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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING

Diskussionen om att åskådliggöra humankapitalet i årsredovisningen är i dag mycket
aktuell. Den stora expansionen inom informationsteknologiområdet och framväxten av
kunskapsföretag har medfört att humankapitalet ökat i betydelse. Den stora frågan är om
humankapitalet skall redovisas i balansräkningen eller om humankapitalet bara skall
åskådliggöras som tilläggsinformation. Det handlar om att på ett rättvisande sätt visa en
bild av företaget med alla komponenter som skapar företagets värde medtagna. Denna
kvalitativa undersökning visar två IT-företags synpunkter angående redovisning av
humankapitalet i  årsredovisningen. Resultatet blev att bara ett av företagen åskådliggör
sitt humankapital som tilläggsinformation med hjälp av personrelaterade nyckeltal och
tabeller. Inget av de tillfrågade företagen redovisar därmed humankapitalet i
balansräkningen, men de är öppna för den möjligheten om det skulle finnas en lämplig
modell för deras företag och om lagstiftningen skulle tillåta det.



ABSTRACT

ABSTRACT

The discussion about visualization of the human capital in the annual report is very
timely. The big expansion within the information technology area and the growth of
knowledge companies have increased the importance of the human capital. The question
is whether human capital should be activated as an asset on the balance sheet or if it is
enough to have human capital as disclosure. A company must be able to show a fair
view of the company, including all the components creating value. This qualitative
investigation presents the opinion of two IT-companies regarding the accounting of
human capital in the annual report. The result was that only one company shows human
capital as disclosure in the form of personnel capital indicators and also in the form of a
table. Neither of the companies that were interviewed activates the human capital as an
asset on the balance sheet, however, they are interested in the opportunity if a suitable
model for measuring the human capital would exist and if it was allowed by legislation.
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1 INLEDNING

1.1 PROBLEMBAKGRUND

Enligt Edenhammar & Hägg pågår det ett systemskifte inom redovisningsområdet i
Sverige. De huvudsakliga skälen till detta är kapitalmarknadens (aktiemarknadens )
kolossala tillväxt och internationalisering samt Sveriges medlemskap i EU, vilket reser
nya krav inom redovisningsområdet. Dessa nya krav ställs mot de traditionella kraven
på redovisningen till exempel försiktighet, exakthet och behovet av underlag för
beskattning. På grund av den snabba internationaliseringen av den svenska
aktiemarknaden har intresset för en internationell normgivning ökat. En ny
årsredovisningslag trädde i kraft 1997 och baserades på EU direktiven. (Edenhammar &
Hägg, 1997).

Under de senaste årtionden har också ekonomin genomgått en radikal omvandling, en
del talar  om ett systemskifte även där eftersom tillverkningsindustrin erfarit dramatiska
förändringar. (Bergstrand, Lundgren, Söderström 1993). Den mest drastiska
förändringen har skett inom informationsteknologin, där det under de sista åren har varit
en snabb expansion. (SCB, 2000)1

Expansionen inom informationsteknologin har medfört en allt högre grad av
kunskapsintensitet i förädlingsprocessen från ax till limpa. (Bergstrand, Lundgren,
Söderström 1993). Genom ökningen av kunskapsintensitet i företagen har intresset att
kunna sätta ett värde på humankapitalet blivit allt mer aktuellt. Humankapitalet kan
sägas vara medarbetarnas kompetens och kapacitet. Kompetensen kan utgöras av
problemlösningsförmåga i den specifika miljö som företaget erbjuder, entreprenörskap
och ledarskap. (Computer Sweden, April 1998).

Informationsteknologi och humankapital är immateriella tillgångar. (Brooking, 1997).
Med immateriella tillgångar menas även forsknings- och utvecklingsarbeten som är av
väsentlig betydelse för rörelsen under kommande år. Detsamma gäller utgifter för
koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och
tillgångar, samt goodwill vid förvärv. (FAR, 2000). De immateriella tillgångarna är i
dag av beloppsmässigt betydande storlek jämfört med tidigare. (Brooking, 1997).

En företeelse som ytterligare understryker humankapitalets ökande betydelse är
framväxten av de så kallade kunskapsföretagen. (Ekstedt, 1988). Kunskapsföretag
definieras som företag som lever på att sälja sin kunskap. Kunskapsbaserade
organisationer visar ett högre marknadsvärde än avkastningsvärde jämfört med
traditionell industribaserade organisationer. Det uppblåsta värdet beror på förväntade
framtida vinster. (The New Wealth of Organizations, 2000 vol 29 ). Kunskapsföretagen
karaktäriseras av att de har välutbildad personal samt att de arbetar med skilda fall av
problemlösning. Deras produktion är icke standardiserad, kreativ, starkt
individberoende och komplext problemlösande. De kan sägas vara en speciell typ av
tjänsteföretag. (Lindmark, 1990).

Tjänsteföretagen svarar för allt större del av vår ekonomi. De är inte särskilt
kapitalkrävande och har därför små balansräkningar. Verksamheten är mera beroende
av personalens kompetens till exempel inom konsultföretag.

                                                
1 http:/www.scb.se/scbeng/eshtm/itboken.htm 2000-05-24
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Tjänsteföretagen letar mycket medvetet efter metoder för att underlätta aktiemarknadens
prognoser. Företagen vill enligt Edenhammar beskriva värdet av sina tillgångar i
personal, system och så vidare samt motivera varför de är så högt värderade i
förhållande till det egna kapitalet. (Edenhammar & Hägg, 1997).

Vi har definierat humankapitalet tidigare, men enligt Edvinsson består det också av
företagets värderingar, kultur och filosofi. (Edvinsson, 1998). Humankapitalet kan inte
ägas av företaget, men företaget har resurser, strukturer och möjligheter att odla och ta
fram värde från humankapitalet. (The New Wealth of Organizations, 2000 vol 29).

1.2 PROBLEMDISKUSSION

Den traditionella externa redovisningen har hittills inte tagit hänsyn till den nya
ekonomin och ökningen av de immateriella tillgångarna som humankapitalet, då de har
varit svåra att värdera. I dag tas personalen oftast upp som en kostnad i redovisningen
eftersom de genererar utbildningskostnader, personalutvecklingskostnader med mera.
Samtidigt syns personalavgångar som en positiv post i resultaträkningen när i själva
verket humankapitalet kanske har minskat. (Konradsgruppen, 1989). Redovisningen har
hittills varit styrd av materiella investeringar till exempel mark, byggnader och
maskiner som har varit lätta att värdera. Investeringarna har också varit avsedda för
stadigvarande bruk och lättare att avskriva efter ekonomisk livslängd. (Veckans affärer,
jan 1999).

Wahlström, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg, anser dessutom att regleringen
av extern redovisning i Sverige är komplex och oklar. Det finns bland annat flera
betydande, normgivande organisationer som överlappar varandra. Wahlström nämner
finansinspektionen och redovisningsrådet, där redovisningsrådet har en formellt ledande
roll. (Wahlström, 2000).

Ett problem enligt Konradsgruppen 2är att kunskapsföretagen inte riktigt vet hur de skall
redovisa sin verksamhet, för att externa ägare med liten inblick i företaget skall få sina
svar. (Konradsgruppen, 1989). Kunskapsföretagens årsredovisningar brukar innehålla
många standardfraser av typen ”personalen är vår viktigaste resurs” och visa färgbilder
på trevliga människor. I övrigt lämnas läsarna i sticket. Aktieägaren får helt enkelt ingen
relevant information om den kanske viktigaste resursen i kunskapsföretaget-
humankapitalet. (Finanstidningen, nov 1997).

Det har också allt mer diskuterats om humankapitalet bör redovisas i balansräkningen,
eftersom denna osynliga tillgång har en sådan avgörande betydelse för ett företags
intjänandeförmåga. Det handlar om att på ett rättvisande sätt visa en bild av företaget
med alla komponenter som skapar företagets värde medtagna. (Gröjer, 1993b). Enligt
Leif Edvinsson är personalens kunskap unik eftersom den i stort sett medger
obegränsade tillväxtmöjligheter för ett företag, genom de anställdas know –how,
skicklighet och deras innovationsförmåga. (The measurement and managment of
intellectual capital, feb 2000). Företagen är dock fortfarande ovana vid att köpa kunskap
och sätta en prislapp på den. Personalen får förstås löner och konsulter faktureras, men
det säger ingenting om vad deras kunskap är värd för företaget. (Veckans affärer, jan
1999).

                                                
2 Arbetsgruppen Konrad består av Anell, Axelsson, Emilsson, Karlsson, Sveiby, Vangerud och Wikström.
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Hittills är det få företag som tydligt har lyckats beskriva de osynliga delarna i
balansräkningen. (Finanstidningen, nov 1997). Vi frågar oss om den traditionella
redovisningen räcker till för att visa företagens rätta värden eller om den har förlorat sin
relevans när det blir mer humankapital i företagen?

Idag är problemet inte att det saknas teorier och modeller för hur humankapitalet skall
mätas. Det svåra är att det inte finns någon utvecklad och vedertagen terminologi och
praxis för vad som är resurser och investeringar samt intäkter och kostnader i ett
kunskapsföretag. (Konradsgruppen, 1989). Formlerna är dessutom komplicerade och
det finns ingen standard som alla använder. (Mathews & Perera, 1996).

