband med företagsförvärv är förvärvspriset högre än 
det redovisade värdet för företaget. Skillnaden är hänförlig till förvärvad goodwill, alltså det 
mervärde som uppkommer i samband med förvärvet utöver det redovisade värdet. De här 
mervärdena är inte synliga i den traditionella årsredovisningen, utan kan vara en produkt av en 
lyckad varumärkesstrategi, en stabil kundgrupp eller personalens kompetens (Patent- och 
registreringsverket; Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 
 
Goodwill skall skrivas av enligt 4 kap 4§ årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), men 
avskrivningarna för goodwill påverkar inte kassaflödet i företaget. Antingen kan en planenlig 
avskrivning göras eller så görs en total nedskrivning av goodwillen. Då det egna kapitalet i 
företaget minskar med samma belopp som avskrivningen eller nedskrivningen uppgår till, kan 
detta enligt en undersökning i Dagens Industri, i extrema fall eliminera hela det egna kapitalet 
(Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 

2.3 Intellektuellt kapital 
Intellektuellt kapital är kapital som är värdefullt för företagets framgång, men som inte finns med 
i balansräkningen och som är svårt att sätta ett faktiskt värde på. Det intellektuella kapitalet delas 
upp i humankapital och strukturkapital. Humankapitalet syftar till företagens medarbetare och 
dess kunskap. Strukturkapitalet består av bland annat nöjda kunder och arbetsprocesser (Patent- 
och registreringsverket, u.å.). Då strukturkapitalet inte är i fokus i den här studien kommer endast 
en fördjupning av humankapital göras. 

2.3.1 Humankapital 
Definitionen av humankapital har ändrats och utvecklats över tid. En tidig definition från 1970-
talet beskrev humankapital som: “en inkomstkälla som är förkroppsligad i en person i form av 
dennes råstyrka och erhållna kunskaper” (Flamholtz, 1972, s. 148). Definitionen har utvecklats 
genom åren precis som företagens utveckling och definitionen av humankapital i modern tid 
fokuserar mer på kunskap än styrka. Humankapital ses som människors samlade kunskap, deras 
skicklighet, innovativa förmågor och färdigheter att utföra arbetsuppgifter. För att bibehålla och 
utveckla humankapitalet kan det stimuleras genom investering av bland annat 
kompetensutveckling, utbildning, träning och hälsovård (Nationalencyklopedin, u.å.).  
 
Humankapitalet får enligt årsredovisningslagen 4 kap 1§ inte tas upp som en tillgång i 
balansräkningen eftersom kravet på stadigvarande bruk ej uppnås. Personalen är fri att röra sig 
hur de vill och kan bara ses som en resurs så länge de är anställda i företaget. Vid en avslutad 
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anställning förlorar företaget kundkontakter, idéer och kunskap som personalen besitter. Förlorad 
personal kan till och med bli en konkurrent och skada företaget då interna uppgifter och kunskap 
vandrar vidare (Engström, 1999).  

2.4 Värdering av humankapital 
En värdering av humankapitalet är svår då dess påverkan på företagets framgång är svår att 
kvantifiera. För att en värdering skall kunna göras och ge en rättvisande bild av företagets värde 
krävs det att all väsentlig information finns tillgänglig och synliggörs. Om det saknas nödvändig 
information kring företaget finns det risk att olönsamma företag övervärderas och att lönsamma 
företag undervärderas av investerare (Möller, Gamerschlag & Guenther, 2011). 
 
Till skillnad från övriga redovisningsstandarder och praxis om tillgångar finns det inte någon 
framtagen standard för hur humankapitalet ska redovisas hos företagen. Många olika modeller 
har tagits fram men ingen har blivit allmänt accepterad. Ett företag är inte det andra likt och det är 
svårt att hitta en metod som skulle kunna användas över en hel bransch. Varje företag och 
organisation med sina anställda är unika med sin komplexa struktur. En anledning till att 
metoderna inte accepterats full ut är svårigheten att tillämpa och använda sig av metoder. En av 
de största anledningarna till att nuvarande metoder ej används är att metoderna inte lyckats ge 
företagen ökat resultat vid användning (Stanko, Zeller & Melena, 2014).  

2.4.1 Den osynliga balansräkningen 
Konradgruppen presenterade 1990 boken “Den osynliga balansräkningen” där 39 nyckeltal 
beskrivs och presenteras i ett försök att visa på praktiska metoder och tillvägagångssätt för 
kunskapsföretag att redovisa sin viktigaste tillgång, personalen (Sveiby et al. 1990).  
 
Konradgruppen beskriver två typer av kapital i ett företag som behövs för att tillgodose 
företagens kunder, det traditionella finansiella kapitalet och kunskapskapitalet. Kunskapskapitalet 
delas in i vad Konradgruppen kallar för individbundet kunskapskapital (humankapitalet) och det 
organisationsbundna kapitalet (strukturkapital). Det individbundna kunskapskapitalet innefattar 
personalens yrkeskompetens, dess utbildning och yrkeserfarenheter, kunskapen är professionellt 
inriktad och bunden till individen. Personalen skapar intäkter åt företaget och ses som en 
intäktsperson. Till strukturkapitalet, det organisationsbundna kapitalet, ses all annan kompetens i 
företaget som ej utgörs av individkapitalet. Personal som jobbar för att hålla ihop företaget men 
som inte drar in någon intäkt, till exempel ekonomiansvariga, tillhör istället strukturkapitalet 
(Sveiby et al. 1990). 
 
De nyckeltal som Konradgruppen beskriver som är hänförliga till individkapitalet 
(humankapitalet) och står för utbildningsnivå, genomsnittligt antal år i yrket, andel intäktpersoner 
i företaget, utbildning, investering i kunskapskapital, kategorisering efter kompetens och grad av 
kundansvar. Konradgruppen presenterar även nyckeltal för företagets stabilitet av personalen, 
genomsnittsålder, antal anställningsår, andel “långvägare”, nyanställda och företagets 
personalomsättning, avhoppskänslighet och kundnätverkets stabilitet (Sveiby et al. 1990). Sveiby 
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med flera (1990) menar att nyckeltalen kan användas i den frivilliga redovisningen för att 
redovisa företagets dolda värden.  

2.4.2. Fokusområden vid värdering  
I samband med en förändrande omvärld, ville ledningen för försäkringsbolaget Skandia skapa ett 
verktyg för att i framtiden främja serviceföretag och uppmuntra till tillväxt, verktyget kom att 
kallas Skandia Navigatorn. De stora investeringar som satsades på kompetensutveckling 
synliggjordes inte i den traditionella balansräkningen, alltså desto mer investeringar i personalen 
som gjordes desto mindre blev företagets tillgångar i balansräkningen (Edvinsson, 1997).   
 
Edvinsson (1997) beskriver sambandet mellan de olika begreppen på följande vis; man utgår från 
företagets marknadsvärde, genom att sedan subtrahera företagets finansiella kapital/tillgångar 
kvarstår företagets intellektuella kapital. Vidare beskriver Edvinsson att det intellektuella 
kapitalet består av humankapital och strukturkapital. För att beräkna strukturkapitalet subtraheras 
bara humankapitalet från det intellektuella kapitalet (Edvinsson, 1997). 
 
Skandia Navigatorn utgår ifrån sex fokusområden och modellen är i formen av ett hus. Husets tak 
motsvarar företagets finansiella fokus och representerar företagets förflutna. Med det förflutna 
menar Edvinsson (1997) en ögonblicksbild av företaget, balansräkningen. Väggarna består av ett 
kundfokus, som avser en specifik del av det intellektuella kapitalet, och processfokus, som avser 
att mäta strukturkapitalet. Väggarna skall representera företagets nutid. Det som modellen baserar 
sig på är husgrunden, i form av förnyelse och utveckling, vilket Edvinsson menar är det centrala 
för företagets fortlevnad och framtida hållbarhet. Däremot är det som fyller upp huset inifrån, 
bildligt talat husets kärna, är fokus på människan. Det vill säga det som går hem varje dag 
klockan fem, personalens kompetens och färdigheter (Edvinsson, 1997).  
 
Det Edvinsson (1997) gärna lyfter fram med sin modell är det medvetna valet att kalla alla 
huvudområden för ”fokus-områden”, synsättet ger möjligheten att kunna lyfta fram nya mått och 
visa förhållanden mellan prestation, snabbhet och kvalitet. Modellen består av 111 styrtal som är 
uppdelade för att mäta de olika fokusområdena. De faktorer som har humanfokus handlar om 
anställningstrygghet, ledarförhållanden, genomsnittlig anställningstid/antal, samt könsfördelning 
och utbildningsnivåer bland anställda och chefer. Värderingen av det intellektuella kapitalet görs 
genom att summera de olika indikatorerna, det vill säga styrtalen, för att slutligen få fram ett 
värde på det intellektuella kapitalet (Edvinsson, 1997).  

2.4.3 Utökning av balansräkningen  
En annan modell för hur humankapitalet kan värderas och presenteras är Gröjer och Johanson-
modellen som bygger på möjligheten att synliggöra personalen, humankapitalet, i företagets 
balansräkning. Gröjer och Johanson-modellen är egentligen endast en utökning av den 
traditionella balansräkningen med nya poster på tillgångssidan respektive skuldsidan som berör 
de anställda (Gröjer, 1993; Gröjer & Johanson, 1991). 
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Balansräkningens tillgångssida kompletteras med posterna arbetsfordran, rekryteringskapital 
samt utbildningskapital och skuldsidan utökas med posterna löneskuld, rekryteringsskatteskuld 
samt utbildningsskatteskuld. Utöver detta kommer även eget kapital påverkas med posterna 
bundna reserver - rekrytering och bundna reserver - utbildning (Gröjer, 1993). 
 
Arbetsfordran består av lönesumman för ett helt år inklusive de sociala avgifterna på beloppet 
och placeras på balansräkningens tillgångssida. För att balans skall uppstå måste arbetsfordran 
motkonteras på skuldsidan med en skuldpost, som här benämns som en löneskuld. Löneskulden 
ses som en kortfristig skuld då arbetsgivaren anses, gentemot den anställde, ha ett finansiellt 
åtagande (Gröjer, 1993; Gröjer & Johanson, 1991).  
 
Rekryteringskapitalet består av ett antal utgiftsposter. Utgifterna kan jämföras med de utgifter 
som kan hänföras till en maskin i form av hemtagnings-, installations- och provdriftsutgifter. För 
att en rekrytering skall aktiveras som rekryteringskapital, istället för att kostnadsföras som en 
utgift i resultaträkningen, måste den förväntas ha en längre varaktighet än tre år. Det innebär 
alltså att de utgifter som uppstår vid rekryteringen av exempelvis korttidsanställda samt vikarier 
kostnadsförs direkt, då de anses ha en kort varaktighet i verksamheten. De rekryteringsutgifter 
som aktiveras måste dessutom skrivas av under den perioden den anställde förväntas vara 
anställd, som i sig kan baseras på den genomsnittliga personalomsättningshastigheten i företaget 
(Gröjer, 1993). 
 
Om utgifterna aktiveras som en tillgång kommer det vid första tillfället man bokför dem uppstå 
ett skuldpost av motsvarande belopp och då i form av en obeskattad reserv. Den obeskattade 
reserven skall sedan hanteras som övriga obeskattade reserver och därmed delas upp i två delar. 
Den ena delen som en skatteskuld och den andra som bundet eget kapital. Om skattesatsen 
uppgår till 30 procent blir delarna därmed 30 procent respektive 70 procent (Gröjer, 1993).  
 
Ett problem med utbildningsutgifter är vad som skall anses vara varaktigt, längre än tre år, och 
därmed aktiveras som en tillgång eller ses som en utgift då det anses vara en del av företagets 
ordinarie verksamhet. Utbildningsutgifter behandlas på liknande sätt som rekryteringsutgifter, 
alltså aktiveras endast de utbildningsutgifter som anses ha en varaktighet på längre än tre år samt 
delas upp på två delar; skatteskuld respektive bundet eget kapital (Gröjer, 1993). 

   
Figur 1. Kompletterad balansräkning. Källa: Egen konstruktion utifrån Gröjer (1993) s. 33. 
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2.5 Principer  

2.5.1 Rättvisande bild 
Begreppet rättvisande bild introducerades inom den svenska redovisningen i och med 
årsredovisningslagen och ses som en grundläggande redovisningsprincip. Det framkommer av 
ÅRL 2 kap 3§ att företagens årsredovisningar skall som en helhet ge en rättvisande bild av dess 
finansiella resultat och ställning. För att en rättvisande bild ska kunna ges innebär det alltså att 
samtliga tillgångar och skulder skall redovisas. För att läsarna av företagets redovisning skall 
kunna få en så korrekt uppfattning som möjligt av hur företagens ekonomiska situation ser ut, 
krävs det att all relevant information framkommer och synliggörs i de finansiella rapporterna, 
vilket innebär en rättvisande bild (Skatteverket, 2012; SFS 1995:1554).  
 
Begreppet rättvisande bild sätter användaren av redovisningen i centrum då redovisningens 
innehåll inte ska vara vilseledande för läsaren. För att en rättvisande bild av företaget skall 
uppnås är det inte tillräckligt att enskilda regler följs vid upprättandet av årsredovisningen, utan 
det är helheten som är viktig. En helhet uppnås genom att balans- och resultaträkningen granskas 
tillsammans med tillhörande tilläggsupplysningar (Artsberg, 2005). 

2.5.2 Obligatorisk redovisning  
Den obligatoriska redovisningen av humankapitalet är begränsad och humankapital tas inte med i 
företagets balansräkning. I årsredovisningslagens femte kapitel finns dock vissa 
redovisningskrav, i form av tilläggsupplysningar till resultaträkningen, kring personalen som 
företagen måste ta hänsyn till i sin årsredovisning. Kraven som framställs i årsredovisningens 
kapitel fem är följande;  

- 18 §: En framställning av medelantalet anställda under räkenskapsåret med en uppdelning 
på män och kvinnor.  

- 19 §: Räkenskapsårets personalkostnader skall delas upp på löner och andra ersättningar 
respektive sociala kostnader där en särskild specifikation av pensionskostnader skall 
framgå. 

- 20 §: Större bolag samt publika mindre bolag skall specificera hur stort belopp av 
personalkostnaderna som kan hänvisas till två grupper av anställda i företaget 
(styrelseledamöter, verkställande direktör och motsvarande befattningshavare respektive 
de typer av anställda som inte omfattas av föregående grupp).  

- 22-25 §: Upplysning skall lämnas angående företagsledningens ersättningar. Det skall 
även lämnas upplysning om eventuella avgångsvederlag samt pensioner och liknande 
förmåner.  