Vi ställer oss också frågan om IT-företagen anser att det är nödvändigt att mäta
humankapitalet och ta upp det som en tillgång i redovisningen. Är det kanske nog om
humankapitalet framgår i form av diagram eller nyckeltal och inte i balansräkningen?
Om IT-företagen redovisar humankapitalet som en tillgång finns det fördelar/ nackdelar
med det och i vilket syfte gör man i så fall det?

Utifrån problembakgrund och problemdiskussion har vi valt att beskriva IT företagens
syn på redovisning av humankapitalet i årsredovisningen. Det är intressant eftersom
ämnet avhandlas mycket i media, exempelvis diskuteras IT-företagens börsvärde kontra
deras bokförda värde/substansvärde. Ämnet har också tagits upp under vår
utbildningstid.

1.3 SYFTE

Utifrån frågeställningarna i problemdiskussionen formuleras syftet som är att

• Beskriva IT – företagens syn på redovisning av humankapitalet i årsredovisningen.

1.4 AVGRÄNSNINGAR

Avgränsningarna som gjorts är:

IT-företagen som studerats i denna undersökning är konsultföretag, det vill säga att de
erbjuder program, tjänster samt support. Inriktningen har inte varit mot  de företag som
främst erbjuder och levererar hårdvaror.
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1.5 DEFINITIONER

Humankapitalet: Medarbetarnas kompetens och kapacitet som bidrar till innovationer
och förnyelse i organisationen. Kompetensen kan utgöras av problemlösningsförmåga i
den specifika miljö som företaget erbjuder, entreprenörskap och ledarskap.

Immateriella tillgångar: Forsknings- och utvecklingsarbeten, koncessioner, patent,
licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar, samt goodwill
vid förvärv.

Intellektuellt kapital: Skillnaden mellan företagets marknadsvärde och justerat eget
kapital. Det intellektuella kapitalet består av ett humankapital och ett strukturkapital.

Intäktsperson: De människor som är direkt verksamma i kunskapsföretagets
produktion, personer som planerar, producerar, bearbetar eller presenterar den produkt
som kunden efterfrågar.

Kunskapsföretag: Företag som lever på att sälja sin kunskap. Kunskapsföretagen
karaktäriseras av att de har välutbildad personal samt att de arbetar med skilda fall av
problemlösning. Deras produktion är icke standardiserad, kreativ, starkt
individberoende och komplext problemlösande. De kan sägas vara en speciell typ av
tjänsteföretag.

Strukturkapital: Värdet av det som finns kvar när humankapitalet, medarbetarna, har
gått hem. Till exempel i form av databaser, kundregister, manualer, varumärken och
organisationsstrukturer.

1.6 DISPOSITION AV ARBETET

Uppsatsen innehåller en beskrivning av humankapitalet samt hur det kan åskådliggöras i
årsredovisningen. Uppsatsen utgörs av följande kapitel:

KAPITEL 1: INLEDNING.
KAPITEL 2: METOD
KAPITEL 3: TEORI
KAPITEL 4: EMPIRI
KAPITEL 5: ANALYS OCH SLUTSATSER

I inledningen introduceras läsaren i ämnet och problemområdet. Läsaren får veta vilka
undersökningsfrågor som är ställda samt syftet med uppsatsen. I metoden ges en
sammanfattning över tillvägagångssättet i undersökningen samt de problem som har
uppstått. Den teoretiska referensramen har skrivits utifrån problemdiskussionen och
sedan har teorin legat till grund för utformning av intervjuguide. I empirikapitlet finns
en sammanställning över respondenternas svar och dessa analyseras i analyskapitlet.
Därefter dras slutsatserna som utmynnar i en slutdiskussion. Sist kommer förslag på
fortsatt undersökning samt bilagor.
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2 METOD

2.1 ANGREPPSSÄTT

Enligt Holme och Solvang kännetecknas den kvalitativa metoden av att den inte
efterfrågar ett stort antal respondenter för att ge ett helhetsintryck av situationen. Detta
innebär att en eller några få miljöer studeras väldigt ingående och strävan är att beskriva
det studerade fenomenet istället för att generalisera (Holme & Solvang, 1991).Eftersom
vi studerat ett fåtal företag på djupet har vi använt oss av ett kvalitativt angreppssätt. I
kvalitativa undersökningar går det att ändra på upplägget under själva genomförandet av
undersökningen. Denna flexibilitet gäller två saker. För det första i förhållande till de
erfarenheter som görs under undersöknings- och informationsinsamlingsfasen. Vi
upptäckte till exempel att frågeställningarna var i fel ordning, så vid sammanställningen
av empirin rättade vi till det. För det andra är uppläggningen flexibel i förhållande till
det sätt på vilket vi närmat oss de olika undersökningsenheterna. Det gäller både vilka
frågor som tas upp och vilken ordningsföljd de har. Vår intention har varit att få en bild
av verkligheten i de företag vi har undersökt. Processen är deduktiv eftersom vi har
utgått från teorin och sedan testat den på verkligheten för att skapa en referensram.
Nackdelen med deduktiva undersökningar är att de utestänger innovation, men
undersökningen går relativt snabbt. (Eriksson & Wiedersheim - Paul, 1998). Vi strävade
efter en dialog med de aktuella personerna i varje företag, för att svaren skulle vara
utförligare och hålla en högre kvalitet. Vi fokuserade på respektive person i
undersökningen för att skapa en närhet till varje subjekt och för att de skulle känna sig
viktiga i vår undersökning. Undersökningen kan därför sägas ha utförts utifrån ett
aktörssynsätt. (Holme & Solvang, 1991). Informationsnivån på arbetet är beskrivande
för att få fram fakta om ett avgränsat område. (Eriksson & Wiedersheim - Paul, 1998).

2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS

Vi började med litteraturstudier i biblioteket för att lära oss mer om området, få mer
aktuell information samt för att få idéer. Vi sökte i Bibdia och EBSCO på sökorden
humankapital, human resource accounting, intellektuella kapitalet, kunskapskapital,
immateriella tillgångar och intellectual capital. I affärsdata sökte vi efter tidningsartiklar
samt en börslista för att se vilka företag som var börsnoterade. Efter att ha sett börslistan
och konstaterat vilka företag som vi var intresserade av, helst belägna i Luleå, så
beställde vi årsredovisningar från företagen. Det fanns också en hel del material skrivet i
rapporter och vetenskapliga tidsskrifter samt även i några examensarbeten. Vi använde
oss även av företagens årsredovisningar för att få fram mer information av  allmän
karaktär. Utifrån kriterierna under angreppssätt passade fallstudie vår undersökning
bäst. Fallstudie är en noggrann studie av ett litet antal undersökningsenheter. Vi ville ha
mer detaljerade kunskaper om humankapitalet i IT-branschen och hur IT-företagen
åskådliggör sitt humankapital i årsredovisningen. Fördelarna med en fallstudie är att det
går att komma åt komplexa förhållanden som inte går att komma åt med andra ansatser.
(Eriksson & Wiedersheim - Paul, 1998). För att tränga in djupare i ett fenomen är
förloppsstudie att föredra, men i vårt problemområde lämpade det sig bäst med en
ögonblicksstudie då vi hade begränsad tid till förfogande. (Lundahl & Skärvad, 1992).
Det går inte att se någon förändring i årsbokslutet förrän efter ett år. Ytterligare en
fördel med fallstudie är att det går att använda sig av alla datainsamlingsmetoder.
Nackdelar med fallstudie kan vara att de är tidskrävande. Fallstudien kräver dessutom
tillgång till utförliga data om den process som utredaren undersöker.
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Det kan vara svårt för utredaren att veta vilka data som är viktiga/oviktiga, hur data
skall samlas in, vilka personer som har viktig information samt hur insamlad data skall
tolkas och analyseras. (Ibid).

2.2.1 Val av fallstudieföretag

Genom att vi ville göra personliga intervjuer var vår ambition att intervjua IT-företag
kring Luleå med omnejd. Dessutom ville vi helst intervjua börsnoterade företag, med
tanke på diskussionen om bokfört värde kontra marknadsvärde, med ekonomiavdelning
i Luleå. Ytterligare ett kriterium var att det skulle vara IT-företag med konsulttjänster,
program och support. Det första valet blev  Frontec som är ett börsnoterat IT- konsult
företag med ekonomiavdelning i Luleå. Det andra företaget blev Avantra, ett litet IT-
konsult företag som inte är börsnoterat men som växer stadigt. Även Avantra har sin
ekonomiavdelning i Luleå.

2.3 DATAINSAMLINGSMETOD

Vi ansåg att frågemetoder passade bäst när vi hade bestämt oss för fallstudie som
undersökningsansats. I valet mellan de olika frågemetoderna föll sig personliga
intervjuer lämpligast. Dels för att komma åt kunskap, åsikter och attityder, dels för att
personliga intervjuer går på djupet och för att det går att komma åt  komplexa och svåra
frågor.  Ytterligare en fördel med personliga intervjuer är att det går att följa upp
frågorna med följdfrågor. Nackdelen med personliga intervjuer är att de kan vara svåra
att genomföra eftersom intervjuaren kan påverka respondenten och även själv bli
påverkad. Våra frågor i intervjuguiden var ostrukturerade med öppna svarsalternativ för
att erhålla ett djup i svaren.  Vi försökte även undvika ledande frågor, där det kan finnas
inbyggda alternativ och värderingar samt frågor där det går att svara ja eller nej.
(Eriksson & Wiedersheim - Paul, 1998). De personliga intervjuer vi gjorde var med
ekonomichefen på Frontec samt  ekonomiansvarig på Avantra.

2.4 METODPROBLEM

2.4.1 Validitet (giltighet)

Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att det skall mäta.
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998). Vi undersökte hur IT-företag åskådliggör sitt
humankapital i årsredovisningen och då skall utredningen ge besked om det. Vi bad
våra respondenter att så djupgående som möjligt diskutera kring våra frågor, detta för att
vi skulle få de uttömmande svar vi ville ha. För att försöka öka intervjuernas validitet,
gav vi samtliga respondenter möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar genom att
sända dem vår sammanställning på deras svar. Fallstudier som undersökningsansats kan
förhoppningsvis stärka validiteten. (Ibid).

2.4.2 Reliabilitet (tillförlitligheten)

Reliabilitet är ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag.
Reliabiliteten är en nödvändig förutsättning för god validitet. En metod eller ett
angreppssätt bör, för att ha hög reliabilitet, vara oberoende av undersökare. Någon
annan ska kunna komma fram till samma resultat vid liknande angreppssätt.
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Undersökningen skall dessutom vara oberoende av vilken grad av generalisering som
åsyftas när det gäller undersökta enheter av exempelvis organisation eller personal. Det
är uppenbart att reliabiliteten är ett stort problem i tolkande utredningar. (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 1998). Vi började med att kontakta företagen vi ville intervjua per
telefon och kom överens med kontaktpersonen i företaget om tid och plats. För att
förhoppningsvis stärka reliabiliteten skickade vi ut intervjufrågorna i god tid före
intervjun, så att respondenterna skulle ha gott om tid att sätta sig in i ämnet och
frågeställningarna.  En nackdel med detta är att svaren kan bli tillrättalagda av
respondenten och på det sättet inte skapa en riktig bild av verkligheten. Vi använde oss
av samma frågeställningar till respondenterna i IT- företagen. För att undvika
missförstånd, felaktigheter och feltolkningar samt för att få med allt väsentligt använde
vi oss av bandspelare vid intervjutillfället. Det kan annars vara svårt att uppfatta och
hinna med att anteckna allting som respondenten säger. Det var ingen av respondenterna
som hade något emot användandet av bandspelare så vi anser inte att det har påverkat
svaren på våra frågor. Intervjuerna genomfördes i en ostörd miljö.

2.4.3 Urvalsproblem

Vi ville intervjua IT-företag med en ekonomiavdelning belägen här i Luleå, på grund av
att vi helst ville göra personliga intervjuer. Dessvärre finns det inte så många IT-företag
som har ekonomiavdelningen i Luleå. Vi fick dock kontakt med Frontec och
ekonomichefen ställde upp på att bli intervjuad. Vi har också varit och gjort en
personlig intervju med en ekonomiansvarig på IT-företaget Avantra. Sedan kontaktade
vi Cap Gemini, men de hade inte tid och de tyckte inte att deras ekonomiavdelning var
rätt forum för våra frågor. Vi har också försökt kontakta WM-data ett upprepat antal
gånger både via telefon och E-mail. De har inte besvärat sig med att svara. Efter
upprepade försök att kontakta TurnIt i Stockholm, så svarade de till slut att de inte hade
tid eller möjlighet att svara på våra frågor. Problem har alltså varit att få intervjuer med
de företag vi ville. I efterhand kan vi konstatera att vi kanske också skulle ha intervjuat
VD:n på respektive  IT-företag för att få ledningens syn på humankapitalet och hur
humankapitalet skall åskådliggöras i årsredovisningen. Vi tycker ändå att vi kan få en
bild över vilken uppfattning  dessa IT-företag har när det gäller synen på
humankapitalet  i årsredovisningen.
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3 TEORI

Detta är en beskrivning av teorier som behandlar ämnesområdet humankapitalet samt
hur det kan åskådliggöras i årsredovisningen. Dessa teorier kommer sedan att ligga till
grund för den empiriska studien.

3.1 HUMANKAPITALET OCH DESS MÄTMODELLER

3.1.1 Finansiella- och immateriella mått

Docent Gröjer menar att, för att kunna bedöma ett företag som till största delen består
av immateriella tillgångar, måste ledningen bestämma sig för vilka tillgångar som är
värdefulla för företaget. Ett exempel på en immateriell tillgång som skapar förtroende är
ett företags humankapital. (Gröjer & Johansson, 1993a).

Enligt Sveiby är kunskap den ultimata av obegränsade resurser och det är viktigt att
klargöra vad som är kunskap och inte. När kunskap blir allt viktigare som verktyg, beror
ofta organisationens framgång på hur snabbt och effektivt en organisation lär. Ett
företag växer för att det har dolda värden. För att fortsätta växa så måste företaget ta
hand om dessa värden och omvandla de inom organisationen. ”Relationen mellan det
fysiska kapitalet och humankapitalet är som ett isberg. Ovanför vattenytan finns
kapitaltillgångarna, synliga och mätbara. Under vattenytan finns humankapitalet,
osynligt och svårt att mäta”. (Intellectual capital in valuing intangible assets, 1998)

Värdet av de mänskliga resurserna kan definieras som nuvärdet av förväntade framtida
tjänster på samma sätt som andra tillgångar kan värderas. Där detta räknas fram måste
hänsyn tas till personalomsättningen, exempelvis genom rekryteringskostnader. Det går
också att värdera genom att se på en grupps värde för organisationen, istället för att se
på individens värde för organisationen. (Mathews & Perera, 1996)

Det är viktigt att hålla slutkonsumenten rätt underrättad när mätmodeller skall användas.
Externa användare som aktieägare, kunder och kreditgivare behöver rätt information för
att omsätta den till hur ledningens kvalitet är och huruvida företaget är en trovärdig
leverantör eller kredittagare. Interna användare behöver mått som kan användas till att
mäta interna processer. I dagens dynamiska omgivning är det svårt att upprätthålla
riktiga och trovärdiga  mätsystem när det gäller jämförelser mellan företag. Enligt
Johnson och Kleiner  måste man därför ta hänsyn till dessa fyra faktorer för att utveckla
ett mätsystem för humankapitalet.

• Graden av humankapitalintensitet i företaget: Vilket innefattar kunskap, skicklighet
och erfarenhet som erhållits genom företagets investeringar i utbildning av de
anställda.

• Organisationens storlek och struktur.
• Företagets nuvarande mänskliga resurser.
• Tillgängligheten till data om de mänskliga resurserna.
(Intellectual capital in valuing intangible assets, 1998)

Organisationens kultur kan påverkas av humankapitalet och humankapitalet kan
påverkas av kulturen i organisationen och de  processer och relationer som finns där.
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Den här komplexa situationen kräver underförstått ett principfast förhållningssätt för att
leda, mäta och rapportera humankapitalet. Det krävs en mängd mått för att kunna
utvärdera humankapitalet i företaget. (The measurement and management of intellectual
capital, 2000 ).

Edvinsson säger att ett företag ska mäta bara det som är strategiskt viktigt för tillväxt.
Mät- faktorerna skall vara de som är viktiga för företagets överlevnad. För att nå en
högre produktionsnivå är nyckeln att förmedla humankapital till strukturkapital. Val av
faktorer beror på företagets strategi.

Stewart3 summerar mät processen i  tre principer :

• Håll mätprocessen enkel: Att använda sig av för många mått kan göra det svårt för
intressenterna.

• Mät det som är strategiskt viktigt: Med få mått ökar möjligheten att välja mått som
leder till framgångsrik implementering av företagets strategi.

• Mät aktiviteter som är intellektuellt värdeskapande. Identifiera områden som kan
tillföra ett ökat värde av produkten eller servicen.

(Intellectual capital in valuing intangible assets, 1998)

3.1.2 Konradsgruppen´s nyckeltal

(Konradsgruppen, 1989) Konradsgruppen menar att den största risken i ett
kunskapsföretag är personalen. Kunskapsföretagen är i hög grad beroende av
personalens stabilitet. Därför bör företaget redovisa ett antal personstabilitetsmått som
beskriver de anställdas relation till företaget. Samtliga mått bör anges för de senaste fem
åren.

Genomsnittsålder- personalens genomsnittsålder är en faktor i bedömningen av
personalens stabilitet. Äldre personer är generellt mer stabila än yngre, de rör inte lika
lätt på sig. En hög medelålder i företaget indikerar därför ett mer stabilt personalläge
och en motsvarande lägre risk. Å andra sidan är en hög eller ökande medelålder inte bra
för dynamiken i företaget. Medelåldern måste därför hållas i schack med rekrytering
och personalomsättning.