(SFS 1995:1554; Artsberg, 2005) 

2.5.3 Frivillig redovisning      
Frivillig redovisning är inte lagstadgad och omfattas inte av redovisningspraxis, vilket gör det 
möjligt för företagen att lämna ytterligare information om bolagets verksamhet som ej täcks in i 
den obligatoriska redovisningen (Möller, Gamerschlag & Guenther, 2011).  
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Flera företag väljer att redovisa frivillig icke reglerad tilläggsinformation i den externa 
årsredovisningen för att tillhandahålla information till intressenter om det intellektuella kapitalet. 
Vanligt förekommande tilläggsupplysningar är information om personalens utbildning, 
kompetens och motivation, kunder och kundregister, varumärke, leverantörer, finansiärer, 
processer, lokalisering och innovationer (Artsberg, 2005). 
 
Den frivilliga redovisningen har under de senaste åren ökat och företagen lägger ner både mer tid 
och pengar på rapporteringen. Tre olika motiv beskrivs till frivillig redovisning, varav två stycken 
vänder sig till företagets intressenter och är intressanta för uppsatsens arbete. Ett motiv till 
frivillig redovisning är möjligheten att kunna påverka externa parter för framtida och nuvarande 
investeringar genom att lämna ytterligare information som kan gynna företaget ekonomiskt. Att 
lämna ut extra information kan också vara ett incitament för företagsledare att synliggöra 
bolagets värde för att minska informationsasymmetrin vid en förhandling (Möller, Gamerschlag 
& Guenther, 2011).  

2.6 Företagsförvärv 
Som redan nämnts är företagsförvärv företeelsen när ett företag blir uppköpt av ett annat företag 
och är en strategi för företag att växa samt få en ökad lönsamhet (Sevenius, 2011). Sevenius 
(2011) har identifierat tre motiv till företagsförvärv; rörelsemotiv, värdemotiv och ledningsmotiv. 
I denna studie kommer huvudfokus vara att framförallt vara på rörelsemotiven. Rörelsemotiven 
syftar till att både på kort och lång sikt stärka det förvärvande företagets ekonomiska lönsamhet 
och finansiella ställning. 
 
Vid företagsförvärvet kommer en värdering av företaget behöva göras. Denna värdering blir dock 
en subjektiv uppskattning av företagets värde, eftersom vad som ses som värdefullt för vissa kan 
för andra inte alls vara lika värdefullt. I och med det är det svårt att exakt säga hur mycket 
företaget verkligen är värt, då värderingen helt beror på den som genomför värderingen (Nilsson, 
Isaksson, & Martikainen 2002). 

2.6.1 Företagsbesiktning 
Termen företagsförvärv är utifrån köparens perspektiv, medan det ur den säljande partens 
perspektiv kallas företagsöverlåtelse. I samband med ett företagsförvärv sker en så kallad due 
diligence, översatt till “skälig aktsamhet”, men populärt benämnd som företagsbesiktning. 
Anledningen till att man utför en due diligence är, likt en husköpare som anlitar en 
besiktningsman, att köparen skall få kunskap kring objektet och få en bild om dess risker 
(Sevenius, 2013). Företagsbesiktningen innehåller bland annat en företagsvärdering för att 
beräkna marknadsvärdet. Numera är det flesta värderingsmetoder avkastningsbaserade vilket 
betyder att de lägger tonvikt på de framtida kassaflöden som företaget beräknas inbringa 
(Sevenius, 2011). 
 
Vid ett förvärv förs en diskussion mellan förvärvaren och säljaren kring prissättningen. Dock när 
det kommer till prissättning och värdering infinner sig problematiken kring ett korrekt värde och 
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då uppkommer frågan, som tidigare nämnts, om hur objektiv bedömningen är. Priset som 
parterna kommer överens om, innehåller även ett flertal faktorer. Utöver det beräknade 
marknadsvärdet, innehåller priset faktorer såsom köparens investeringsvärde för förvärvet och 
köparens riskbenägenhet (Sevenius, 2011). 

2.6.2 En del av organisatorisk företagsbesiktning  
Human resource due diligence är en del inom vad som benämns organisatorisk företagsbesiktning 
(organisational due diligence) och är en besiktning av målföretagets personal och organisation 
(Sevenius, 2013). Med en besiktning av humankapitalet är syftet att tydliggöra de risker som kan 
uppkomma vid ett företagsförvärv, så att de kan lyftas fram och beaktas vid förvärvet (PwC, 
2012). De andra två delarna som mäts inom organisatorisk företagsbesiktning är företagets kultur 
och ledning. Till skillnad från den kommersiella besiktningen mäter man här de mjuka värdena i 
målföretaget och väger in företagets humankapital, vilket har extra stor betydelse i 
kunskapsföretag där personalen är lika viktig som företagets redovisade tillgångar. Betydelsen av 
den organisatoriska besiktningen beror också på hur företagen, målföretaget och köparna, skall 
integreras efter förvärvet. Kommer personalen att integreras i köpet och det sker en så kallad 
fullständig integration har besiktningen en betydande roll till skillnad från om personalen 
exkluderas i förvärvet. Att värdera personalens framtida vinster är en svår process då man inte vet 
om alla vill stanna kvar i det nybildade företaget och man måste även beakta företagets kultur, 
organisation och gemenskap (Sevenius, 2013).  
 
De risker som kan synliggöras i och med human resource due diligence kan vara företagets svåra 
arbetsförhållanden, hög personalomsättning och oro över förändring eller kulturkrockar i en 
sammanslagning av personal (PwC, 2012). Det är inte allt för ovanligt att företag utelämnar den 
organisatoriska företagsbesiktningen eftersom den är tidskrävande och inte alltid ryms i 
tidsramen vid snabba företagsförvärv (Sevenius, 2013).   
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2.7 Analysmodell 
 

 
Figur 2. Analysmodell. Källa: Egen konstruktion. 
 
Analysmodellen har sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen för att besvara frågan om 
hur humankapitalet värderas vid ett företagsförvärv av kunskapsföretag. Modellen bygger på ett 
företagsförvärv mellan en köpare och säljare där priset består av det redovisade värdet och 
övervärdet, goodwill. Säljaren förser köparen med information via den “obligatoriska” kanalen, 
det vill säga genom årsredovisningar och dokument som företaget är skyldiga att tillhandahålla 
och lämna ut. Utifrån denna information som ges skapar sig köparen sig en uppfattning kring 
värdet på företaget och detta renderar i en värdering av företaget. Studien syftar till att bidra till 
en ökad förståelse för hur värdering av humankapital görs och beaktas vid företagsförvärv, samt 
därutöver hur ökad frivillig redovisning av humankapitalet påverkar köparens värdering av 
företaget. Då säljaren besitter mer information kring företaget än köparen 
uppstår informationsasymmetri mellan dessa parter, utifrån denna asymmetri syftar studien att 
öka förståelsen kring huruvida en ökad frivillig redovisning av humankapital skulle påverka 
köparens värdering av företaget då dolda värden synliggörs. 
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3. Metod och metodologiska överväganden  

I metodavsnittet framställs val av metoder och motiveringar för dessa. Beskrivningar kring 
tillvägagångssättet samt metoder för exempelvis undersökningens ansats, urval, insamling och 
analys av empiri som använts framställs. Kapitlet avslutas med en reflektion kring den valda 
metoden. 

3.1 Val av metod  
Den undersökningsmetod som valdes till uppsatsen var en kvalitativ metod. Kvalitativ metod är 
en undersökningsmetod som bygger mer på ord när data samlas in och analyseras, än på 
kvantifiering (Bryman & Bell, 2013). Kvalitativ forskning handlar inte om att använda sig av 
statistiska metoder utan mer tonvikt ligger på exempelvis intervjuer och observationer (Ahrne & 
Svensson, 2011). Att en kvalitativ metod valdes var för att utifrån uppsatsens inriktning, 
värdering av humankapital vid företagsförvärv, ansågs den mer användbar än en kvantitativ 
metod. Genom kvalitativa intervjuer ansågs att mer användbar empiri kunde fås ut, då 
respondenterna hade möjlighet att mer utförligt besvara de ställda frågorna och ge en mer 
omfattande beskrivning av uppsatsens valda område.  

3.1.1 Angreppsätt 
I uppsatsen tillämpades en deduktiv ansats. Det som kännetecknar en deduktiv ansats är att man 
utgår från teorin och sedan samlar in empirin. Det innebär alltså att man har en uppfattning om 
hur verkligheten ser ut och jämför det med hur verkligheten egentligen ser ut genom en 
granskning av empirin (Bryman & Bell, 2013). Angreppsättet valdes för att vi först ville få en 
bild av vad teorin sa om det valda området innan en insamling av empirin skedde. Sedan ville vi 
göra en jämförelse mellan teorin och den empirin vi fått fram genom intervjuer, för att då se om 
teorin stämmer överens med verkligheten. Denna jämförelse var sedan grunden för uppsatsens 
analys och slutsats.  

3.2 Tillvägagångssätt 
Uppsatsen syftar till att öka förståelsen för hur värderingen av humankapital vid förvärv av 
kunskapsföretag görs och hur ökad frivillig redovisning kring humankapitalet påverkar 
värderingen. Utifrån uppsatsens syfte gjordes ett antal metodval som ansågs vara lämpliga. 
Uppsatsens huvudsakliga fokus var att intervjua personer med beslutsfattande positioner, 
revisorer samt personal med insikt kring hur en företagsvärdering går till. Inledande 
arbetsprocesser utgick utifrån en litteratursökning, där begrepp, modeller och teorier undersöktes 
och sammanställdes. Sammanställningen skalades sedan ned för att passa uppsatsens syfte och 
avgränsning. 
 
Det som var intressant att undersöka krävde en datainsamlingsmetod som kunde ge en djupare 
dimension, där svaren kunde utvecklas, nyanseras och diskuteras. Utifrån problemformuleringen 
och syftet ställdes kravet att respondenterna skulle inneha kunskap kring området humankapital. 
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Det visade sig dock vara ett problem under urvalsprocessen, då flera respondenter avböjde med 
hänvisning till bristande kunskap inom det valda området.  
 
Avgränsningen syftade till att inrikta arbetet mot kunskapsföretag samt företagsförvärv. Efter 
avgränsningsarbetet utformades intervjuguiden utifrån den avskalade teoretiska referensramen 
och den utformade analysmodellen. Intervjuerna transkriberades och sammanställdes i 
empiriavsnittet i form av en textsammanfattning samt i en tabell, för att sedan analyseras och 
jämföras med teorin i ett analysavsnitt. Därefter i slutsatskapitlet redogörs de slutsatser som 
studien har utvecklat och format fram. Uppsatsen avslutas med en kortare diskussion kring 
uppsatsarbetet.  

3.3 Intervjuform  
De intervjuer som genomfördes var två besöksintervjuer, en intervju via dataprogrammet Skype 
samt två telefonintervjuer. Att vi ville genomföra intervjuer ansikte mot ansikte var främst för att 
det gav oss möjligheten att lättare bli förstådda och förstå respondenten och därmed minimera 
riskerna för att få felaktiga svar och att det uppstod missförstånd. Även möjligheten för oss som 
intervjuare att utveckla en fråga eller försöka få ett tydligare svar underlättades. En negativ aspekt 
av en intervju ansikte mot ansikte är den eventuella ömsesidiga påverkan som intervjuare och 
respondenten har på varandra.  
 
Att en intervju valdes att genomföras via Skype var främst på grund av avståndet till 
respondenten, som befann sig i Stockholm. Att vi inte hade fysisk kontakt med respondenten kan 
ses som negativt, men vi ansåg att eftersom vi såg respondenten och vice versa via Skype hade vi 
ändå möjlighet att använda kroppsspråk. Därmed försvårades möjligheten att förstå och bli 
förstådda endast marginellt. Den främsta anledningen till att två intervjuer genomfördes via 
telefon var även där att respondenten befann sig i Stockholm och saknade uppkoppling till Skype. 
Det går även att argumentera för att skypeintervjuer och telefonintervjuer har möjliggjort att 
studiens geografiska undersökningsområde kunnat expanderas och på så sätt har en bredare 
empiri kunnat fångas in, något vi finner både givande och intressant för studien. 
 
Vid kvalitativa intervjuer är man inte bunden till ett frågeformulär som är helt standardiserat, utan 
man har möjligheten att anpassa de frågor man ställer och i vilken ordning efter den situation 
man befinner sig i (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Den datainsamlingsmetod som valdes 
för uppsatsen var semi-strukturerade intervjuer. Vid semi-strukturerade intervjuer använder man 
sig av en intervjuguide som är en lista av specifika teman som man vill beröra, men respondenten 
kan utforma svaren på sitt egna sätt. Frågorna som finns med i intervjuguiden behöver inte ställas 
i en fastställd ordning och följdfrågor som kommer upp under intervjun kan ställas om de knyter 
an till något respondenten sagt och är relevant för det aktuella ämnet. Man utgår därmed från 
intervjuguiden men är inte helt bunden till den (Bryman & Bell, 2013). Semi-strukturerade 
intervjuer genomfördes för att ge respondenterna möjlighet att prata mer fritt kring det aktuella 
ämnesområdet då en värdering av humankapital anses vara svårbedömt, samtidigt som vi 
intervjuare hade chans att ställa frågor utöver dem som var ställda i intervjuguiden. På så sätt 
ökade chansen att den insamlade empirin blev mer fullständig och heltäckande då vi hade 
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möjlighet att få en djupare förståelse för det som respondenterna sade. Respondenten hade större 
utrymme att berätta vad den ansåg var viktigt och vi som intervjuare hade också större utrymme 
till att ställa följdfrågor och formulera om frågorna vid oklarheter.  
 
Innan intervjuerna skickades intervjuguiden ut via mejl till respondenterna, för att de på så sätt 
kunde förbereda sig och vid eventuella oklarheter höra av sig innan intervjutillfället. I och med 
att respondenterna hade möjlighet att tänka igenom frågorna innan intervjun var tanken att de 
svar vi fick förhoppningsvis hade en högre kvalitet, då de var mer genomtänkta. Samtliga 
intervjuer spelades in via ljudupptagning med respondenternas godkännande. Att vi valde att 
spela in intervjuerna var främst för att vi då kunde fokusera mer på respondenten under intervjun 
istället för att fokus skulle vara på att föra anteckningar. Genom att vi spelade in intervjuerna 
kunde vi också i efterhand lyssna igenom intervjuerna igen för att transkribera och bilda oss en 
helhetsbild. På grund av inspelningen kunde även risken för misstolkningar minskas då 
möjligheten fanns att gå tillbaka och lyssna på vad som verkligen sades. 

3.4 Informationssökning 
Processen med att söka efter relevant teori för uppsatsen började med en sökning efter litteratur 
och vetenskapliga artiklar som berörde det valda ämnet, det vill säga värdering av humankapital 
vid företagsförvärv av kunskapsföretag. För att få så mycket information som möjligt valde vi att 
från början vara ganska breda i sökningen för att få en överblick över hur det aktuella 
kunskapsläget såg ut, för att efter det smalna av sökningen.  
 
Vid sökningen efter både litteratur och vetenskapliga artiklar började vi med att granska tidigare 
uppsatsers referenslistor för att få tips på relevant litteratur och artiklar. Den litteratur som 
använts hittades på Örebro universitets bibliotek samt Karlstads universitets bibliotek. Sökningar 
efter vetenskapliga artiklar gjordes via Örebro universitets sökhjälp Summon och sökmotorn 
Google Scholar. Sökningarna gjordes med hjälp av uppsatsens huvudbegrepp som var följande; 
human capital, acquisitions, intellectual capital, due diligence, human resource due diligence 
och knowledge-intensive firms. Att de här sökverktygen valdes var först och främst för att de 
erbjöd ett brett utbud av vetenskapliga artiklar inom området företagsekonomi. Genom att man 
enkelt kunde välja att endast vetenskapliga artiklar skulle visas, gick det att med säkerhet veta att 
de var godkända inom den vetenskapliga forskningen. I och med att sökverktygen finns på 
Örebro universitets hemsida ansågs de vara legitima och tillförlitliga.  
 
Utöver litteratur och vetenskapliga artiklar har även artiklar använts som tagits från 
internetbaserade sidor för branschtidningar. Då uppsatsämnet berör redovisning har det även varit 
nödvändigt att använda relevant lagstiftning som hittats i aktuell lagtext. 

3.5 Urval  
Vid val av objekt var ett grundläggande kriterium att de skulle arbeta med företagsförvärv av 
kunskapsföretag. I och med det här kriteriet valdes att tas kontakt med företaget Länia som 
arbetar med företagsförmedling och som hjälper till att både sälja och köpa kunskapsföretag. Vi 
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tog även kontakt med en annan företagsförmedling, men valde att inte gå vidare med företaget då 
de inte arbetade med förvärv av kunskapsföretag. Uppsatsens huvudsakliga undersökningsobjekt 
var revisionsbyråer. Ett krav vi ställde på företagen var att de skulle vara stora och välkända inom 
revision och valde därför att kontakta EY, Grant Thornton, Deloitte, KPMG och PwC som rankas 
av Eastbrook finansbarometer som Sveriges fem största revisionsbyråer 2015 (Eastbrook, 2015). 
På grund av företagens stora utbredning i Sverige och även internationellt ansåg vi att de besatt 
stor kunskap inom området humankapital vid förvärv, vilket även framgick vid kontakten med 
företagen då de har särskilda avdelningar för värdering och företagsförvärv, de var framförallt 
placerade i Stockholm. 
 
Efter valet av objekt för uppsatsen gick vi vidare till att välja lämpliga respondenter. I urvalet av 
respondenter ställdes ett antal krav. I problemformuleringen gjordes inriktningen kring personer 
med en bakgrund i eller kunnande om företagsförvärv, mer specifikt deras kunnande kring 
värdering av humankapital. Med specifika urvalskriterier gjordes bedömningen att personer med 
god inblick i företagsförvärv torde vara revisorer, företagsmäklare och personer som just arbetar 
med värdering av kunskapsföretag. Revisorer är väl insatta i redovisning och tillämpning av 
regelverk som används vid företagsförvärv. Trots att mycket av humankapitalet hamnar utanför 
den obligatoriska redovisningen arbetar revisorer som en part i förvärvsprocessen och besitter i 
och med det stor kunskap och erfarenhet av humankapital. Eftersom de stora revisionsbyråerna 
har egna avdelningar för värdering, ansågs det även lämpligt att få kontakt med medarbetare 
inom värderingsavdelningen eftersom de dagligen arbetar med att värdera företag och torde 
därför ha god inblick i humankapitalsvärderingen. 
 
I företagsförmedlingsföretaget Länia som valdes ut arbetar antalet företagsmäklare, då alla 
företagsmäklare förmodligen inte arbetar med företagsförvärv av kunskapsföretag var vi noga 
med att den valda respondenten hade viss kunskap inom uppsatsens berörda ämne. Att intervjua 
en företagsmäklare som ej var insatt i förvärvsprocessen av kunskapsföretag ansågs  inte skulle 
vara lika givande som att intervjua en företagsmäklare med viss insikt i ämnet. Risken skulle vara 
att respondentens svar skulle beröra företagsförvärv mer i allmänhet, därför var vi noga med att 
förklara att vi sökte en företagsmäklare med erfarenhet av kunskapsföretag. 
 
Med tanke på det specifika urvalet krävde uppsatsen att respondenterna valdes utifrån deras 
kunskap inom ämnet, vilket i sin tur kan påverka trovärdigheten, då vi genom vår subjektiva 
bedömning valde vilka vi ville kontakta i Mellansverige.  
 
Respondenterna kontaktades via mejl och telefon. Målet var att få ihop sex intervjuer för att få en 
en bred bild av hur det ser ut i praktiken. Utifrån tjugotvå tillfrågade (fördelat på fyra 
företagsledare, tolv inom revisionsbranschen och sex företagsmäklare), gav det resultat på fem 
intervjuer med två anställda från Grant Thornton, en från Länia, en från EY och en via PwC fick 
vi kontakt med Business advisory services AB.Trots att målet med sex intervjuer inte kunde 
uppfyllas ansåg vi att fem intervjuer var tillräckligt för att kunna bygga en studie på. Att 
respondenterna arbetar på olika arbetsplatser och inom olika arbetsområden kan anses vara en 
styrka. Genom en variation av respondenter kunde vi genom datainsamlingen fånga in data från 
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flera arbetsplatser och på så sätt generera mer data samt diversifierad data, från olika perspektiv, 
för oss att analysera.  

3.5.1 Bortfall 
Utav tjugotvå förfrågade respondenter svarade hälften, elva stycken, på förfrågan av vilka i 
slutändan tackade fem ja och resterande avböjde att delta. Anledningen till att personerna valde 
att avböja var främst tidsbrist samt att de hade bristande kunskap kring ämnet och ville därmed 
inte göra några uttalanden. När intervjuförfrågningarna skickades ut beskrevs uppsatsens 
ämnesområde och syfte för att på så sätt se till så att lämpliga respondenter med kunskap inom 
det valda ämnesområdet valdes ut. I förfrågningsprocessen föll därmed vissa respondenter bort då 
de saknade expertis inom det beskrivna området.  

3.6 Utformning av intervjuguide 
En intervjuguide utformades utifrån den presenterade analysmodellen där tre huvudområden 
lyftes fram för att få en bild av hur en värdering görs. Att frågorna är utformade efter 
analysmodellen gjorde att uppsatsens forskningsfrågor kunde besvaras. 
 
När intervjufrågor skulle bestämmas, påbörjades processen med en operationalisering av 
uppsatsen huvudbegrepp för att forskningsfrågorna med större säkerhet skulle bli besvarade. 
Intervjuguiden delades upp utifrån uppsatsens tre huvudområden; kunskapsföretag, humankapital 
samt företagsförvärv. Därefter bröts de tre begreppen ned för att belysa begreppens 
beståndsdelar. Efter att det hade gjorts hade vi möjlighet att formulera frågor som berörde varje 
huvudbegrepp med hänsyn till begreppens beståndsdelar.  
 
Utgångspunkten för analysmodellen och därmed intervjufrågorna var teorin som lyfts fram i den 
teoretiska referensramen. Ett exempel på en intervjufråga är fråga tolv; “Hur påverkar 
informationen via frivillig redovisning informationsasymmetrin mellan köpare och säljare?”. 
Den här frågan knyts an till Möller, Gamerschlag och Guenther’s (2011) teorier kring att ett av 
motiven för frivillig redovisning är att minska informationsasymmetrin mellan köpare och säljare 
och frågan ställs utifrån temat frivillig redovisning som tar avstamp i studiens frågeställningar. 
Intervjuguiden knyter fortlöpande an till de presenterade teorierna och teman enligt en liknande 
struktur. Nedan finns motiveringar till intervjufrågorna och i bilaga finns den slutgiltiga 
intervjuguiden som skickats ut till respondenterna.       
 
Allmänt 

De allmänna frågorna ställdes utifrån att läsaren skall få en uppfattning om respondenten och 
därmed styrka studiens legitimitet. 
1. Vilken är Er befattning på företaget? 
2. Hur länge har Ni arbetat inom yrket? 
 
Kunskapsföretag 
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I teorin framställs personalen som kunskapsföretagens viktigaste tillgång (Stanko, Zeller & 
Melena, 2014; Edvinsson & Malone, 1997; Grönroos, 2008; Unionen), fråga tre valdes därför för 
att se om teorin stämmer överens med respondenternas uppfattning. 
3. Vad anser Ni om personalen som den viktigaste resursen i kunskapsföretagen? 
 
Fråga fyra ställdes för att se om kunskapsföretag kräver en annan typ av värdering och vad som 
skiljer dem från övriga företag. 
4. Hur görs värderingen av kunskapsföretag vid förvärv? Skiljer sig värderingen sig från övriga 
tjänste-/tillverkningsföretag? Om så är fallet, varför? 
 
Enligt Almega (u.å.) har kunskapsföretagen ökat de senaste decennierna, fråga fem ställdes då för 
att se om det i framtiden kommer att finnas ett behov av att redovisningen av humankapitalet blir 
obligatorisk. 
5. Under de senaste decennierna har kunskapsföretagen blivit allt fler. Hur bedömer Ni den 
framtida utvecklingen av kunskapsföretag? 
 
Humankapital 

Fråga sex ställdes för att se om respondenternas uppfattning om vad humankapitalet består av 
stämmer överens med tidigare definitioner av exempelvis Edvinsson och Malone (1997), som 
tagits upp i teorin, och se om det eventuellt har utvecklats. 
6. Vad anser Ni ingår i humankapital? 
 
Flera olika metoder och teorier för värdering av humankapital har tagits fram, men ingen har 
blivit allmänt accepterad. Vi ville studera vilka metoder som är vanliga bland våra respondenter 
för att få en bild av hur humankapitalet värderas idag. 
7. Vilken metod använder ni för värdering av humankapital? 
8. Finns det nya vanligt använda metoder för värdering av humankapital? 
 
Tidigare forskning har framfört att det är svårt med en värdering av humankapitalet (Smithey 
Fulmer & Ployhart, 2013; Möller, Gamerschlag & Guenther 2011; Nilsson, Isaksson & 
Martikainen 2002), och därför ansåg vi att det var intressant att se vad respondenterna ser som det 
svåraste med en värdering. 
9. Vad anser Ni är det svåraste med att värdera humankapitalet? 
 
Frågorna tio till tretton behandlar temat frivillig redovisning som vi ville studera närmare och se 
hur respondenten såg på det och om det finns ett behov av mer frivillig redovisning. 
10. Hur ser utvecklingen ut för redovisning av humankapital idag? Ser Ni någon trend med att 
företag väljer att frivilligt redovisa mer information om dess humankapital? 
11. Vad anser Ni vara positivt respektive negativt med frivillig redovisning av humankapitalet? 
 
Utifrån tanken kring att en minskad informationsasymmetri skulle öka företagets värde, ställdes 
frågorna huruvida det i framtiden skulle kunna underlätta med mer frivillig redovisning. 
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12. Hur påverkar informationen via frivillig redovisning informationsasymmetrin mellan köpare 
och säljare? 
13. Hur anser Ni att mer information kring humankapitalet kan leda till att köpare och säljares 
uppfattning av företagsvärdet överensstämmer på ett bättre sätt? 
Fråga fjorton kan kopplas ihop med fråga fem. Vi såg det som om relevant och intressant att se 
hur respondenterna ser på den framtida redovisningen av humankapitalet och om en utveckling av 
standarder är viktigt. 
14. Anser Ni att det bör finnas mer obligatorisk redovisning kring humankapital i och med det 
nuvarande kunskapsintensiva samhället och i så fall varför/varför inte? 
 
Företagsförvärv 

En aspekt som var intressant att se närmare på var om humankapitalet spelar en större roll i ett 
litet kunskapsföretag med endast ett fåtal anställda, än i ett större kunskapsföretag, i samband 
med en företagsvärdering. 
15. Hur görs företagsvärderingen beroende på storleken på företagen? 

Due diligence och human resource due diligence lyfts fram i litteraturen som väl tillämpade 
metoder för en värdering av företag vid företagsförvärv (Sevenius, 2011). Därmed ansågs det vara 
intressant att undersöka om metoderna är lika viktiga i praktiken. 
16. Använder Ni er av Due Diligence (företagsbesiktning) och i så fall vad anser Ni om 
verktyget? 
17. Använder Ni er utav Human Resource Due Diligence (företagsbesiktning av personalen) vid 
värdering av personalen? 
 
Utifrån teorierna kring att kunskapsföretagens största tillgångar är “dolda” i personalen, ställdes 
frågorna arton till nitton kring humankapitalets betydelse vid företagsförvärv. 
18. Hur stor betydelse har humankapitalet för företagets värde vid företagsförvärv av 
kunskapsföretag? 
19. Humankapitalet är en del av goodwill som synliggörs vid företagsförvärv, kan man urskilja 
hur stor del av goodwill som tillhör humankapitalet?      
  
Värdet på ett kunskapsföretag utgörs till större delen av personalen i företaget. Vid ett förvärv är 
det risk för att exempelvis personal slutar efter förvärvet. I och med det kan värdet på företaget 
efter förvärvet vara lägre än värdet vid förvärvstidpunkten, eftersom en del kunskap försvunnit 
från företaget när personal slutat (PwC, 2012; Sevenius, 2011). Fråga tjugo var då relevant för att 
se om hänsyn tas till liknande risker vid företagsförvärv. 
20. Hur tar Ni hänsyn till risker som medföljer när man förvärvar personal, till exempel att 
personal slutar? 
 
Fråga tjugoett ställdes utifall att respondenten hade något att tillägga och ville utveckla kring 
frågeställningar eller ge nya perspektiv, vilket kunde göra att frågor som vi själva inte reflekterat 
över, men som är relevant för ämnet, kunde belysas. 
21. Är det något mer Ni vill tillägga som Ni anser är viktigt att belysa? 



 21 

 

3.7 Analysmetod  
Den analysmetod som användes för uppsatsen var en innehållsanalys. Vid en innehållsanalys 
utgår man från transkriberade intervjuer och texterna kodas sedan för att lyfta fram centrala 
teman som i sig består av flertalet kategorier. När texten analyseras närmare kan begrepp som tas 
upp hänföras till någon av kategorierna. Det är viktigt att kategorierna är tydliga så att alla 
begrepp bara kan hänföras till en enda kategori (Graneheim & Lundman, 2004).  

 
Figur 3. Samverkan mellan analysens fem faser.  