Antal anställningsår- måttet indikerar affärsidéns stabilitet. Ett lågt värde gör att den
externe bedömaren kan förutse att företagets strategi och affärsidé lätt kan ändras, vilket
innebär en större risk. Företaget är inte så stabilt om de flesta anställda bara har några få
anställningsår. Å andra sidan kan man hävda att företaget är flexibelt, vilket kan vara
nödvändigt i en del snabbväxande nya branscher.

”Andel långvägare”- andelen långvägare är antal intäktspersoner med minst tre års
anställningstid vid slutet av året i procent av totala antalet intäktspersoner. Detta
nyckeltal visar också vilken stabilitet företagets affärsidé har. Höga värden indikerar
hög stabilitet men också risk för stelhet och brist på nyutveckling. Måttet bör avse läget
vid slutet av året.

                                                
3 Stewart är expert inom området intellektuellt kapital. Stewart är en av utgivarna av Fortune magazine.
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Andel nyanställda- andelen nyanställda är antalet intäktspersoner med mindre än eller
lika med ett års anställningstid i procent av totalantalet intäktspersoner. Detta mått ger
en uppfattning om företagets förnyelseförmåga.
Kombinerat med nyckeltalet för antalet anställningsår ger det också information om
huruvida de nyanställda är erfarna yrkesmänniskor eller nyligen utbildade. På så sätt får
man också en uppfattning om hur snabbt de kan bli lönsamma. En stor grupp
nyanställda under ett och samma år ökar instabiliteten.

Personalomsättning- personalomsättningen räknas fram genom att ta alla som har slutat
under ett år i procent av totalt antal anställda vid årets början. Personalomsättningen i
företaget bör studeras både för gruppen intäktspersoner och för hela personalen och bör
redovisas för de senaste fem åren för att ge en bild av utvecklingen.
Personalutvecklingen är ett viktigt mått på personrisken. En extremt låg
personalomsättning, fem procent eller mindre, är ett tecken på stelhet. En mycket hög
personalomsättning, 20 procent eller mer, tyder på missnöje. Mellanläget indikerar en
dynamisk situation. Den interna personalomsättningen bör redovisas på samma sätt som
den externa.

Avhoppskänslighet - hur känslig är företagets vinst för avhopp? Ett relevant mått är hur
mycket vinsten skulle påverkas om en grupp på tio personer skulle hoppa av, eller om
en hel resultatenhet slutade. I den beräkningen bör man ange två effekter på företagets
vinst; dels om alla kunder stannar kvar, dels om hälften av kunderna följer med
avhopparna.

Kundnätverkets stabilitet- kunderna är mycket viktiga för kundernas stabilitet. Är
företaget beroende av en eller ett fåtal kunder? Hur uppskattar kunderna företagets
problemlösning? och så vidare. (Konradsgruppen, 1989)

3.1.3 Mått enligt Sveiby

En av pionjärerna inom området att mäta icke materiella tillgångar är Karl Erik Sveiby.
I boken ”Den osynliga balansräkningen”, som skrevs mellan åren 1988-1989,
presenterade han en formel för hur de immateriella tillgångarna kan mätas. Sveiby tittar
på varje tillgång och jämför dem inbördes. De stora värdelyften fås när det sker en
transformation från en typ av kapital till en annan typ av kapital. En person kan till
exempel ha kunskap om en viss typ av program och sedan utnyttja sitt intellektuella
kapital för att skapa ett eget sådant program. Då har det skett en transformation och den
individuella kompetensen har förvandlats till strukturkapital. (Konradsgruppen, 1989)

Att mäta intellektuellt kapital är viktigt enligt Sveiby, men det är bara meningsfullt i
relation till andra mått. När det gäller immateriella tillgångar är det tillväxt, effektivitet
och stabilitet som är viktigast att mäta internt. Exempel på olika mått kan enligt Sveiby
vara:

Humankompetens: De som planerar, producerar, är med i processen och presenterar
produkten det vill säga intäktspersoner.

Tillväxt och förnyelse: År i yrket, det totala antal år i yrket mäter skickligheten och
erfarenheten hos ett företag. Likväl som genomsnittsålder. Jämfört mellan perioder,
förändringar i den genomsnittliga erfarenheten, visar det i vilken riktning kompetensen
förändras. Nivåer för kompetens skall också tas hänsyn till.
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Genomsnittlig utbildningsnivå

Utbildningskostnader

Effektivitet: Hur betydelsefulla intäktspersonerna är i företaget. Mäts genom att dividera
antalet intäktspersoner genom det totala antalet anställda, då erhålls andelen
intäktspersoner i företaget.

Stabilitet : Ålder på organisationen, etablerade organisationer är mer stabila. Ålder på
de anställda, äldre anställda är stabilare än yngre. Där äldre anställda indikerar stabilitet
är en stadigt växande medelålder under en lång tid inte bra. Det är ett bra tecken att ta in
yngre anställda, få in nytt blod i företaget.

Arbetstillfredsställelse

Antal förbättringsidéer från anställda (antal idéer som genomförs)

Förädlingsvärde per anställd
Förädlingsvärde per försäljnings krona
(Intellectual capital in valuing intangible assets, 1998)

3.1.4 Skandias IK-modell

Skandia har utforskat kring intellektuellt kapital sedan 1991 under ledning av Leif
Edvinsson, ”brain of the year 1998”. Med början 1991 startade Edvinsson med en grupp
redovisnings- och finansspecialister utvecklingen av intellektuellt kapital inom Skandia.
Humankapitalet, som är en del av det intellektuella kapitalet, måste fånga dynamiken
och kunskapsflödet hos en intelligent organisation i en föränderlig och
konkurrenspräglad omgivning. Till grund för Skandias IK-modell låg idén att det
verkliga värdet hos ett företags prestationer ligger i dess förmåga att skapa uthålliga
värden genom att sträva efter en företagsvision och den strategi som hör till visionen.
Med utgångspunkt i denna strategi kunde man bestämma vissa framgångsfaktorer som
måste maximeras. Inom vart och ett av dessa fokuseringsområden kan man identifiera
ett flertal nyckelindikatorer för att mäta prestationsförmågan. Nyckelfaktorerna är
finansfokus, kundfokus, processfokus, fokus för förnyelse och utveckling samt
humanfokus. I  kombination skapar dessa fem faktorer en ny, holistisk 4och dynamisk
rapporteringsmodell.

                                                
4 Systematisk metodikform
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Rapporteringsmodellen kallas för Skandianavigatorn för att poängtera dess dynamiska
och evolutionära roll. (Edvinsson & Malone, 1998)

Skandianavigatorn

Finansfokus
Historia

 Kundfokus Humanfokus Processfokus Idag

     Fokus för förnyelse och utveckling
Imorgon

Omgivning

Figur 2: Skandianavigatorn (Edvinsson & Malone, 1998)
Skandia navigatorn är en balanced scorecard-baserad affärsplaneringsmodell. Den skall
enligt Skandia ge en mer balanserad och rättvisande bild av verkligheten. Modellen
skall balansera mellan dåtid, nutid och framtid. (Balans, nr 6-7 1999) 5

Humanfokus är den del av företaget som går hem varje kväll. Den består av personalens
kompetens och förmåga, företagets engagemang vad gäller att hjälpa till med att hålla
dessa färdigheter samstämda och aktuella samt stödja dem med experter utifrån.
Slutligen rör det sig om sammansättningen  av erfarenhet och innovation som finns hos
denna personal och företagets strategi för att förändra eller bibehålla denna
sammansättning. (Edvinsson & Malone, 1998)

Medan de olika delarna i Navigatorn samspelar med varandra är det bara humanfaktorn
som tränger igenom de andra och som fungerar som ett aktivt medel på de andra. Utan
en framgångsrik mänsklig dimension i ett företag kommer inte resten av de
värdeskapande aktiviteterna att fungera. (Ibid)

Att mäta humanfokus är den svåraste delen i IK-modellen. Det finns inte något enkelt
sätt att mäta vad som finns i huvud och hjärta på chefer och anställda.
Av den anledningen måste varje styrtal som behandlar personal med nödvändighet vara

• Välgrundat, så att det inte mäter något som synbart är viktigt men som i sista hand
är meningslöst.

• Välutformat , så att det inte samlar upp bruset från andra subjektiva variabler.
• Teleologiskt6 , eftersom själva handlingen med att välja mått återspeglar företagets

partiskhet vad gäller mänskliga resurser. Därför måste måtten väljas så att de
reflekterar inte bara var företaget befinner sig utan var det borde befinna sig. Måtten
måste också förändras så att de reflekterar samhällets förändrade värderingar. (Ibid)

                                                
5 Balans är en facktidskrift utgiven av FAR, föreningen auktoriserade revisorer.
6 Teleologi är en huvudinriktning inom etiken
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Exempel på styrtal :
• Ledarskapsindex (%)

Motivationsindex: Nöjda kunder, nöjda säljare, motiverad och kompetent personal
(%).

Målen bestäms inom vart och ett av områdena. Utifrån det bestäms kvoter för
ledningskvalitet och personalmotivation i förhållande till fastställda mål.