Källa: Egen konstruktion utifrån Yin (2013) s. 181. 
 
Analysen av insamlad data bearbetades utifrån Yin’s (2013) cykel med fem faser; 
sammanställning, demontering, uppställning, tolkning och slutsats. (1) Data samlades in genom 
semi-strukturerade intervjuer som spelades in med hjälp av mobila enheter för att sedan 
sammanställas genom transkribering. Eftersom informationen från respondenterna var viktigare 
än hur den berättats behövde vi inte analysera verbala uttryck och där med inte eftersträva en 
absolut utskrift. (2) Efter transkriberingen ställde vi utvalda frågor mot materialet för att koda, 
finna återkommande uttryck, tolkningar och liknelser men även olikheter. Steg 2 upprepades 
många gånger i processen för att testas koderna, därav den dubbla pilen mellan sammanställning 
och demontering. (3) Den demonterade datan har sedan omorganiserats och remonteras och 
tydliggjorts i en tabell som användes i den (4) fjärde fasen för att visa och tolka den 
sammanställda datan. Här presenterade vi de stora frågorna och svaren för varje respondent för 
att få en tydligare bild och göra det enklare att jämföra respondenternas svar. I den sista fasen (5) 
analyserades den sammanställda datan med stöd av teorier och begrepp som lyftes fram i det 
inledande kapitlet och i den teoretiska referensramen för att sedan dra slutsatser.  

3.8 Reliabilitet och validitet  
Ett sätt att mäta undersökningens kvalitet och trovärdighet är att jämföra skillnaden mellan 
reliabilitet och validitet. Reliabilitet avser hur pålitligt arbetet är och huruvida man kan få samma 
resultat om undersökningen upprepas. Det anses vara hög reliabilitet om man får samma resultat 
vid oberoende undersökningar med samma undersökningsmetoder (Alvehus, 2013). För vår del 
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kan det vara svårt att uppnå en hög reliabilitet då vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer 
där svaren är varierande från person till person och svaren baseras på respondentens erfarenheter 
och bakgrund och därmed får man aldrig samma svar.  
 
Validitet däremot, avser om vi lyckats undersöka det vi verkligen ville undersöka med vald 
metod (Alvehus, 2013). Ett sätt att bekräfta validiteten av vår rapport är att låta respondenterna ta 
del av den framtagna undersökningen i efterhand för att se om det vi har beskrivit utifrån 
intervjuerna stämmer överens med deras uppfattning (Bryman & Bell, 2013). För att öka 
uppsatsens validitet skickades intervjufrågorna ut till respondenterna i förväg. De fördelar vi ser 
med det är att respondenten kan ge så bra svar som möjligt, då den har chans att förbereda sig och 
tänka igenom sina svar. En nackdel med att skicka ut frågorna innan intervjutillfället kan vara att 
de svar som respondenterna gav inte var spontana. Dock anser vi att fördelarna med att 
respondenterna fick se intervjufrågorna i förväg är större än nackdelen, då uppsatsens syfte inte 
har en stort behov av spontana svar. Vi anser även att uppsatsen uppnår validitet eftersom det 
berörda ämnet inte fokuserar på företag i sig utan fokus ligger istället på att få en allmän inblick i 
hur humankapital beaktas i verkligheten. Därmed finns det inget behov eller risk för att 
respondenterna inte gav ärliga svar då företagen inte berörs personligen. 

3.9 Metodreflektion  
Ett problem som uppstod när empiriinsamlingen skulle påbörjas var att det var svårt att hitta 
respondenter som hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Vi upptäckte att kunskap inom 
värdering av humankapital inte var så utbredd som vi först trodde, samtidigt som det var många 
som besatt viss kunskap inom området men som inte kände sig bekväma med att yttra sig i 
frågan. Det gjorde att vi var tvungna att utöka urvalet av våra tänkta respondenter. Från början 
var tanken att endast intervjua revisorer med kunskap inom humankapital, men på grund av 
problemet med att hitta respondenter valde vi att även vända oss till företagsmäklare samt 
personal på revisionsbyråer som arbetar med just företagsvärdering. Det anser vi dock inte har 
påverkat denna uppsats negativt utan endast positivt, då vi fått fler synvinklar kring värdering av 
humankapital och hur det beaktas idag och på så sätt fått en mer omfattande bild av hur det ser ut 
i praktiken.  
 
Möjligen går det att rikta kritik mot flera av uppsatsens valda litteratur och artiklar då flera är vad 
som kan bedömas som gamla och möjligen utdaterade. Sedan källorna skrevs har en del 
forskning gjorts på området. Men det är en hel del av den moderna forskningen på området som 
tillämpat och refererat till tidigare forskning, de äldre källorna som använts berör till stor del 
teorier och metoder vilka är allmänt accepterade och tillämpas än idag. I och med det ser vi att de 
är trovärdiga då dagens forskning till stor del bygger på den tidigare forskningen. För att 
komplettera äldre forskning och litteratur har även modernare forskning tillämpats för att stärka 
uppsatsens aktualitet. Ett flertal av författarna har publicerats i ett antal tidskrifter under en längre 
tid och är internationellt erkända inom ämnet som duktiga och framstående. Uteslutande har 
studien använts sig av artiklar som är vetenskapligt granskade, i syfte att stärka dess trovärdighet 
och äkthet.  
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4. Empiri 

I kapitlet presenteras resultatet av den empiri som samlats in via intervjuer med respondenter 
från Grant Thornton, EY, Business advisory services AB och Länia. Empirin presenteras i 
kronologisk datumordning för genomförandet och utifrån teman i intervjuguiden. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande sammanställning av den insamlade empirin i en tabell för att få 
en överblick av empirin.  

4.1 Intervju med Associate inom advisory  

4.1.1 Allmänt  
Respondent 1 (fortsatt benämnd R1) arbetar som Associate inom advisory på Grant Thornton i 
Stockholm, där respondenten arbetat i drygt ett år. R1 har en kandidatexamen i ekonomi från 
Stockholm universitet. Den avdelning R1 arbetar främst på, är värderingsgruppen, där de gör 
företagsvärderingar och ger stöd i både sälj- och köpprocesser av bolag.  

4.1.2 Kunskapsföretag 
R1 börjar med att framföra att personalen definitivt är den viktigaste resursen i kunskapsföretag. 
Vidare menar R1 att själva metodiken för värderingen av kunskapsföretag vid företagsförvärv 
inte skiljer sig från värderingen av övriga företag, men det är väldigt viktigt att man beaktar hur 
sammansättningen av personalen ser ut i bolaget. R1 menar att om ett bolag har ett fåtal 
nyckelpersoner som är helt väsentliga för bolagets framgång så blir det en riskfaktor i 
diskonteringsräntan. Personalen får därmed inte något typ av värde utan ses mer som en del i 
bolagets sammansättning och belastar då avkastningskravet. Om bolaget har flera nyckelpersoner 
minskar risken och därmed även avkastningskravet.  
 
R1 kan inte med säkerhet säga om kunskapsföretagen kommer bli fler i framtiden, men framför 
att teknologin och digitaliseringen kommer ha en stor påverkan på framförallt kunskapsföretagen. 
R1 tror att tjänster som är lätta att automatisera i framtiden kommer kunna genomföras av kunden 
själv och inte kräva specialistkunskap. I och med det blir det viktigt att man som företag erbjuder 
tjänster eller kunskap som inte går att automatisera. 

4.1.3 Humankapital 
Enligt R1 har Grant Thornton inte en officiell definition av humankapital, men R1 ser det som 
personalens utbildningsnivå, färdigheter och kunskap men kan även tänka sig att man inkluderar 
företagskulturen. R1 framför att humankapitalet beaktas i avkastningskravet där olika nyckeltal 
används för att stötta värderingen, som exempelvis försäljning per anställd, men att de inte utgår 
från någon framtagen modell för att värdera humankapitalet. 
 
R1 förklarar att det svåra med att värdera humankapitalet är främst att man inte äger personalen 
eller dess kunskap på samma sätt som man äger en maskin. Det finns en risk att personalen slutar 
i företaget vilket i sig är det stora problemet med värderingen av humankapitalet. R1 frågar sig 
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hur säker man kan vara att personalen i ett bolag som funnits länge, och har hög kunskap bland 
medarbetarna, kommer att stanna kvar i bolaget. Ett annat problem med värderingen enligt R1 är 
att aktuella nyckeltal skiljer sig mellan olika branscher och för att en jämförelse skall kunna göras 
krävs det att samma nyckeltal används. 
 
R1 har inte sett någon trend kring att företag väljer att redovisa mer frivillig information. R1 
menar dock att det är ganska naturligt att en köpare vill ha information om bolaget och hur 
personalen är sammansatt. R1 tror att i och med att frivillig redovisning inte är ett krav så är det 
förmodligen så att man inte heller ser det som en prioritet. Den frivilliga redovisningen kan ses 
som ett marknadsföringsmaterial och det är positivt om man tänker för en köpare som vill ha en 
bra insikt i bolaget innan de väljer att anlita någon för en granskning. R1 säger att i och med den 
frivilliga redovisningen minskas informationsasymmetrin, men poängterar att köparna ändå 
kommer att vilja granska hur värderingen och alla beräkningarna har gjorts, innan ett eventuellt 
förvärv, för att säkerställa att allt som sagts även kommer ske i verkligheten. Om det bör finnas 
mer obligatorisk redovisning kring humankapitalet kan R1 inte uttala sig om ifall de anser det 
eller inte. Eftersom det  i praktiken inte används så mycket frivillig redovisning av humankapital 
ser inte R1 det som att det måste finnas ett krav för just värderingsbiten, då det tas upp i 
företagsbesiktningen. Men R1 väljer också att lyfta fram att ifall mer obligatorisk redovisning 
kring humankapitalet finns, skulle det kunna resultera i att köpprocessen påskyndas.  

4.1.4 Företagsförvärv 
R1 menar att samma typer av värderingar görs oberoende av storleken på företaget. Däremot tar 
de storleken på företaget i beaktning eftersom det finns en större risk i mindre företag. R1 betonar 
en även viktig aspekt att beakta, vikten av att analysera vilken fas företaget befinner sig i. 
 
Due diligence (företagsbesiktning) är en av tjänsterna som de erbjuder på Grant Thornton berättar 
R1. Oftast har köpprocessen kommit en bit när en potentiell köpare väljer att anlita Grant 
Thornton och vill bland annat ha hjälp med att säkerställa att vad de förväntar sig köpa verkligen 
finns i företaget, ligger exempelvis lönsamheten på rätt nivå. I kontrollen av räkenskaperna görs 
även en kontroll av personalstyrkan där fokus framförallt ligger på att kartlägga personalen 
avseende löner, pensioner, bonusprogram, incitamentsprogram eller andra delar som köparen 
kanske inte har vetskap om.  
 
Besiktningen av företaget berättar R1 har en påverkan på priset och exemplifierar med ett 
förenklat exempel. Om en köpare är villig att ge åtta gångar en normaliserad vinst, är det upp till 
Grant Thornton att ta reda på vad en normaliserad vinst verkligen är. I besiktningen kan de 
upptäcka att lönenivåerna är alldeles för låga och på sikt inte hållbara och måste höjas, vilket kan 
försvåra företagets möjlighet att uppnå det framtida avkastningskravet. Däremot berättar R1 att 
de inte använder sig av någon utpräglad human resource due diligence, vilket heller inte är 
vanligt i Sverige. R1 bekräftar att humankapitalet har en stor betydelse för företagsvärdet, 
eftersom att köparen oftast förutsätter att de finns i företaget. Utifrån denna aspekt berättar R1 att 
det är viktigt att säkerhetsställa att personalen kommer finnas kvar i bolaget och det är därför som 
en stor vikt läggs på intervjuer och kartläggning av personalen, just för att behålla 
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nyckelpersonalen i företaget. Med nyckelpersoner menas ledningen, men även övrig personal 
som är viktig för företagets framtida drift, är att betrakta som nyckelpersoner. Men däremot anser 
R1 att behovet av human resource due diligence inte är så stort, utan menar att den ordinarie due 
diligencen är fullt tillräcklig för att bedöma personalen och väljer även att betona svårigheterna 
kring human resource due diligence.  
 
På grund av att värdet av humankapitalet är så svårdefinierat, finns det svårigheter i att urskilja 
humankapitalet ur goodwillen berättar R1. Däremot är det väldigt sällan efterfrågat hur mycket 
av goodwillen som är hänförligt till den ena eller andra posten.   
 
R1 berättar vidare att de måste beakta den stora risken som finns med att personalen säger upp sig 
och berättar att den aspekten kan avskräcka vissa bolag från att förvärva kunskapsföretag. För att 
hantera och minimera risken händer det att det i köpekontraktet avtalas om att vissa personer 
skall arbeta kvar på arbetsplatsen, så kallade lock-ups, under X antal månader eller X antal år 
efter förvärvet.  

4.2 Intervju med revisor 

4.2.1 Allmänt 
Respondent 2 (fortsatt benämnd R2) är auktoriserad revisor på Grant Thornton Örebro och har 
arbetat som revisor sedan 17 år tillbaka. Tidigare har R2 jobbat på PwC och Deloitte där R2 
inriktade sig på corporate finance, due diligence och företagsvärderingar. R2 jobbar i dagsläget 
med värdering som en sidospecialitet utöver sin roll som revisor.  

4.2.2 Kunskapsföretag 
R2 beskriver, precis som tidigare forskning menar, att kunskapsföretagens viktigaste resurs är 
personalen, utan dem skulle inte företagen fungera och fortsätta utvecklas. Metoden för värdering 
av kunskapsföretag vid företagsförvärv skiljer sig inte från någon annan typ av tjänsteföretag och 
industriföretag enligt R2, utan det som skiljer sig är vad man använder för information till 
prognoserna. Huvudsyftet med en företagsvärdering är att beräkna framtida kassaflöden med 
beaktning av dess risker. I ett kunskapsföretag med personal som främsta resurs räknar man i 
korta drag på deras arbetade timmar minus dess kostnader och ser vilken summa som blir kvar. 
Om det däremot är ett tillverkande företag tittar man på tillverkningen. Det är det framtida 
kassaflödet som är intressant i båda företagen. 
  
Risken i kunskapsföretag är större än i industriföretag då deras största tillgång, personalen, är 
flyktig och kan sluta i samband med ett förvärv. Men R2 berättar att genom att bygga upp 
företaget underifrån med rutiner och riktlinjer kan man arbeta för att göra företaget mindre 
sårbart. Speciellt i ett kunskapsföretag vill man att kontakterna sitter hos flera anställda och att 
man som kund har kontakt med flera inom företaget, så att man inte är beroende av en enda 
person som kanske sedan slutar. 
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Kunskapsföretagen ökar i Sverige och även industriföretagen blir allt mer kunskapsbaserade. I 
Sverige menar R2 att mycket av företagens produktion flyttas till utlandet medan idéerna och 
kunskaperna för utveckling finns kvar i Sverige och på så sätt går vi mot ett allt mer 
kunskapsbaserat samhälle. 