• Empowerment index : Faktorer för det är motivation, medvetenhet om kvalitetskrav,
ansvar kontra befogenhet att handla och kompetens

• Antal anställda
• Anställdas genomsnittsålder
• Personalomsättning (%).
• Anställningstid
• Utbildning: Utbildningskostnad/ anställd (Kr), Utbildningstid (dagar/år)
(Edvinsson & Malone, 1998)

3.1.5 Intellectual capital of Sweden´s modell
( http://www.intellectualcapital.se/start.html)
Intellectual capital of Sweden AB tog 1997 fram en modell, IC Rating, för att värdera
det intellektuella kapitalet. Intellectual Capital of Sweden AB grundades i mars 1997
och delägs sedan starten av Leif Edvinsson (Director of Intellectual Capital på Skandia),
reklam-, medie- och kommunikationskoncernen A-COM samt av företagets ledning.
Modellen baseras på Skandias värdeschema. Skandia var för övrigt det första svenska
företag som redovisade intellektuellt kapital i årsredovisningen.

Modellen är främst tänkt att användas av kunskaps- och tjänsteföretag som till exempel
IT-företag, konsulter och fondkommissionärer. Enligt Intellectual capital of Sweden är
IC Rating ett värderingsverktyg som på ett nytt sätt fokuserar på de tillgångar som
faktiskt avgör ett kunskapsföretags förmåga att skapa värde för aktieägare och övriga
intressenter. Det nya med Intellectual Capital of Swedens modell är, enligt bolaget,
mängden parametrar som värderar det intellektuella kapitalet och som gör det
jämförbart mellan olika företag. ”Modellen får fram faktorer som driver framtida
kassaflöden”, säger Peder Hofman-Bang, delägare i Intellectual Capital of Sweden. IC
Rating skall fungera som

• Ett modernt styrsystem för ledningen
• Ett överskådligt förändringsunderlag anpassat till både styrelse/ledningsnivå och till

operativ nivå
• En strukturering av företagets värdeskapande resurser att använda i såväl

årsredovisning som i den interna informationen.
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Intellektuellt
Kapital

Affärsrecept

Immateriella
rättigheter

Organisation

Process Ledning

Human

Medarbetare

Realation

Varumärke KunderNätverk

KundhanteringenIntern atmosfär

Affärsegenskaper

Ledningens fokus

Ledningens samspel

Effektivitet

Sakkunskaper

Internt ledarskap
Tydlighet i
ledarskapet

Figur 3. Värderingsmodell för intellektuellt kapital. 7

IC Rating modellen har kommit att bli ett verktyg som visar det intellektuella kapitalet i
nuläget, företagets ansträngningar att förnya och utveckla det samt risken för en
försämring.
En risk för ett kunskapsföretag är till exempel att en nyckelperson försvinner från
företaget. I dag finns inga system för att sätta ett exakt värde i kronor på de olika
delarna av IC, det skulle bli osäkra siffror. Istället används bokstavsbetyg för att kunna
läsa av utvecklingen.

Företagets ansträngningar att förnya IC betygssätts till exempel så här:

AAA Extremt goda ansträngningar i rätt riktning
BBB Goda ansträngningar i rätt riktning
CCC Begränsade ansträngningar
D       Inga ansträngningar eller dåliga resultat av sina ansträngningar

Varje bokstavsbetyg kan dessutom nyanseras genom att färre än tre bokstäver används
och/eller att plus-och minustecken används inom kategorin. Samma princip används för
att betygsätta IC i nuläget samt riskerna. För att strukturera upp det intellektuella
kapitalet och göra det mer överblickbart delas det först upp i fyra huvudkategorier:
affärsrecept, organisation, humankapital och relationer. Varje område får betyg utifrån
förnyelse, verkningsgrad och risk. Betygen i varje huvudkategori bestäms i sin tur av en
mängd (sju-tio stycken) parametrar som granskats av särskilda ”IC revisorer”. I
redovisningen av dessa jämförs indexvärdena med dels bäste konkurrenten, dels med ett
uppskattat maximalt värde. Humankapitalets parametrar visas i ett stjärnformat diagram.
Underlaget för de olika parametrarna hämtas från en kombination av tre
informationskällor: djupintervjuer med ledning och medarbetare, djupintervjuer med
externa intressenter (till exempel kunder, samarbetspartner och forskare) samt genom
insamling av ett antal nyckeltal. (http://www.intellectualcapital.se/start.html)
                                                
7 Källa: http://www.intellectualcapital.se/start.html
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3.2 REDOVISNING AV HUMANKAPITALET

3.2.1 Traditionell redovisningsteori

Traditionellt sett är Årsredovisningen styrelsens rapport till sina ägare över hur styrelsen
har förvaltat ägarnas insatta kapital. Årsredovisningen skall rapportera årets resultat och
de viktigaste händelserna för ägarna, så att de kan avgöra om styrelsen skall få förnyat
förtroende (Konradsgruppen, 1989). Alla företag följer i princip samma regelsystem,
oavsett verksamhet och storlek. Redovisningen är dock ingen exakt vetenskap och
redovisaren kan inte stödja sig på någon allmän teori. Som ersättning för teorin får man
inom redovisningen istället utgå från dess syfte, postulat, principer, definitioner och
regler. Postulat och principer är de verktyg som gör det möjligt att följa företagets
fastlagda riktlinjer. Redovisningsprinciper är ett stöd för den som redovisar och
principerna gör att redovisningen i olika företag samt i olika länder blir mer enhetlig.
(Sandin, 1996).

Rättvisande bild

Enligt årsredovisningslagen skall balansräkningen, resultaträkningen och noterna
upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat.
Tilläggsupplysningar skall lämnas om det behövs för att uppnå en rättvisande bild.
Detta är en målsättning som skall vara styrande för all redovisning. Begreppet
rättvisande bild har inte tidigare funnits i svensk lagstiftning utan blev lagstadgat i och
med införandet av den nya årsredovisningslagen 1997. Rättvisande bild är inte i så hög
grad som god redovisningssed avsett att återspegla praxis och rekommendationer.

Begreppet har sin största betydelse som instrument för att tolka redovisningsregler i
enskilda fall och för att korrigera missvisande resultat som har uppkommit vid en allför
formell tillämpning av normer. Det är endast i undantagsfall tillåtet att avvika från
grundläggande redovisningsprinciper och rekommendationer, detta om det är
nödvändigt för att nå en rättvisande bild. (FAR,  2000).

För att kunskapsföretagens årsredovisningar skall ge en rättvisande bild av
verksamheten, bör de principer och postulat som tillämpas i den traditionella
redovisningen även tillämpas vid kunskapsredovisning. Vissa principer är viktigare än
andra när det gäller kunskapsföretag. Nedan följer de tre viktigaste principerna för att ett
kunskapsföretags årsredovisning skall ge en rättvisande bild av företaget. (Sandin,
1996).

Jämförbarhetsprincipen går ut på att det skall vara möjligt att jämföra resultat och
ställning mellan åren och mellan olika företag. Det går då inte att ändra
redovisningsprinciperna utom i specialfall och i så fall måste effekten av ändringarna
redovisas i noter. Vid redovisning av kunskapskapitalet kan denna princip vara svår att
uppnå. En förklaring till detta kan vara att det saknas klara definitioner och regler för
hur kunskapskapitalet skall redovisas. (Ibid)

Fullständighet går ut på att redovisningen skall vara fullständig, så att den inte blir
vilseledande. En utelämnad uppgift gör inte rapporten förfalskad, men relevansen blir
negativt påverkad. När det gäller kunskapsföretag uppfylls inte kravet på fullständighet
om redovisningen av kunskapskapitalet inte återfinns i Årsredovisningen.
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Den ökade användningen av noter till poster på balans- respektive resultaträkningen
ligger i linje med denna princip. (Ibid)

Matrialitetsprincipen skulle också kunna kallas för väsentlighetsprincipen. En tumregel
för vad som kan anses väsentligt är följande: skulle intressenten handla annorlunda om
han fick informationen särredovisad?  Nyttan med kunskapsredovisningen måste alltså
vara synlig för att företagsledningen skall lägga resurser på att utveckla redovisningen.
(Ibid)

3.2.2 Gröjers studie

Docent Gröjer gjorde 1993 en studie om möjligheten att redovisa anställda, som en
tillgång eller en skuld, på balansräkningen. Han konstaterar att det är möjligt att
diskutera problemet med anställda på balansräkningen utifrån tre utgångspunkter; den
mätteoretiska, den redovisningsempiriska och den beteendeorienterade. (Gröjer, 1993b)

Den mätteoretiska utgångspunkten kan i redovisningssammanhang ses som en fråga om
avbildningsnoggrannhet. Det handlar om att på ett bättre sätt redovisa eller synliggöra
den verkligheten. Det gäller också redovisningsprinciper som den historiska
anskaffningskostnadsprincipen, försiktighetsprincipen och matchningsprincipen vad
gäller värdering och periodisering av inkomster och utgifter för att uppnå en så
rättvisande resultatmätning som möjligt. (Ibid)

Den redovisningsempiriska utgångspunkten handlar om huruvida företag på ett eller
annat sätt, direkt eller indirekt, redovisar anställda på balansräkningen eller ger uttryck
för en sådan önskan. (Ibid)

Den beteendeorienterade utgångspunkten har minst två dimensioner. Den ena handlar
om att företag ofta kommenterar att anställda borde vara en tillgång på balansräkningen.
Den andra dimensionen handlar om att eventuella beslut skulle förändras när anställda
på ett eller annat sätt redovisas på balansräkningen. Besluten innefattar resursallokering;
externt hur investerare fördelar kapital mellan företag och internt om resursallokering
mellan produkter, projekt eller processer. (Ibid)

Gröjer undersökte elva fallföretag och han kunde konstatera att värdena på vissa
finansiella nyckeltal påverkades, ibland väsentligt. Eventuell förvärvad goodwill
påverkades, liksom avskrivning på densamma. Företagets skattesituation förändrades
något. (Ibid)

3.2.3 Human resource accounting

Teorier om hur humankapitalet skall värderas och redovisas har funnits länge. Mänsklig
värdering ur kostnads- och redovisningssynpunkt är delvis baserad på teorin om
mänskliga tillgångar som utvecklades inom makroekonomin 1961 och delvis på teorin
om värdering av mäskliga resurser som utvecklades inom affärsvärden. (Human
resource accounting, HRA).
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Management of human
resources

Theory of human capital Human Resource
Accounting HRA

Human Resource Human Resource
Accounting school Valuation school

Figur 1: Classification of human resource costing and accounting. (Gröjer & Johansson,
1993a)

Redovisning av mänskliga resurser är mer en fråga om filosofi än en speciell teknik. Det
finns två skolor. Den ena inriktningen handlar om hur mänskliga resurser redovisas.
Mänskliga resurser redovisas vad det gäller kostnadsföring, budgetering och
rapportering av kostnader och inkomster som associeras till de anställda i ett företag.
Den andra inriktningen handlar om värdering av mänskliga resurser. (Gröjer &
Johansson 1993a).

HRA kan sägas vara processen att identifiera och mäta data om mänskliga resurser och
kommunicera den informationen till intresserade parter. Redan i början på 1960-talet
insåg man alltså betydelsen av HRA. Det var meningen att ledning, investerare och
allmänheten i övrigt skulle kunna dra nytta av HRA-information. HRA var tänkt att bli
ett värdefullt styrverktyg. Ledningen skulle se personalen som en värdefull tillgång
istället för enbart en kostnad. Det skulle också vara en hjälp att fördela resurser inom
företaget. (Mathews & Perera, 1996)

Flamholz startar från hypotesen att värdet av en individ består av nuvärdet av alla
framtida tjänster. Han skiljer mellan det potentiella värdet av en individ och det
förväntade värdet. Det förväntade värdet är lika med det potentiella värdet gånger
sannolikheten att den anställde stannar kvar i organisationen. Flamholz beskriver i detalj
ett integrerat HRA system för att rapportera både kostnaden och värdet för mänskliga
resurser. (Gröjer & Johansson, 1993). Olika författare har olika synpunkter angående
hur företaget kan värdera sina anställda. Flamholz och Spencer beskriver modeller för
att mäta kostnader och värdet av mänskliga resurser:

Original eller historiska kostnader- Alla kostnader som uppstår vid rekrytering och
upplärning. Denna summa behandlas som en tillgång och skrivs av.

Ersättningskostnader - Kostnader för att ersätta en anställd med en annan som har
liknande kapacitet.
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Alternativ kostnad- Tillgång som har ett värde endast när det finns en alternativ
användning.

Nukostnad eller marknadsvärdet- Marknadens nuvärde av individen i exempelvis
löner.

Nuvärdet av framtida kostnader för ersättning till den anställde- Olika varianter på
detta mått som också tar hänsyn till prestation. (Ibid)

Ett företag investerar traditionellt i två former av kapital. Det är dels fysiskt kapital som
utrustning och byggnader, dels immateriellt kapital som systemmjukvaror,
utbildningsprogram, forskning- och utveckling. När företag tar ett investeringsbeslut,
förväntar sig de någon form av avkastning över tiden. När det är fråga om
humankapitalet blir det enligt Sveiby inte upptaget i balansräkningen som en
investering. (Intellectual capital in valuing intangible assets, 1998)

3.2.4 Fördelar med att mäta och redovisa humankapitalet

Edvinsson menar att man genom att kartlägga de immateriella tillgångarna får ett mer
rättvist system. I dag går analytiker in och skaffar information genom personliga
kontakter med företagsledningen. Då blir det problem. Antingen blir de insiders, eller
också blir inte informationen tillgänglig för allmänheten och marknaden fungerar inte
optimalt. (Edvinsson & Malone, 1998)

En annan anledning till att ta hänsyn till humankapitalet är att aktiemarknaden har lagt
märke till de värdeskapande möjligheterna för företag som har värdevariationer.
Skillnaden i bokfört värde mot försäljningspriset, övervärdet, mäts endast i samband
med ett förvärv och blir bokfört som goodwill. Övervärdet kan vara det intellektuella
kapitalet där humankapitalet inkluderas. (Intellectual capital in valuing intangible assets,
1998)

Stefan Engström, revisor vid Auditor Revisionsbyrå AB, menar att om en investering i
”mjuka värden” kunde antas komma att påverka den framtida vinstgenereringsförmågan
och om denna investering skulle få aktiveras8 och sedan skrivas av under den
ekonomiska livslängden, skulle det i redovisningen erhållas den så eftersträvade
matchningen av intäkter mot kostnader. En aktivering av humankapitalet skulle alltså
medföra något slag av neutralitet mellan tillverkningsföretag och kunskapsföretag vad
gäller att visa ett värde på produktionsresurserna och avskrivningarna på dessa.
Påföljden skulle bli att många nyckeltal blev jämförbara och mer rättvisande.
Soliditeten i kunskapsföretaget skulle också förbättras. (Balans, nr 3 1999)

De skäl som anförs till en mera formell behandling av humankapitalet i balansräkningen
kan enligt Stellan Nilsson, universitetsadjunkt Handelshögskolan Umeå, sammanfattas
enligt följande:

• Behandlingen av humankapitalet kan aldrig bli likformigt med annat kapital om man
inte tillåter aktivering och avskrivning. Detta förutsätter att man tar in det i den
löpande redovisningen och åsätter monetära värden i stället för att ge sidoordnad
information.

                                                
8 Tas upp på balansräkningen
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• Kunskapsintensiva företag missgynnas i kreditgivningssammanhang, om inte dessa
tillgångar tillåts komma fram på ett mera formellt sätt (finansiella nyckeltal
förutsätts då påverkas positivt av en sådan redovisning, vilket i sin tur skulle göra
kreditgivarna mera medgörliga).

• Så länge sidoordnad redovisning är frivillig, så finns alltid risken att den utelämnas
eller inte blir tillförlitlig.

• En korrekt företagsvärdering försvåras, eftersom viktiga delar av kunskapsintensiva
företags kapital saknas i balansräkningar upprättade enligt nu gällande
redovisningssed. (Balans, nr 10 1997)

3.2.5 Nackdelar och problem med att mäta och redovisa humankapitalet.

Det är inte säkert att en redovisning av humankapitalet skulle gynna kunskapsföretagen,
jämfört med om inte redovisning sker. (Balans, nr 3 1999).

Enligt Stefan Engström är en svårighet själva definitionen på humankapital och de
avgränsningsproblem som uppkommer vid definierandet av vad som skall ingå i
begreppet. Ett stort kunskapsföretag har många människor anställda med olika
kompetensområden och med en varierande kompetensgrad. Ett litet företag arbetar ofta i
nätverk som består av bryggor till andra företag som försörjer det lilla företaget med
nödvändig kompetens. Detta nätverk kan vara så stort att det omfattar både kvalitativt
och kvantitativt mer kompetens än vad det stora företaget kan uppbringa med sin egen
personal. Skall det stora kunskapsföretaget, där kunskapen finns hos den egna
personalen, kunna aktivera kostnader för sitt kunskapskapital men inte det lilla
företaget? Eller skall även det lilla kunskapsföretaget få aktivera merkostnaden för det
humankapital som erhålls via nätverket och i så fall, var går den yttre gränsen i detta
nätverk för vad som får aktiveras som kostnad? (Ibid)

Det karaktäristiska för humankapitalet är att det är en resurs så länge det är verksamt i
bolaget, men det kan också utgöra en potentiell belastning.