4.2.3 Humankapital 
Personalen och deras kontakter och utbildning är vad R2 anser ingår i humankapitalet. Vid 
värdering av humankapital finns det inte någon modell som används hos Grant Thornton Örebro 
för att sätta ett värde på personalen, eftersom det är svårt att bestämma vad man som anställd är 
värd. R2 frågar sig vad en anställd är värd, blir värdet “starkare” om man värderar den anställde 
tillsammans med en annan anställd och vad händer om personalen bestämmer sig för att sluta? 
Det finns många risker med att personalen är så flyktig, vilket gör det svårt att värdera. 
Personalen kan sluta, välja att starta eget och ta med sig värdefulla kontakter. R2 berättar att 
istället för att sätta ett värde på personalen beaktar man riskerna som finns vid företagsförvärv. I 
och med en högre risk kräver köparna högre avkastningskrav vid förvärvet för att en affär ska gå 
igenom. 
 
Att företagens VD skriver att personalen är företagens viktigaste tillgång är ständigt 
återkommande i bolagsrapporterna, men R2 ser det inte som nödvändigt att någon ytterligare 
information borde inkluderas och bli obligatorisk. Det är viktigt med företagens redovisning av 
personal, kompetensutveckling och certifikat och att personalen uppfyller de standarder och krav 
som finns inom branschen, men det är inget som behöver bli obligatoriskt. Företag kan välja att 
redovisa det i den frivilliga redovisningen men det behövs inte utan kommer ändå kontrolleras 
vid ett förvärv genom due diligence. Men R2 framför att det så klart är så att köparnas bild av 
företaget ökar genom mer frivillig redovisning, vilket kan förenkla förvärvsprocessen. Enligt 
teorin är det ju så att köpare och säljare som har exakt samma information kommer komma fram 
till samma pris, eller samma värde. Desto mer information man har gemensamt desto närmare 
kommer man att komma varandra. Ur en konkurrenshänsyn kan ökad redovisning av frivillig 
redovisning göra nytta, men det är inget som nuvarande revisorer ser som ett intresse.  
 
Metoderna som används vid företagsförvärv i dagsläget fungerar bra och att göra mer redovisning 
obligatorisk ses som en svårighet av R2. För att det ska vara relevant behövs redovisning som kan 
jämföras över år och emellan branscher. Men kunskapsföretagen ser olika ut i alla branscher, 
vilket gör det svårt att få fram en standard. Svårigheten är då, enligt R2, att hitta något som är 
generellt för alla bolag då kraven är varierande från bransch till bransch. Något som är intressant i 
något företag eller någon bransch kan vara helt ointressant i en annan.  

4.2.4 Företagsförvärv 
R2 berättar att företagsvärderingen görs på samma sätt oavsett företagets storlek, enda skillnaden 
är att i större företag finns det en större summa pengar och i mindre bolag en mindre summa 
pengar. Det som däremot skiljer sig mellan värderingarna är att avkastningskravet är större för 
mindre företag då osäkerheten är större.  
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När man beaktar företagets humankapital vid företagsförvärv använder man sig av due diligence 
med dels intervjuer, där en subjektiv bedömning sker utifrån tidigare erfarenheter. R2 berättar att 
här beaktas personalens benägenhet att byta jobb i och med förvärvet, man studerar 
företagsklimatet och analyserar branschens framtid. Hur stor är benägenheten att byta jobb inom 
branschen? Exempelvis skiljer sig delvis IT-konsulter från revisorer, då IT-konsulter tenderar att 
byta jobb eller starta eget i större utsträckning än revisorer, som ofta jobbar en längre tid inom 
samma bolag. 
 
Vidare berättar R2 att de använder flera olika varianter av due diligence, beroende på företaget 
och den bransch de skall undersöka. Vid företagsbesiktningen av personalen väljer de främst att 
titta över utbildningsgraden och lönenivåer för att på så vis kunna kontrollera att de ligger i linje 
med övrig branschpraxis. Vidare understryker R2 att även anställningstiden undersöks eftersom 
den kan ge ett tecken på personalomsättningen och utifrån varje köpprocess görs en analys kring 
vad som behövs läggas fokus på gällande värderingen. Större företag tenderar att ha olika rutiner 
kring hur man hanterar sin personal, där finns det instruktioner för hur man hanterar exempelvis 
avsked. I mindre företag finns risken att personal som slutar tar med sig de kunder och kontakter 
som enbart de har varit i kontakt med och den risken återspeglas då i avkastningskravet menar 
R2. Exempelvis kan avkastningskravet på obligationer vara en procent, medan att investera i ett 
mindre konsultbolag skulle kräva ett avkastningskrav bortåt tjugofem procent.  
 
Vidare berättar R2 att det inte finns något större intresse i att urskilja humankapitalet ur 
övervärdet goodwill och säger att det inte ens är något som efterfrågas, än mindre ställt frågan 
om, utan berättar att goodwill är helt enkelt bara en samlingsklump. 

4.3 Intervju med företagsmäklare 

4.3.1 Allmänt 
Respondent 3 (fortsatt benämnd R3) har en kandidatexamen i ekonomi från Örebro universitet. 
De senaste tre åren har R3 arbetat på Länia som auktoriserad företagsmäklare. R3 driver ett eget 
företag men jobbar inom Länia som ansvarig för Örebro distriktet, Örebro län. R3 jobbar även 
som associerande mäklare på Västmanlands och Dalarnas distrikt. Länia är en väletablerad 
mäklarkedja som funnits i 26 år och som finns i hela landet. Företaget säljer främst små och 
medelstora bolag som omsätter mellan fem och hundra miljoner kronor.   

4.3.2 Kunskapsföretag 
R3 håller med om att personalen är den viktigaste resursen i ett kunskapsföretag, eftersom det är 
personalen som driver in intäkterna och förhoppningsvis skapar vinst åt företagen. Värderingen 
av kunskapsföretag skiljer sig inte från övriga företag, utan på Länia arbetar man utifrån en 
metod oberoende av företagstyp. R3 säger att man självklart tar hänsyn till att olika delar kan 
skilja sig mellan olika branscher, men själva modellen är densamma.  
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Framöver ser R3 att kunskapsföretagen kommer bli fler. R3 påpekar även att det kommer bli 
svårare för industriföretagen att konkurrera med tjänsteföretag och kunskapsföretag, eftersom det 
kommer bli svårare att driva industriföretag i Sverige då vi inte har rätt förutsättningar.  

4.3.3 Humankapital 
R3 beskriver humankapitalet som den kunskap och kompetens som företagets personal besitter. 
För att värdera humankapitalet beskriver R3 att man tittar på helheten i företaget och tar hänsyn 
till de riskfaktorer som finns med hjälp av ett program som heter Promic-analys. Inom Länia 
används Promic-analys som ett hjälpmedel för att värdera bolaget och som en del i det finns 
värderingen av humankapitalet. Analysen är en ren rankning, en typ av företagsprofil som görs 
genom att föra in siffror på en skala från ett till fem, där man beaktar företagets olika delar. R3 
påpekar dock att humankapitalet generellt sätt inte står för någon stor del av värderingen, men det 
är självklart viktigt att beakta eftersom det påverkar slutresultatet. 
  
När de beaktar humankapitalet berättar R3 att det tas en närmare titt på personalen med hänsyn 
till vilken typ av personal det är, deras styrkor, hur länge de har jobbat och vilken kompetens de 
har. En viktig del att beakta vid analysen är personalens benägenhet att sluta. Om det exempelvis 
är en grupp med tio konsulter i bolaget som lika gärna kan säga upp sig dagen därpå, är det en 
högre risk för köparna än mot personal som har funnits där en längre tid och är trygga i sitt 
arbete. R3 beskriver att bedömningen av bolaget görs genom värderarens egna erfarenheter och 
preferenser vilket självklart styr bedömningen av företagets värde. 
  
Det svåra med att värdera humankapitalet är risken för att personalen slutar. Så här ser 
personalsituationen ut just nu, men hur kommer den se ut imorgon? Det är svårt att veta. R3 
beskriver att det inte finns några garantier för att personalen stannar vid ett företagsförvärv, om 
man inte skriver särskilda optionsavtal eller likande avtal. Både säljare och köpare är medvetna 
om risken som finns kring personalen och det påverkar affärens resultat. R3 förklarar att man inte 
sätter ett belopp på personalen, men att risken vägs in och påverkar kalkylräntan i 
värderingsmodellen. 
  
Den frivilliga redovisningen beskrivs av R3 som något positivt. Desto mer information man kan 
lämna, ju mer öppet informationsflöde är det i företagsaffärer, vilket gör det lättare att komma till 
ett avtal mellan köpare och säljare. På så sätt menar R3 att informationsasymmetrin minskar i och 
med att mer information kring humankapitalet läggs fram i den frivilliga redovisningen. Det kan 
också leda till att köparen granskar med ett mer kritiskt öga, då säljaren ofta visar upp sitt företag 
med en positiv bild och lyfter fram allt som är bra. Som köpare är det viktigt att vara extra kritisk 
och se om informationen stämmer överens med verkligheten så att en korrekt bild fås fram. R3 
menar att det är positivt att det redovisas men att det ändå är svårt för en köpare att värdera 
informationen. 
  
R3 anser utifrån sina erfarenheter att det inte behövs mer obligatorisk redovisning kring 
humankapitalet. Självklart är det bra för köparen att mer information finns tillgänglig, men att det 
ska bli ett krav blir svårt då branscherna ser så olika ut och är föränderliga. Bolagens 
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personalomsättning kan variera vilket är en risk som gör värderingen svår, då dagens personal 
kanske inte är densamma som den i framtiden.  

4.3.4 Företagsförvärv 
Enligt R3 används samma metod oavsett storleken på företaget, dock påtalar R3 att värderingen 
av större företag är mer omfattande, komplex och tidskrävande. Utöver tidigare nämnda 
analysmodell använder man också due diligence vid företagsvärdering. R3 anser att due diligence 
är ett bra verktyg, men i mindre bolag kan den vara för omfattande då det oftast enbart är vissa 
aspekter som är intressanta att undersöka, exempelvis hur hyreskontrakt ser ut och att dagskassan 
verkligen stämmer. Medan det i ett större företag är fler komponenter att undersöka, därför blir 
due diligence mer omfattande och användbar. R3 betonar att de affärer som Länia är inblandade i 
kan vara väldigt olika och därmed blir deras due diligence olika. Däremot använder de sig inte 
utav någon uttalad human resource due diligence, men berättar vidare att humankapitalet istället 
vägs in i den vanliga due diligencen.  
 
R3 berättar att humankapitalet har betydelse för företagsvärdet, hur stor dess betydelse är varierar 
dock från bransch till bransch och beror också på timing. Med timing menar R3 att den 
kompetens som företaget besitter kan en annan firma vara i stort behov av och därmed köper upp 
det förstnämnda företaget till ett pris som företaget egentligen inte är värt, då denna firma ser ett 
värde som andra inte ser. Återigen betonar R3 att det varierar från fall till fall.  
 
Om nyckelpersoner i företaget skulle sluta vore det förödande för köparna och med 
nyckelpersoner menar R3 VD eller annan personal som är de som kan bolaget och som sitter på 
mest information om hur bolaget jobbar. R3 ställer sig dock tvivlande till att kunna sätta en peng 
på hur mycket humankapitalet är värt, utan det vägs helt enkelt in i goodwill-posten. Utifrån den 
företagsstorlek som R3’s klienter har, tvivlar R3 på att det skulle vara viktigt att urskilja de olika 
posterna i goodwill. 
 
Slutligen anser R3 att det är underligt att humankapitalet utgör en sådan liten del av värderingen, 
när själva företaget bygger på personalen. R3 summerar att det är helheten som man beaktar, att 
se vad som generar kassaflöde idag och att det kommer generera någonting framöver. 

4.4 Intervju med HR-konsult 

4.4.1 Allmänt 
Respondent 4 (fortsatt benämnd R4) arbetar som HR-konsult på revisionsbyrån EY i Stockholm 
och arbetar externt med human resource med andra företag. R4 är utbildad HR-konsult och har 
arbetat inom EY de senaste två åren. Dessförinnan har R4 bland annat arbetat som HR-konsult 
under tre år och startade även ett eget rekryteringsföretag.  
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4.4.2 Kunskapsföretag 
R4 ser personalen som kunskapsföretagens viktigaste resurs och då speciellt i tjänstedrivna 
företag och kan inte se något annat som skulle vara viktigare än personalen i den här typen av 
företag, då det är kunskapen som personalen besitter som företaget säljer.  
 
Hur värderingen sker vågar R4 inte riktigt svara på, men framför att något som är inblandat i 
värderingen är känsla. Hos EY används due diligence vid värderingen där en kontroll görs av vad 
som egentligen finns i företaget, riskerna och kostnaderna. Eftersom värdering påverkas av 
många variabler och är komplex så vet inte R4 om det finns någon modell som kan hantera allt. 
R4 berättar att det som kan skilja sig är att vid värderingen av kunskapsföretag måste man vara 
lite försiktigare än om man ska värdera ett verkstadsföretag. Det beror till stor del på att det i 
kunskapsföretag är personer man skall värdera med mer åsikter och känslor än maskiner i ett 
industriföretag.  

 
Antalet kunskapsföretag tror R4 i framtiden kommer fortsätta bli allt fler och idag flyttas 
tillverkningen ofta till länder med lägre lönenivåer. Allt som kommer göra det bekvämare och 
lättare för oss människor kommer att drivas framåt och på så sätt blir kunskapsföretagen fler. 

4.4.3 Humankapital  
I humankapitalet räknar man in personalen och allt runt omkring som förbättrar personalen som 
till exempel utbildning och utveckling. R4 menar att de inte använder sig av några nyckeltal eller 
utpräglade modeller i värderingen av humankapitalet. Istället beaktar man humankapitalet utifrån 
en subjektiv bedömning. 
  
R4 förklarar att man i stort sätt tittar på företagets kostnader som kan uppkomma i och med en 
förändring i bolaget, vad kan det innebära för extra kostnader kring personalen om man köper 
bolaget, ser lönerna rätt ut eller behöver de höjas? Hur fungerar en sammanslagning, vilka risker 
finns? Finns det några ackumulerade kostnader kring personalen och vad händer om alla slutar? I 
en värderingsprocess tittar man ofta på till exempel medelålder, lön, utbildningsnivå, hur det går 
för företaget och möjliga bonusar för att få en generell känsla av bolaget. Om alla synergier faller 
på plats så kommer företaget få en viss avkastning genom förvärvet och om den delen är större än 
risken går man vidare med affären. R4 berättar att det ibland kan hända att man betalar 
nyckelpersoner för att stanna kvar i företaget, som en garanti för att minimera risken. 
  
Avkastningskravet beskriver R4 som skälet till att man köper företaget och man tittar på vad det i 
framtiden kan inbringa för kassaflöde, humankapitalet är därmed den absolut viktigaste 
tillgången i ett kunskapsföretag. I vissa förhållanden går inte humankapitalet att komplettera, det 
är ovärderligt beskriver R4. Men det svåraste med att värdera humankapitalet anser R4, som han 
beskrivit tidigare, är alla de risker som finns kring om personalen skulle sluta, kommer de kunna 
inbringa samma synergier i framtiden. 
  
R4 upplever ingen trend med att företag väljer att redovisa mer frivillig redovisning och ser heller 
ingen idé med att göra det. I dagsläget ser R4 att det som redovisas ligger inom ramen för den 
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obligatoriska redovisningen av humankapital, det vill säga kostnad för personal, VD-löner, 
jämställdhet och sjuktal med mera. Det negativa med redovisning av frivillig information anser 
R4 är att man inte kanske redovisar någonting alls. Sedan beskriver R4 att man genom 
redovisning av humankapitalet kan få en bättre helhetsbild av företaget, men att man behöver 
tänka på sina konkurrenter, hur mycket information vill man synliggöra. Det måste finnas en 
balansgång däremellan. Som ägare vill man oftast betala så lite som möjligt för personalen och 
samtidigt få så mycket som möjligt tillbaka. R4 tror inte att frivillig redovisning minskar 
informationsasymmetrin mellan köparen och säljaren då man ändå måste gå in och kontrollera 
uppgifterna som har kommunicerats ut. R4 är tveksam till om det bör finnas mer obligatorisk 
redovisning kring humankapital i och med det nuvarande kunskapsintensiva samhället. Återigen 
beskrivs balansgången med hur mycket information man som företag vill ge ut i och med 
konkurrensen. R4 påstår också att man skulle kunna redovisa mer ”fluffiga” mjuka värden och 
kanske med siffror som exempel anställda genom total lön. Men det spelar också en stor roll 
vilken typ av bolag som värderas. För att underlätta R4’s arbete som HR-konsult kan det tänkas 
vara positivt med regler och lagar som redskap att skildra verkligheten i företaget.   

4.4.4 Företagsförvärv 
På EY använder de sig av due diligence vid värderingen, medan R4 enbart använder sig av delar 
av due diligencen. Det är framförallt tre delar som tillämpas, det första delen är human resource, 
den andra delen är finansiell och den tredje delen är skattefrågor. Därutöver kräver 
kunskapsföretag ofta ytterligare en del, en översyn av de legala aspekterna. Beroende på 
storleken på företaget kan det ibland krävas en översyn av det kommersiella. R4 berättar att större 
bolag ofta kräver fler delar att undersöka och se närmare på. Syftet med due diligence nämner R4 
är att se till att företaget är seriöst och inte bara består av luft.   
 
Human resource due diligence berättar R4 är oftast uppdelad i tre underkategorier; finansiella, 
legala och operationella. Den finansiella delen går ut på att undersöka om det finns några dolda 
kostnader kopplade till personalen. R4 berättar att de undersöker hur eventuella bonusavtal och 
VD-avtal ser ut. Den legala aspekten kring human resource due diligence undersöker bland annat 
hur kollektivavtal kan påverka processen. R4 berättar att ifall ett utländskt förvärvande bolag är 
intresserade av att omplacera verksamheten till en annan ort, skulle de vara intresserade av att se 
hur de skulle hantera uppsägningar och eventuella problem som skulle kunna uppkomma med 
facket. Den tredje, operationaliseringen, handlar om att undersöka hur förvärvet skulle påverka 
organisationen och hur effekterna skulle hanteras efter förvärvet. De legala aspekterna behöver 
beaktas om man eventuellt behöver avskeda ej längre behövd personal. 
 
R4 betonar att det är väldigt viktigt att undersöka och kartlägga personalen. Om ett förvärvat 
konsultbolag med 50 anställda och samtliga anställda säger upp sig, torde bolagets värde vara 
tämligen lågt, medan om de istället går samman och fortsätter sälja och leverera kanske bolaget 
är värt vad det värderats till. Med detta menar R4 att det är oerhört viktigt att förstå personalens 
betydelse för företaget och att företag fortsätter fokusera på personalen.  
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När det gäller förändringar kan folk oftast känna att de är emot dem, men R4 berättar att vid 
företagsförvärv kan till och med produktiviteten öka i och med att personalen får en ny och 
spännande miljö att vistas i. R4 betonar återigen vilken betydelse humankapitalet har för 
företagets värde. 
 
Risken med att personal eventuellt säger upp sig i samband med företagsförvärv finns många 
olika sätt att förhålla sig till, berättar R4. Ett av dessa sätt är olika löneupplägg där personen 
ifråga, ofta nyckelpersoner, erbjuds en par extra månadslöner i utbyte mot att vederbörande 
stannar ytterligare 12 månader i bolaget efter förvärvet. R4 kritiserar även sättet som 
nyckelpersoner väljs ut på och berättar att det oftast är ett fokus på effektnivåer och berättar att 
det inte alltid är det bästa sättet att hitta de riktiga drivkrafterna. R4 anser även att man inte i 
tillräcklig utsträckning beaktar personalen och humankapitalet och betonar slutligen att det 
handlar om människor och relationer samt hur de tillsammans får saker gjorda.  

4.5 Intervju med Business advisor 

4.5.1 Allmänt 
Respondent 5 (fortsatt benämnd R5) har tidigare arbetat på PwC och var med och startade 
nuvarande advisory-avdelningen på PwC år 1983. Idag driver R5 sitt egna företag Business 
advisory services AB som arbetar med företagsrådgivning. Under åren har R5 framförallt jobbat 
med företagsöverlåtelser och då främst förvärv, försäljningar och värderingsfrågor. R5 har varit 
med och förvärvat både stora och små företag såväl nationellt som internationellt.  

4.5.2 Kunskapsföretag 
R5 ser personalen som den viktigaste resursen. Människor som besitter en unik kompetens är 
svåra att ersätta och de här nyckelpersonerna blir då allt viktigare att ha kvar i företaget. När man 
köper ett företag vill man vara säker på att nyckelpersonerna kommer finnas kvar efter förvärvet, 
annars är man oftast inte beredd att förvärva bolaget.  
 
Vid värderingen nämner R5 att man i normalfallet använder sig av en fundamental värdering, där 
avkastningskravet är viktigt, eller en jämförande värdering, även kallad relativ värdering. De här 
två metoderna ska inte konkurrera med varandra utan det är mer att man ska stämma av vad man 
betalar för den här typen av bolag på marknaden och sedan jämföra det med sitt bedömda 
avkastningsvärde. R5 belyser att i mindre och medelstora företaget, åtminstone onoterade, 
används främst den fundamentala avkastningsvärdemetoden där man då bedömer framtida 
kassaflöden och avkastningskrav. Man gör en prognos för framtiden och belastar 
avkastningskravet med de risker som man bedömer finns. Vad man väljer att fokusera på i 
prognosen beror på vilken situation företaget befinner sig i.  
 
R5 är helt övertygad om att kunskapsföretagen i Sverige även fortsättningsvis kommer öka. 
Sverige har svårt att driva industriföretag men med tanke på lönekostnaderna, tror R5 att 
personalmässigt kommer människor i Sverige i framtiden jobba mer i tjänsteorienterade 
branscher.  
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4.5.3 Humankapital 
I humankapitalet ser R5 att det som ingår självklart är personalens kompetens, vilken kan se ut på 
olika vis. Det är även viktigt att se hur humankapitalet är kopplat till företaget så att man ser till 
att behålla de som besitter den viktigaste kompetensen. R5 menar även att det därför är viktigt att 
veta hur humankapitalet ser på tillvaron och vad de anser är viktigt för att på så sätt kunna behålla 
humankapitalet. Även utbildningar är viktiga för att företaget och dess personal skall kunna växa 
och utvecklas. 
 
De metoder som R5 använder för sin värdering av humankapitalet är framförallt, som tidigare 
nämnts, fundamental värdering och jämförande värdering. R5 sätter inget specifikt värde på 
humankapitalet utan beaktar det istället i värderingen. Man kontrollerar om det finns tillräckligt 
med resurser och kunskap i företaget för att leverera en bra tjänst, resultatet av kontrollen 
påverkar då värderingen och i slutändan köpeskillingen. R5 berättar även att värderingen 
påverkas av köparens och säljarens specifika situation och beroende på situationen tar man 
hänsyn till olika typer av synergieffekter. Det svåraste med värderingen påpekar R5 är 
osäkerheten kring humankapitalet, osäkerheten skapar värdemeddelanden då större osäkerhet kan 
dra ner värdet.  
 
R5 kan inte med säkerhet svara på hur utvecklingen av humankapitalsredovisningen ser ut idag. 
Dock tänker sig R5 att företag gärna vill lyfta fram de goda sidorna av företaget för att attrahera 
humankapitalet. Det är mycket prat om transparens och hållbarhet vilket man som företag vill 
visa att man lever upp till. Det viktiga är alltså att attrahera och behålla viktiga människor i 
företaget. R5 kan inte se något negativt med att redovisa mer om humankapitalet, men betonar att 
det är väldigt viktigt att företaget även har möjlighet att leverera det som de beskriver. Om de inte 
gör kan det i sig bli en negativ upplevelse som slår mycket hårdare mot företaget, än om de inte 
skriver någonting alls om humankapitalet i redovisningen.  
 
Vid en försäljning av ett bolag vill R5 lyfta fram all saklig information om det aktuella bolaget, 
där personalen med dess utbildning och bakgrund är en del. Att det görs är på grund av att det 
efterfrågas av köparna och R5 har alltid den grundinställningen i sin due diligence. En öppen 
informationsgivning, och med det en minskad informationsasymmetri, minskar risken för 
oklarheter vid ett köp. Vid en förhandling ställs det krav på säljaren att lämna ut all relevant 
information och på köparen att själv genomföra en undersökning och kontroll av bolaget, den 
öppna informationsutgivningen sker därmed per automatik. R5 nämner att om parterna har 
likvärdig information borde det betyda att deras uppfattning av tillvaron närmar sig varandra och 
därmed en mer överensstämmande bild av bolagets värde. 
 
R5 är dock osäker huruvida det skulle vara nödvändigt med mer obligatorisk redovisning av 
humankapitalet, men nämner att det i så fall skulle kunna vara mest intressant för börsnoterade 
bolag. Om försäljningsprocessen genomförs på det sättet som R5 gör, så kommer information 
fram utan den obligatoriska redovisningen. När det gäller noterade bolag träffas inte köpare och 
säljare på samma sätt, utan det är med aktier det handlas, i den situationen kan R5 tänka sig att 
det kan vara gynnsamt med mer obligatorisk redovisning av humankapitalet.  



 34 

4.5.4 Företagsförvärv 
Mindre bolag tenderar att ha en större risk, och därmed en lägre multipel, men R5 nämner att det 
egentligen borde vara tvärtom. Eftersom avkastningskravet är nominellt så görs avdrag för 
tillväxttakten, så om ett mindre bolaget har en stor tillväxttakt så borde multipeln sticka iväg, men 
i detta sammanhang gör den inte det. R5 berättar att due diligence är något som de arbetar med 
och nämner att det numera nästan är ett krav, och eftersom att undersökningsplikten överlåtes till 
köparen så är den viktig. R5 kräver utifrån erfarenhet att en due diligence genomförs vid 
försäljningar. R5 har representerat både köpare och säljare tidigare och anser att det är bättre att 
en due diligence utförs innan köpet istället för efteråt, då det eventuellt kan uppstå dispyter om 
exempelvis garantianspråk.  
 
R5 nämner att det finns flera delar av due diligence, men de vanligaste är teknisk, kommersiell 
och finansiell due diligence. Men nämner att även human resource due diligence, eller HC, 
human capital som R5 kallar det, utförs. Det är framförallt nyckelpersonerna man vill analysera, 
berättar R5 och fortsätter att i USA har de tagit steget ännu längre och har även börjat se över de 
anställdas personlighet.  
 
I samband med företagsförvärv är det viktigt att kartlägga även kunderna nämner R5. Genom att 
analysera kunderna, skulle man exempelvis kunna upptäcka att tjugo procent av omsättningen 
kommer från en viss kund. Då är det viktigt att behålla den kundrelationen och undersöka vad 
den kunden har för relation till köparen samt hur kunden kommer förhålla sig till företaget i 
framtiden. Därmed är det viktigt att kartlägga vilka på företaget som har kontakt med kunden. 
Det gäller även att kartlägga om det finns några tekniker som är väldigt unika och kan vara 
väldigt svåra att ersätta, nämner R5. Det är dessa personer som företag måste binda upp, de så 
kallade nyckelpersonerna. R5 nämner även att de som inte klassas som nyckelpersoner, även kan 
vara väldigt duktiga, men inte lika avgörande.   
 
R5 tror att det skulle vara svårt att urskilja humankapitalet från goodwill, men tror inte att det är 
omöjligt och väljer att exemplifiera med ett företag som inte är beroende av sitt varumärke eller 
sina maskiner. Då torde goodwill i stort sätt vara lika med personalen som producerar tjänsten. I 
mindre företag, där varumärket är svagare, nämner R5 att det är mer relationsavgörande då det är 
personalen som jobbar i företaget som utgör goodwillen.  
 
Generellt har kunskapsföretag högre avkastningskrav, menar R5, jämfört med ett industriföretag, 
som har patenterade produkter. Eftersom kunskapsföretag har ett högre avkastningskrav, får de 
även en lägre multipel jämfört med företag som lever på produkter. Anledningen till detta menar 
R5 är personalen, ofta nyckelpersonerna, eftersom det inte går att via anställningsavtal få en 
person att inte säga upp sig.  
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4.6 Sammanställning 
Nedan har en sammanställning av studiens centrala frågor tagits fram för att läsaren enklare ska 
kunna se likheter och skillnader mellan respondenternas svar av utvalda intervjufrågor. De frågor 
som lyfts fram är centrala i studien och valts för att de är mest relevanta för att kunna besvara 
studiens forskningsfrågor. 

Figur 4. Sammanställning av empirin. Källa: Egen konstruktion.  
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5. Analys 

Empirin som presenterats i det föregående kapitlet kommer nedan att analyseras och förstås med 
stöd av de teorier och begrepp som lyfts fram i det inledande kapitlet och i den teoretiska 
referensramen. Analysen presenteras utifrån tre teman; kunskapsföretag, humankapital och 
företagsförvärv.  