De anställda är en lättflyktig tillgång som kan sluta sin anställning, ta med sig
kunskaper, idéer och kontakter och i stället bli en besvärande konkurrent. De kan till
och med komma att skada företaget. I det fall företaget uppnår övertalighet på personal
kan uppsägningar vara ytterst kostsamma. (Ibid)

En undersökning som har gjorts av Johnson och Kleiner visar att det finns två hinder för
att mäta humankapitalet, att kalkylera och att rapportera. Motståndet mot att kalkylera
humankapitalet handlar om svårigheten att hitta en mätmodell. Svårigheten med
rapporteringen är att det gäller att ta till vara informationen så att den bli användbar för
beslutsfattande. Sveiby vidhåller dock att det inte är svårt att hitta modeller, svårigheten
är hur de skall användas. (Intellectual capital in valuing intangible assets, 1998)

Sveiby tar upp tre anledningar till varför företag inte rapporterar humankapitalet. För
det första anses det som meningslöst, ledningen är inte medveten om hur måtten kan
användas. Den andra anledningen är att mätningen avslöjar för mycket för konkurrenter.
Sist men inte minst för att det inte finns en teoretisk modell för den här typen av
rapport. (Ibid)
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Stefan Engström menar att en aktivering av ”mjuka tillgångar” som humankapitalet,
medför svåra ställningstaganden angående:

• vad som skall redovisas, alla mjuka tillgångar eller bara delar av dessa.
• hur redovisning skall ske, som anläggningstillgång eller omsättningstillgång
• hur värdering skall ske, om till exempel värdet på de mjuka tillgångarna skall

fastställas  vid varje årsbokslut samt vilka värderingsmetoder som skall användas.
• hur redovisade värden skall tolkas, skall en kreditgivare stryka bort mjuka tillgångar

vid bedömningen, då detta ändå ej (med få undantag) kan användas som säkerhet
vid kreditgivning (Balans, nr 3 1999)
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4 EMPIRI

Intervjuerna har skett med ekonomiansvariga i två IT- företag belägna i Luleå. Vi har
också gjort en intervju med en revisor för att få ett annat perspektiv än ur
företagssynpunkt. I empiriavsnittet skall vi presentera de personliga intervjuerna med
företagen.

Frontec

Frontec Nordic, som bildades 1982, är ett spjutspetsföretag i IT- branschen. De finns
etablerade i Luleå, men även i Stockholm och Göteborg. Frontec Nordic är fokuserade
på konsultverksamhet, som är uppdelat i två starka huvudverksamheter: IT, med fokus
på det snabbt växande området samt Ebusiness och Teknik, med inriktning mot
intelligent kommunikation. Frontec är ett företag i ständig utveckling. Frontec har idag
ca 20 000 aktieägare. Frontec tekniks affärsidè är att stärka kundernas innovationskraft
genom utveckling av intelligenta kommunikationssystem för individ, hem och
arbetsplats. Tjänsteutbudet utgörs av kärnkompetens inom åtta olika områden. De
erbjuder specialistkunskaper och kompetensförstärkning såväl som totalansvar för hela
projekt- från idé till färdiga produkter eller system. Frontec jobbar i team med konsulter
som har kompetens inom såväl teknik- och systembyggnad som inom affärsutveckling
och ledarskap. Frontecs affärsidé är att spara tid – det vill säga att hjälpa kunderna att
korta ledtiderna i sina affärsprocesser.

Avantra AB

Avantra AB bildades i slutet av 1996. Avantra AB är ett IT-konsultföretag med kontor i
Stockholm och Luleå. Avantras affärsidé är att ge försprång, nya möjligheter och bättre
informationsflöden med IT. Deras huvudinriktning är Elektroniska affärer och intranet
/internet kombinerat med databaser. Deras kunder är stora och medelstora företag,
myndigheter och organisationer. De arbetar med projektledning, utredning, utveckling,
systemintegration samt systemutveckling.

Personliga intervjuer

Frontec: Johan Rehnström, Ekonomichef på Frontec sedan januari 2000. Tidigare har
han varit anställd som rörelsechef inom bankvärlden.
Avantra: Jenny Eriksson är ansvarig för ekonomi och administration i koncernen, hon
har jobbat sedan 1997.

4.1 HUMANKAPITALET OCH DESS MÄTMODELLER

Humankapitalet i Frontec

Frontec: Frontec har en god balans mellan olika åldersgrupper. De flesta av konsulterna
har varit ute i arbetslivet ett tag och skaffat värdefull erfarenhet. Samtidigt attraherar
Frontec unga, nyutexaminerade medarbetare. Majoriteten av personalen är mellan 26-
50, varav ”toppen” ligger på 31-40 år. När det gäller utbildningsaspekten är det viktigt
att de har högutbildad personal. På Frontec är man civilingenjör eller har eventuellt
annan akademisk utbildning.
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Rekryteringsprocessen för ny personal ska lägga grunden till ett långvarigt samarbete
mellan Frontec och medarbetaren. Det skall tydligt framgå vad Frontec kräver, vilken
kompetens som efterfrågas och på vilka villkor som anställningen sker. Förmågan att
uppträda i kundsituationer så att förtroende skapas har stor betydelse. Varje ny
medarbetare i Frontec genomgår under det första halvåret ett antal olika
introduktionsmoment. Här ingår även att förmedla Frontecs grundläggande värderingar
och arbetssätt. Det finns en jämställdhetsplan när det gäller könsfördelningen.

Humankapitalet är medarbetarna och det värde som skapas genom den kompetens och
kunskap som finns hos dessa människor. Frontec gör idag inte någon värdering av
humankapitalet i årsredovisningen i Luleå, men däremot omnämns det i koncernens
årsredovisning. Internt har de uppföljning av utbildning, utbildningskostnader och
resultatet av utbildningen. De är medvetna om att man skall behandla humankapitalet på
ett visst sätt, eftersom det kan jämföras med industrivärldens maskiner. Humankapitalet
måste underhållas precis som maskinerna, men det är väsentligt svårare än att
underhålla en maskin. Det genomförs årliga medarbetarsamtal där vissa frågor tas upp:
Tycker du själv att du har kompetensen som krävs? Om inte, vilka utbildningar behöver
du gå under det kommande året? Frontec tittar på vad det kostar och vilken nytta det
ger. Det är inte alltid säkert att medarbetaren vet vilken kompetens som behövs, det kan
också komma från projektledaren eller chefen vilken kompetens som medarbetaren
behöver skaffa sig. Chefen och medarbetaren kommer överens om vilka kurser som
skall genomgås och stämmer av efter ett år. Det finns alltså individuella
utvecklingsplaner som följs upp kontinuerligt. I medarbetarsamtalet en gång per år ingår
en struktur där man följer en frågemall. I mallen frågas om saker är bra eller dåliga samt
förslag till förbättringar gällande föregående år, innevarande år och kommande år. Det
frågas vad som krävs av företaget, utrustning som används samt personliga relationer.
Allt detta tas i och för sig upp hela tiden under pågående projekt, det är en ständig
utveckling av arbetssituationen. Frontecs belöningssystem består av lön, bonussystem
och olika former av delägande.

När det gäller personalens förbättringsidéer, så finns det två nivåer att hantera dem på.
Det är dels i den dagliga verksamheten när det gäller att förbättra flödet av ett dokument
genom organisationen. Det är dels på den andra nivån, där det pågår ett genomgripande
arbete i hela företaget angående att titta på processerna i företaget. Frontec har
processorganisation sedan ett antal år, men det är först i år som de har kommit till ett
avstamp inom detta. Nu gör de med hjälp av egna verksamhetskonsulter ett
genomgripande arbete för att säkerställa kvaliteten. Det finns ingen strukturerad form av
idélåda, men inom hela koncernen finns det en så kallad idétratt. Om en medarbetare
kommer med en ny affärsidé skall han vända sig till bolagsledningen. Medarbetaren får
ta fram ett koncept och kontakta ett idéråd där man bollar med idéer. Detta syftar till att
skapa nya affärsidéer och nya kundkontakter.

Mätmodeller Frontec

Angående mätmodeller, så menar ekonomichefen att han känner till Benchmarking eller
det Balanserade Styrkortet. Benchmarking är kort och gott att mäta sig gentemot andra
företag i samma bransch eller mot en annan bransch. Enligt ekonomichefen är nyckeltal
viktiga för att  jämföra till exempel personal. Med hjälp av det balanserade styrkortet
går det att hitta värdefulla nyckeltal från en tid till annan, ej bara traditionella
räntabilitetsmått från balansräkning och resultaträkning. Frontec har påbörjat ett arbete
med det balanserade styrkortet. Ekonomichefen känner ej till någon speciell modell för
mätning av Strukturkapital och Intellektuellt kapital.
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Ekonomichefen har ej funderat på hur de skulle kunna mäta humankapitalet, men han
tror att mätningen i så fall skulle kopplas ihop med vilken kultur som finns i
organisationen. Företag uppfattar saker olika beroende på vilken kultur företaget har,
slappt eller strikt. Ekonomichefen gissar att det går att finna olika typer av balanserat
styrkort i olika företag och dessa företag har skilda typer av nyckeltal. Vad som är
viktigt för varje företag skiljer sig åt. Exempel på nyckeltal kan vara sjukfrånvaro.
Sjukfrånvaron kan delas upp på olika anledningar som vård av sjukt barn och stress. Om
många medarbetare är stressade är det kanske något som är fel på arbetsplatsen. Ett
annat nyckeltal är utbildningsnivåer. Det är väsentligt hur kvaliteten på företaget
uppfattas hos de anställda och vilka förväntningar som finns hos de anställda.

Uppföljning och mätning av resultatet är viktigt, inte bara internt utan även för att kunna
jämföra sig med andra företag. En jämförelse skall inte bara ske mellan de traditionella
finansiella nyckeltalen utan även mellan nyckeltalen som hänförs till humankapitalet.
En modell som stämmer överens med vilken information intressenterna vill ha reda på
om företaget måste tas fram. Det är viktigt för intressenterna att kunna ta del av denna
information.