5.1 Kunskapsföretag 
Samtliga respondenter belyser vikten av personalens betydelse för kunskapsföretagen, det är 
personalen som är kunskapsföretagens byggstenar och ser till att företagen fungerar och 
kontinuerligt utvecklas. Då det är personalens kunskap som säljs i tjänstedrivna kunskapsföretag, 
är det även dem som driver in intäkter och skapar vinst åt företagen. Personalen besitter unik 
kompetens som är svår att ersätta och personalen är ibland anledningen till varför man vill 
förvärva ett företag, därmed finns det inget annat som kan vara viktigare än personalen i 
kunskapsföretag. Personalens betydelse för kunskapsföretag stöds av tidigare teorier av Stanko, 
Zeller och Melena (2014), Grönroos (2008) samt Edvinsson och Malone (1997) som betonar att 
personalen är avgörande för företagens framgång och blir därmed dess viktigaste resurs.  
 
Trots att humankapitalet är av stor vikt i kunskapsföretagen, framför samtliga respondenter att en 
värdering av kunskapsföretag i stort sätt inte skiljer sig från den värdering som görs av övriga 
tjänsteföretag eller industriföretag. Beroende på företagens storlek och bransch läggs det större 
vikt på olika delar, men det är samma metoder och modeller som används. Vid värdering av 
kunskapsföretag måste man dock vara försiktigare, då det är personer med egna känslor och 
åsikter som värderas. Det är viktigt att man beaktar personalens sammansättning i företaget, 
speciellt om det endast finns ett fåtal nyckelpersoner i företaget som är väsentliga för dess 
framgång. Respondenterna belyser att huvudsyftet med företagsvärderingen är att, utöver en 
beaktning av risken, beräkna framtida kassaflöden. Man sätter alltså inget direkt värde på 
personalen utan man beaktar det i avkastningskravet. Eftersom det är många variabler som måste 
beaktas, är det svårt att finna en modell som kan hantera alla variabler.  
 
På grund av att personalen är kunskapsföretagens största tillgång (Stanko, Zeller & Melena, 
2014; Swart & Kinnie, 2003; Edvinsson & Malone, 1997) ger det en större påverkan på företaget 
om personalen slutar i och med ett förvärv, än i ett industriföretag, vilket beaktas som en större 
risk i avkastningskravet. Eftersom det i kunskapsföretagen är personalen som innehar 
kompetensen är det viktigt att behålla nyckelpersoner, om nyckelpersonerna inte kommer finnas 
kvar efter förvärvet är oftast ett förvärv inte ens relevant. En del av risken med att personal slutar 
kan förebyggas genom att företaget skapar rutiner för att hantera risken. Exempelvis är det viktigt 
i kunskapsföretag att flera anställda har kontakt med samma kunder för att företaget inte ska 
påverkas i lika hög grad om en person slutar, eftersom kundkontakten fortfarande finns kvar i 
företaget.  
 
Under de senaste decennierna har kunskapsföretagen blivit allt fler och dagens samhälle är inte 
längre ett industrisamhälle, utan har blivit allt mer tjänsteinriktat och kunskap har fått större 
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betydelse (Almega, u.å.; Nationalencyklopedin, u.å.). Ökningen av kunskapsföretag ser 
respondenterna kommer fortsätta till viss del. Teknologin kommer påverka kunskapsföretagen, då 
det i framtiden kommer bli ännu viktigare att de erbjuder kunskap som inte går att automatisera. 
En effekt blir att Sverige går mot att bli ett allt mer kunskapsbaserat samhälle då fokus ligger på 
kunskap och utveckling, medan den standardiserade produktionen flyttas utomlands till en 
billigare arbetsmarknad där ekonomiska fördelar kan nås.  

5.2 Humankapital 
Respondenterna har en samsyn om att humankapitalet utgörs av företagens personal, men kan 
även tänka sig att inkludera personalens kontakter och företagskultur. Begrepp som berörs av 
respondenterna är utbildning, kunskap, kompetens och utveckling. Det har funnits många 
definitioner av humankapital, Flamholtz (1972) har en tidig definition som lyfter fram 
humankapitalet som en persons råstyrka och kunskaper som inbringar inkomster. Idag har fokus 
istället flyttats till att handla mer om personalens kunskap. Humankapitalet i ett företag är 
personalen och ses som de anställdas kunskap, skicklighet och förmågor att utföra deras 
arbetsuppgifter (Nationalencyklopedin, u.å.; Edvinsson & Malone, 1997). Respondenterna har 
alltså en liknande syn på humankapital som i den berörda litteraturen. Eftersom humankapitalet 
är betydande för kunskapsföretagen är det viktigt att vidareutbilda de anställda så att både dem 
och företagen kan växa och utvecklas. Vilket även påvisas av Kim och Taylor’s (2013) studie, att 
det är av stor betydelse att underhålla och utveckla humankapitalet för att företagens värde skall 
kunna bibehållas.  
 
Flertalet respondenterna belyser att de inte använder någon speciell metod eller modell för att 
sätta ett värde på personalen, istället görs en subjektiv bedömning där humankapitalet beaktas i 
avkastningskravet. Vid en högre risk kommer avkastningskravet öka i och med att förvärvaren 
kräver ersättning för risken som finns. Samtliga respondenter ser till helheten av företaget och 
väger in humankapitalet som en del i värderingen, istället för att sätta ett specifikt värde på just 
humankapitalet. Två av respondenterna, R3 och R5, avviker från övriga respondenter och nämner 
att de använder sig av framtagna metoder för att beakta humankapitalet. Hos Länia används ett 
analysprogram, som ett hjälpmedel vid en företagsvärdering där en del av analysen rör 
humankapitalet. Humankapitalet beaktas även i värderingen av R5 när den fundamentala 
värderingen och jämförande värderingen genomförs, där görs en kontroll av företagets resurser 
och kunskaper för att se om de är tillräckliga för att ett förvärv skall genomföras.   
 
Hos respondenterna finns det få likheter med de tre värderingsmodeller som har framställts i den 
teoretiska referensramen. En likhet kan kopplas till Konradgruppens “osynliga balansräkning” 
där användning av olika nyckeltal lyfts fram som en metod för att värdera och presentera 
humankapitalet (Sveiby et al. 1990). När R1 gör en värdering kan nyckeltal användas som ett 
stöd till värderingen, ett nyckeltal kan exempelvis vara försäljning per anställd. Dock är det svårt 
att basera hela värderingen på nyckeltal eftersom det skiljer sig mellan branscher och en 
jämförelse blir svår att genomföra. Ytterligare en koppling som kan göras till tidigare nämnda 
modeller för värderingen är Skandia Navigatorn. Edvinsson (1997) menade att med Skandia 
Navigatorn lägger företagen fokus på olika områden för att kunna genomföra en värdering. Ett 
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fokusområde blir då utifrån respondenternas svar humankapitalet, som vävs in och beaktas vid 
värderingen av kunskapsföretag. Samtliga respondenter beskriver dock svårigheten med att ta 
fram en enhetlig modell för värdering av humankapital, och ser att orsaken främst är att ingen 
bransch eller företag är den andra likt. Vilket styrks av Stanko, Zeller och Melena (2014) som 
nämner att det är svårt att utveckla en metod eller modell för värdering av humankapital som kan 
användas över en hel bransch, på grund av att företagen skiljer sig från varandra och har sin unika 
struktur och organisation.  
 
Personalen i ett företag är fria att röra sig hur de vill och när de väljer att sluta på ett företag 
förlorar företaget de kundkontakter, kunskaper och idéer som personalen besitter. Personalen ses 
endast som en resurs när de finns kvar i företaget (Engström, 1999). Vilket är det som samtliga 
respondenter lyfter fram som det svåraste med att värdera humankapitalet, att det är stor risk att 
personalen väljer att lämna företaget. Man kan helt enkelt inte vara helt säker på att personal som 
besitter viktig kunskap och värdefulla kontakter kommer att stanna kvar i företaget. Personalen är 
flyktig och man vet inte med säkerhet hur personalsituationen kommer se ut i framtiden. 
Företagen äger inte personalen eller den kunskap som de besitter på samma sätt som de kan äga 
en maskin. På grund av det faktum att personalen inte kan ägas får de inte enligt 
årsredovisningslagen 4 kap 1§ ses som en tillgång i företaget. Respondenterna beskriver att det är 
framförallt den här risken som påverkar avkastningskravet. Om det är en stor sannolikhet att 
personalen kommer stanna kvar i företaget blir risken mindre och därmed ett lägre 
avkastningskrav, motsatsen blir då en högre risk om benägenheten att lämna är stor och därmed 
ett högre avkastningskrav.  
 
Den frivilliga redovisningen har i praktiken inte en lika stor betydelse för värderingen av 
kunskapsföretag vid förvärv som förväntat. Det kan vara positivt på så sätt att köparen får en bild 
av bolaget innan förvärvet och skapar ett intresse, men köparen kommer ändå göra en egen 
granskning av hela företaget för att se hur företaget är sammansatt och utvärdera riskerna som 
finns. Den frivilliga redovisningen, som presenteras i årsredovisningen, fungerar istället mer som 
ett marknadsföringsmaterial för företagen enligt respondenterna. Det här synsättet beskrivs även 
av Hossain, Akther och Sadia (2014) och Möller, Gamerschlag och Guenther (2011) som 
beskriver att ett motiv för företag att redovisa mer frivillig information kring humankapitalet i 
årsredovisningen är att påverka eventuella investerare, vilket kan gynna företaget ekonomiskt. 
Respondenterna framför dock att man behöver ha sina konkurrenter i åtanke när det väljs ut 
vilken information som skall redovisas, det är en balansgång mellan att ge en bättre helhetsbild 
av företaget och eventuellt lämna ut känslig information till företagets konkurrenter. Om för 
mycket information om humankapitalets sammansättning ges ut kan det ge konkurrenterna en 
möjlighet att utnyttja informationen till sin fördel, och därmed kan företaget förlora sin 
konkurrenskraft på marknaden. 
 
Hossain, Akther och Sadia (2014) och Möller, Gamerschlag och Guenther (2011) beskriver att 
om all information synliggörs mellan parterna underlättas företagsvärderingen vid förvärv och 
genom att mer information om humankapitalet lämnas kan en mer rättvisande värdering av 
företaget ges. Respondenterna ser den frivilliga redovisningen av humankapitalet dels som något 
positivt, desto mer information som lämnas vid ett förvärv, desto lättare blir det att komma fram 
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till ett avtal mellan köpare och säljare eftersom att informationsasymmetrin minskar. Dock 
betonar respondenterna att det tyvärr är svårt för förvärvarna att lita på den frivilliga 
informationen som lämnas ut genom årsredovisningarna, företag synliggör oftast de positiva 
delarna i sina rapporter. Därav görs det alltid en granskning av företaget för att kontrollera att 
informationen stämmer. Eftersom en kontroll av informationen ändå kommer genomföras, ger det 
betydande negativa effekter om det framkommer att företagen “förfinat” hur humankapitalet ser 
ut och är uppbyggt. Om informationen inte är sanningsenlig kommer det sannolikt innebära att ett 
förvärv inte kommer genomföras.  
 
Weatherly (2003) genomförde mätningar av företags redovisning av humankapital, vilket visade 
en ökning av redovisning för goodwill i form av immateriella tillgångar. Under mitten av 2000-
talet bestod redovisningen av goodwill för omkring 70-80 procent av marknadsvärdet, vilket kan 
härledas till utvecklingen av ett mer tjänsteinriktat samhälle. Goodwillposten har ökat i och med 
att humankapitalet, som kan kopplas till kunskapsbaserade företag, synliggjorts vid förvärv. 
Respondenterna påstår att kunskapsföretagen kommer fortsätta öka i Sverige, men att den 
frivilliga redovisningen bör utvecklas och bli mer obligatorisk är de tveksamma till. Enligt 
respondenterna finns det inget behov av mer obligatorisk redovisning av humankapitalet. Det 
behöver inte ställas några krav på värderingen av humankapitalet eller hur informationen 
framställs eftersom humankapitalet ändå kommer tas upp och kontrolleras i företagsbesiktningen, 
det vill säga i due diligencen. På grund av att alla branscher är olika och föränderliga är det svårt 
att utveckla samma standarder för redovisningen av humankapital för alla branscher. R5 är ensam 
om att lyfta fram en situation där det kan vara intressant och eventuellt positivt med mer 
obligatorisk redovisning. För börsnoterade bolag, där handeln sker med aktier, är det inte samma 
kontakt mellan säljare och köpare och därmed kan mer redovisning av humankapitalet få en 
positiv effekt.  

5.3 Företagsförvärv 
Respondenterna beskriver hur en subjektiv bedömning görs av humankapitalet utifrån 
värderarens egna erfarenheter och preferenser, vilket självklart påverkar bedömningen och 
slutresultatet. Humankapitalet värderas bland annat utifrån muntliga dialoger med personal, vem 
som genomför värderingen kommer därmed påverka det slutgiltiga företagsvärdet. Värdet kan 
också variera beroende på tidpunkten för förvärvet, då det förvärvande företaget kan se ett värde 
som andra möjligen inte ser på grund av den specifika kontext som de för tillfället befinner sig i. 
Att värderingen av kunskapsföretag är subjektiv stärks av Nilsson, Isaksson och Martikainen 
(2002) som beskriver att det som är värdefullt för vissa kanske inte ses som lika värdefullt för 
andra. 
 
Samtliga respondenter använder sig av due diligence, även om de väljer att tillämpa och betona 
vissa delar mer än andra beroende på vilket företag de värderar. För att minska risken för dispyter 
efter ett förvärv krävs det oftast att en due diligence utförs innan köpet. När en due diligence skall 
genomföras är det därmed viktigt att anpassa sig efter det specifika företagets situation och 
fokusera på områden som är relevanta för just det företaget, för att värderingen på så sätt skall bli 
så korrekt som möjligt. 
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Sevenius (2013) lyfter fram att syftet med att genomföra en due diligence är att synliggöra och 
tydliggöra de risker som finns i samband med företagsförvärv. R4 nämner även att syftet med en 
due diligence är att se till att företaget är seriöst och inte bara består av luft. En av riskerna som 
samtliga respondenter lyfter fram är risken kring att personalen säger upp sig, där storleken på 
företaget har en betydande roll. Ett mindre företag har ett större avkastningskrav och bär en större 
risk då kunskapen finns hos ett fåtal anställda, till skillnad från ett större företag som har flera 
anställda inom samma kunskapsområde. Risken påpekar även Gustafson, Lundh och Seger 
(2015) och Smith, Brännström och Jansson (2015), som menar att det finns en stor osäkerhet i 
personalen eftersom att de innan, under och efter ett företagsförvärv fritt kan byta jobb. Vidare 
menar respondenterna att den här risken i slutändan påverkar företagets värdering då företaget 
bygger på personalen. För att minimera risken kan företagen vidta åtgärder i form av exempelvis 
lock-ups och optionsavtal. Även Sevenius (2013) nämner att köparens riskbenägenhet är en av de 
faktorer som påverkar priset. 
 
De två respondenterna med längst erfarenhet är också de respondenter som beskriver att de 
använder sig av human resource due diligence som en del utöver due diligencen. De arbetar med 
större, mer komplexa och tidskrävande företag. Resterande respondenter tillämpar inte human 
resource due diligence specifikt utan humankapitalet beaktas i den ordinära due diligencen. Här 
läggs stor vikt på intervjuer och kartläggning av personalen, för att se till att allt stämmer överens 
med branschpraxis när det kommer till utbildningsgrad samt lönenivå. Då human resource due 
diligence inte alltid är något som specifikt efterfrågas, ser inte övriga respondenter det som 
nödvändigt att använda verktyget, utan det är fullt tillräckligt att enbart beakta humankapitalet i 
den ordinära due diligencen. Vilket kan kopplas till Sevenius (2013) som beskriver att en av 
anledningarna till att många väljer att inte använda sig av human resource due diligence är att 
processen är för tidskrävande. Då det i större företag görs en djupare besiktning, än i mindre 
företag, spelar det ingen roll att besiktningen tar tid eftersom det är fler delar i företaget som 
måste beaktas och därmed används human resource due diligence i större utsträckning i de större 
företagen. 
 
Oftast förutsätter köparen att humankapitalet och personalen ska stanna kvar i företaget efter 
förvärvet. Samtliga respondenter betonar vikten av att behålla nyckelpersonerna inom företaget 
efter förvärvet och att det är oerhört viktigt att förstå personalens betydelse för företaget, samt att 
företaget i framtiden fortsätter att fokusera på personalen. Ytterligare en del i due diligence som 
lyfts fram är en kartläggning av kunderna samt deras relation till företaget och dess medarbetare. 
Genom att analysera kundrelationerna går det att hitta nyckelpersonerna i företaget. Personalen 
beaktas inte i tillräckligt stor utsträckning, organisationer och företag handlar om människor, 
deras relationer sinsemellan och hur de tillsammans skapar värde. Vilket kan kopplas till 
Artsberg (2005) som beskriver de vanligaste icke reglerade tilläggsupplysningarna som rör 
personalen, vilka enligt respondenterna egentligen bara berör företaget på ytan. R4 beskriver att 
intervjuer och de metoder som används för att beakta personalen inte är tillräckliga för att ge en 
helhetsbild av företaget. Man måste gå djupare och titta på relationer och gruppdynamiker. Därav 
ses det som underligt att personalen, som enligt respondenterna och teorin är företagens 
viktigaste resurs, inte får den plats i värderingen som är jämförbar med deras betydelse för 
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företaget. Det är svårt är att få en rättvisande bild av företaget om allt inte synliggörs. Vilket även 
betonas av Hossain, Akther och Sadia (2014) som menar att en redovisning av företagets 
humankapital vid företagsförvärv skulle leda till att en mer rättvisande bild av företaget kan 
uppnås.  
 
Likt Sevenius (2013) beskriver är de flesta värderingsmetoder avkastningsbaserade, något som 
respondenterna också använder sig av. Gemensamt för respondenterna är att samtliga får fram ett 
avkastningskrav i slutet av sina värderingar, utifrån avkastningskravet beräknas vad det framtida 
kassaflödet tordes inbringa. Avkastningskravet är oftast högre i mindre företag jämfört med större 
företag, även om själva due diligencen görs på ett liknande sätt, på grund av den större risken i 
och med en mindre personalstyrka där vardera person besitter specifik kunskap. Större företag 
tenderar att ha fler rutiner som förvärvarna kan ta del av efter förvärvet och därmed är risken 
lägre. Rutinerna skulle kunna behandla eventuella uppsägningar samt hur de skulle hantera deras 
unika kundkontakter. Samtliga respondenter nämner att mindre företag tenderar att värderas lägre 
och hänvisar till risken som köparen tar. Det höga avkastningskravet kan avskräcka köpare då 
företaget eventuellt inte kan leverera den begärda avkastningen. Kunskapsföretag tenderar att 
generellt få ett högre avkastningskrav jämfört med ett industriföretag på grund av den risk som 
personalen utgör, i den mån de väljer att säga upp sig vid företagsförvärv.  
 
Boekestein’s (2009) menade att det var de kunskapsrelaterade tillgångarna som stod för större 
delen av goodwill. Flera av respondenterna håller med om att humankapitalet finns med i 
företagens goodwill, men att det inte går att urskilja hur stor del som tillhör humankapitalet. De 
ser heller ingen anledning till att särskilja goodwillens beståndsdelar, då det inte är intressant och 
överhuvudtaget inte efterfrågas. En av respondenterna anser att det skulle vara svårt att urskilja, 
men inte en omöjlighet.  

5.4 Sammanfattande reflektion  
I empirin hittades en rad återkommande ord som respondenterna belyste extra, vilka var;  risk, 
nyckelpersoner och avkastningskrav, som alla kan kopplas till varandra. Att värdera företagets 
personal i ett monetärt värde ansåg våra respondenter vara en väldigt svår uppgift. Trots den stora 
betydelsen som personalen har, speciellt nyckelpersoner, finns det ingen utpräglad metod för hur 
humankapitalet ska värderas. Istället beaktas humankapitalet som en risk i avkastningskravet. 
Personalen är kunskapsföretagens största resurs men även en stor risk, då de inte med säkerhet 
kan garantera att personalen i framtiden kommer finnas kvar i företaget. Avkastningskravet blir 
högre i och med den risk som personalen innebär.   
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6. Slutsatser 

I det här kapitlet kommer en redogörelse av svaren på studiens forskningsfrågor och slutsatser 
att presenteras, som grundar sig i analysen i det föregående kapitlet. 

 
Syftet med studien var att se hur humankapital värderas vid företagsförvärv av kunskapsföretag 
och hur den frivilliga redovisningen påverkar värderingen av företaget. Efter en analys av den 
insamlade empirin upptäcktes att det i praktiken inte sätts ett specifikt värde på humankapitalet, 
det vill säga inget monetärt värde. Vid en värdering ses företaget som en enhet där 
humankapitalet utgör en del och beaktas istället i avkastningskravet för företaget, 
avkastningskravet påverkas av den risk som personalen innebär. Risken beror till stor del på att 
personalen är flyktig och inte kan ägas av företaget på liknande sätt som exempelvis maskiner. 
Det är den här risken som gör att det är svårt att värdera humankapitalet.  
 
Eftersom kunskap fått allt mer betydelse i dagens kunskapsintensiva samhälle kan det tänkas att 
mer information om humankapitalet, i form av frivillig redovisning, bör ges ut till förvärvarna 
och därmed ha en inverkan på värderingen. I studien visar det sig dock att mer frivillig 
redovisning inte har någon betydelse för värderingen av humankapitalet vid förvärv. I teorierna 
som lyfts fram i studien diskuteras det om att desto mer frivillig redovisning av humankapitalet 
som redovisas, desto lättare och mer korrekt blir värderingen i och med en minskad 
informationsasymmetri och därmed bör det finnas mer krav på redovisningen av humankapital. 
Empirin visade dock att trots att mer redovisning i sig kan vara positivt, då köpare får mer inblick 
i företaget, har det i praktiken ingen betydelse för värderingen. Förvärvaren kommer trots den 
frivilliga informationen ändå behöva genomföra en egen granskning av bolaget, för att 
kontrollera att informationen som lämnats om humankapitalet också stämmer överens med 
företagets verklighet. Därmed ses inget behov av att redovisning av humankapitalet bör bli 
obligatoriskt, då det inte har någon egentlig effekt. Eftersom alla företag har sin unika struktur är 
det även svårt att göra obligatoriska standarder som är applicerbara på alla branscher. 
 
Studiens sammanfattade slutsats är att humankapitalet inte värderas i ett monetärt värde vid 
företagsförvärv utan beaktas istället i värderingen. Det är risken som personalen innebär som 
belastar företagets avkastningskrav. Den slutliga värderingen av företaget kommer inte påverkas 
av att mer information om humankapitalet ges, eftersom förvärvaren oavsett kommer granska 
företaget vid ett förvärv.  
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7. Diskussion 

I studiens avslutande kapitel kommer en diskussion föras kring de slutsatser som dragits och en 
redogörelse för hur studien genomfördes. Avslutningsvis lämnas förslag till vidare forskning.  

 
I det inledande kapitlet framfördes tidigare forskning som belyser problematiken kring att 
redovisningspraxis eller standarder för redovisningen av humankapitalet i dagsläget är sparsam 
och att det kan påverka värderingen av företag vid förvärv, då värderingen kan bli missvisande. 
Något som vi främst tyckte var märkligt efter att ha samlat in empiri var att frivillig redovisning 
av humankapitalet i praktiken inte ger någon egentlig effekt på företagsvärderingen vid förvärv. 
Utifrån egna tankar vid studiens början och den teori som använts, var vi av den uppfattningen att 
mer frivillig redovisning kring humankapitalet ledde till att värderingen av ett företag 
underlättades. Vi reagerade även på att trots att kunskapsföretagen blivit allt fler och personalens 
kunskap fått allt mer betydelse, såg majoriteten av respondenterna inte ett behov eller ens ett 
intresse i att det ska utvecklas mer obligatoriska standarder, än vad som redan finns, för hur 
humankapitalet bör värderas och redovisas. Humankapitalet utgör idag en stor och betydande del 
i många företag men ändå läggs inte mycket fokus eller energi på det i praktiken, vilket vi inte 
trodde var fallet i början av studien. 
 
En av de saker som upplevts som svårast under uppsatsen var att hitta respondenter som haft 
möjlighet att ställa upp på en intervju, vilket till stor del berodde på att det valda ämne var svårare 
än vad vi först trodde. En annan anledning till den här svårigheten var att april-maj är en hektisk 
period för revisor, då det är under den perioden som företagsdeklarationer skall lämnas in till 
Skatteverket. Inför kommande arbeten och uppsatser tar vi med oss insikten om att det är 
tidskrävande att finna relevanta respondenter för ändamålet.  
 
Något som i efterhand ifrågasätts är framställandet av fråga fem i intervjuguiden “Under de 
senaste decennierna har kunskapsföretagen blivit allt fler. Hur bedömer Ni den framtida 
utvecklingen av kunskapsföretag?” som ställdes till respondenterna. I efterhand kan tyckas att 
frågan omedvetet kan ha lett in respondenterna på ett typ av svar i och med hur frågan ställdes. 
Genom att förklara att kunskapsföretagen har ökat i Sverige kan vi omedvetet ha påverkat 
respondenterna till att hålla med tidigare studier. Under analysen blev vi även fundersamma över 
respondenternas svar angående due diligence. Samtliga respondenter svarade att det använde sig 
av due diligence men enbart två av respondenterna beskrev att de använde sig av human resource 
due diligence. Vid en närmare granskning av de metoder som beskrivits upptäcktes endast få 
skillnader och därför kan frågan ställas om vi verkligen har rett ut begreppen tillräckligt. Är due 
diligence ett samlingsord för en rad olika delar eller är due diligence och human resource due 
diligence två olika tillvägagångssätt? Flera av respondenterna beskrev att de beaktar 
humankapitalet som en del i due diligence. Det hade därmed varit bra att ställa en fråga till 
respondenterna om hur de definierar begreppen. Dock ser vi inte att något av detta påverkat 
uppsatsens slutsatser då frågorna i sig inte kan relateras specifikt till studiens forskningsfrågor. 
 
Utgångspunkten för den här uppsatsen har varit att intervjua de som genomför värderingarna av 
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humankapitalet vid företagsförvärv, som exempelvis revisorer och företagsmäklare. Ett förslag på 
vidare forskning kan vara att istället fokusera på hur företag ser på värderingen och vad de anser 
är intressant att belysa. Det kan då vara intressant att se om tankarna och åsikterna kring 
humankapitalet och dess värdering skiljer sig från varandra. Ytterligare en intressant aspekt att 
undersöka är risken som personalen innebär för företagen. Eftersom personalen är av stor 
betydelse är det viktigt att se till att de stannar kvar i företagen. Fokus för vidare forskning kan 
därför vara att undersöka hur företaget får personalen att stanna kvar och utvecklas i företaget. 
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Bilaga 

Intervjuguide 
 
Allmänt 
1. Vilken är Er befattning på företaget? 
2. Hur länge har Ni arbetat inom ditt yrke? 
 
Kunskapsföretag  
3. Vad anser Ni om personalen som den viktigaste resursen kunskapsföretagens? 
4. Hur görs värderingen av kunskapsföretag vid förvärv? Skiljer sig värderingen sig från övriga 
tjänste-/tillverkningsföretag? Om så är fallet, varför? 
5. Under de senaste decennierna har kunskapsföretagen blivit allt fler. Hur bedömer Ni den 
framtida utvecklingen av kunskapsföretag? 

Humankapital 
6. Vad anser Ni ingår i humankapital? 
7. Vilken metod använder ni för värdering av humankapital? 
8. Finns det nya vanligt använda metoder för värdering av humankapital? 
9. Vad anser Ni är det svåraste med att värdera humankapitalet?  
10. Hur ser utvecklingen ut för redovisning av humankapital idag? Ser Ni någon trend med att 
företag väljer att frivilligt redovisa mer information om dess humankapital?  
11. Vad anser Ni vara positivt respektive negativt med frivillig redovisning av humankapitalet? 
12. Hur påverkar informationen via frivillig redovisning informationsasymmetrin mellan köpare 
och säljare? 
13. Hur anser Ni att mer information kring humankapitalet kan leda till att köpare och säljares 
uppfattning av företagsvärdet överensstämmer på ett bättre sätt? 
14. Anser Ni att det bör finnas mer obligatorisk redovisning kring humankapital i och med det 
nuvarande kunskapsintensiva samhället och i så fall varför/varför inte?  
 
Företagsförvärv  
15. Hur görs företagsvärderingen beroende på storleken på företagen? 
16. Använder Ni er av Due Diligence (företagsbesiktning) och i så fall vad anser Ni om 
verktyget? 
17. Använder Ni er utav Human Resource Due Diligence (företagsbesiktning av personalen) vid 
värdering av personalen? 
18. Hur stor betydelse har humankapitalet för företagets värde vid företagsförvärv av 
kunskapsföretag? 
19. Humankapitalet är en del av goodwill som synliggörs vid företagsförvärv, kan man urskilja 
hur stor del av goodwill som tillhör humankapitalet?  
20. Hur tar Ni hänsyn till risker som medföljer när man förvärvar personal, till exempel att 
personal slutar?  
21. Är det nåt mer Ni vill tillägga som Ni anser är viktigt att belysa? 