Humankapitalet i Avantra

Avantra: Personalen på Avantra är mellan 25- 44 år. Majoriteten är mellan 25-35 år.
Någon är drygt 40 år, men ingen är över 45 år. Just nu har Avantra behov av erfaren
personal. Vid rekrytering är det lång erfarenhet som är intressant, men de strävar i
längden efter en blandning i ålder och kompetens. Det är svårt för nyutbildade att leda
projekt, så därför är intresset för närvarande att hitta erfaren personal. Personalen skall
vara högskoleutbildade systemvetare och civilingenjörer, eventuellt så kan det räcka
med lång erfarenhet. Det är enligt ekonomiansvarige inte så lätt att få tag på rätt
kompetens, det finns inget överskott på marknaden av personal. IT- företagen slåss om
erfaren personal.

Humankapitalet är kunskapen och kompetensen som finns hos personalen. Företaget
består av IT- konsulter, människor och de är inga ”hårda” produkter. Det är svårt att
värdera  personalens kompetens och kunskap. Företaget utbildar personal och det är en
kostnad, men vad händer om den personalen slutar? Strukturkapitalet är mer påtagligt
som exempelvis nätverk, dokumenthanteringssystem och metodutvecklingsmodeller.
Det är lättare att värdera strukturkapitalet, det finns kvar i företaget även om personalen
slutar. Personalen får möjlighet att utveckla sin kunskap och kompetens genom kurser
för att lära sig nya verktyg och lära sig mer. De deltar också på olika seminarier för att
hålla sig ajour med nyheter inom branschen. Seminarierna hålls både i Sverige och
utomlands. Avantra måste hålla sig långt framme i branschen och det krävs utbildning
för att hålla spetskompetens. När personalen har varit på kurser och seminarier, då får
de delge varandra vad som kommit fram där. Detta sker ofta på kvällstid och de som vill
får komma. Det som kommit fram på kurser och seminarier skrivs ner. Personalen kan
alltså även få tillgång till skriftlig information. Genom att erbjuda alla anställda
delägarskap i företaget, genom att göra kontinuerliga nyemissioner och ha mycket
aktiviteter för personalen, försöker företaget  behålla sin personal och med den sin
kompetens. Någon gång per år har företaget en större sammankomst på annan ort med
utbildning kombinerat med roliga aktiviteter. De flesta i personalen har barn. Om
personalen behöver in och jobba någon kväll, så finns det ett bollhav för barnen. Det
finns även bastu. Företaget vill skapa gemenskap mellan personalen och ett klimat så att
alla skall trivas oberoende av familjesituation. Avantras investeringar består främst av
kompetensutveckling av personalen.
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Olika typer av förbättringsidéer från personalen tas tillvara på olika sätt. En i personalen
har hand om kundidéer och en annan har hand om nya koncept som går att utveckla och
sälja. Varje månad anmäler personalen om det finns nya idéer. Det finns givna kanaler
för detta. Löpande idéer kommer också och de försöker tas tillvara genom de etablerade
kanalerna. Idéer och förbättringsförslag i allmänhet, tas upp på möte en gång i månaden
och följs därefter upp. Det är i snitt fem nya idéer per månad som ger någon form av
förbättring för företaget.

Mätmodeller Avantra

Ekonomiansvarige känner ej till någon renodlad modell för att mäta humankapitalet,
men de mäter mjuka värden i det balanserade styrkortet. Avantra är ett företag som har
vuxit och växer fort, det tar mycket tid att ta fram ett ekonomisystem som motsvarar
personalmängden. Det kan vara ett problem att ta vara på kunskaperna inom företaget.
Vem kan vad? Vem kan lära mig det här? Författarna till uppsatsen frågar: Har ni någon
intern mätmodell? Avantra svarar att de har ingen traditionell budget, de använder sig
av balanserat styrkort där de tar in så kallade mjuka värden. Varje månad sammanställer
ekonomiansvarige en statistisk rapport utgående från parametrarna i det balanserade
styrkortet, både på finansiella siffror och på mjuka värden. Finansiella värden är till
exempel försäljning och antal order. Mjuka värden är till exempel trivsel bland
personalen, personlig utveckling, yrkesmässig kompetensutveckling, stämning bland
personalen, att personalen trivs med arbetsuppgifter och utvecklas som personer. De
mjuka värdena följs upp en gång i månaden med hjälp av en enkät som finns på
företagets intranät. Resultatet räknas fram som en siffra med hjälp av en inlagd formel.
Avantras målsättning är att siffran skall vara minst 10. Resultatet av statistiken visas
som diagram. Om siffran skulle understiga målet 10? Det har aldrig varit fallet, men det
går att se att värdet sjunker inför semestrarna och att det efter semestern blir ett stigande
värde. Ekonomiansvarige menar att det är jätteviktigt att personalen trivs. Personalen
kan sluta imorgon för att de är så attraktiva på marknaden. Avantra måste verkligen
anstränga sig för att det skall finnas anledning för personalen att stanna kvar i företaget.

4.2 REDOVISNING AV HUMANKAPITALET

Frontec: Diskussionen om bokfört värde kontra börsvärdet stämmer med IT-företag
som de ser ut i dag. Om den gängse bilden nu är den korrekta bilden? Enligt nyheter och
media stiger vissa IT-företags värde som en raket flera gånger per vecka. Inga vinster,
inget värde! Det måste vara felaktiga mätmetoder. Det måste till nya mätmetoder!
Aktieanalyserare och börsmäklare gör affärer med dessa aktier, jagar pengar för
maximal avkastning. Det som analytikerna mäter borde vara det korrekta.. Vad företaget
är värt syns ej i vinstutvecklingen eller i balansräkningen. Det finns även andra faktorer
som påverkar börsutvecklingen till exempel psykologiska faktorer Det finns en felande
länk! I så fall måste finansanalytikerna göra fel, men Ekonomichefen kan inte tänka sig
att analytikerna gör fel. Företagen använder fel mätmetoder.

Ekonomichefen har funderat på att ta upp humankapitalet i balansräkningen, det är
aktuellt men svårt. Fördelen är att det skulle ge en rättvisande bild av företagets värde
för intressenterna. Intresset för den bild man ger av företaget kommer att öka om man
redovisar humankapitalet. Det finns inga nackdelar med att redovisa humankapitalet.
Svårighetsgraden i sig är inget hinder. Problemet är att värdera människor. I dag
värderas människor olika när det gäller till exempel lön.
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Det är ett kulturellt problem hur en människas kunskap/ kompetens skall värderas.
Etiskt problem. Skall alla värderas lika? Eller rättvist? Det kanske ej är viktigt att få en
siffra på humankapitalet. Det är dock viktigt att få med effekten av att ta hänsyn till
humankapitalet och få reda på om medarbetarna trivs på företaget. Medarbetarna skall
vara nöjda och utvecklas, få respons på nya idéer, kunna visa sina känslor på arbetet
samt känna att de duger. Den traditionella redovisningen räcker inte till för att ge en
rättvisande bild av ett företag. Ekonomichefen tror att det kommer nya
rekommendationer. Internationella organisationer arbetar på det. Det är upp till
lagstiftaren att redogöra för vad som skall redovisas, vilken information som skall
lämnas. Humankapitalet skall dock finnas med i årsredovisningen i någon form. Hur det
presenteras är ett andrahands problem

Årsredovisningen kan se ut som den gör idag, kompletterad på två sätt: Dels genom att
redovisa humankapitalet i balansräkningen och dels genom kompletterande information
i notform + en kompletterande beskrivning i årsredovisningen med nyckeltal som är
viktiga. Olika verksamheter kräver olika nyckeltal. I förvaltningsberättelsen går det att
göra en beskrivning av företagskulturen, organisationens affärsidé, hur strukturen ser ut,
vilka medarbetare som finns och så vidare. Mindre företag kan lösa sina problem på en
kafferast, medan det i stora företag är mer byråkratiskt. Om humankapitalet inte skall
redovisas i balansräkningen, så kan det tänkas att skyldigheten att ta upp beräkningar i
förvaltningsberättelsen behöver utökas. Börsanalytiker vill säkert ha en struktur.

Avantra: Avantras ekonomiansvarige känner till diskussionen om bokfört värde kontra
börsvärde och tycker att den är relevant. Det skulle vara bra att få in humankapitalet i
balansräkningen, men praktiskt svårt att värdera humankapitalet. Ekonomiansvarige
anser att den traditionella redovisningen räcker ganska långt för att ge en rättvisande
bild av företaget. I dagsläget är det inte aktuellt att ta upp humankapitalet i
balansräkningen. Balansräkningen skulle troligen bli övervärderad om humankapitalet
skulle redovisas där. Det finns dock ett värde för företaget i exempelvis utbildning,
kunskap och kompetens. Det går ej att binda människor som tillgångar, det känns
väldigt svårt. Det är däremot lättare att värdera strukturkapitalet, eftersom det är mer
påtagligt att värdera. Strukturkapitalet är metoder som ger struktur på företaget och
mallar för företaget, men det kommer inte med i balansräkningen. Avantra skriver
endast det de enligt lag måste i årsredovisningen, som till exempel medeltal anställda
fördelat på kvinnor och män. De använder sig inte av någon tilläggsmodell i form av
nyckeltal eller diagram.

Skall humankapitalet tas upp som tilläggsinformation? Avantra har pratat med sin
revisor om att ha någon form av tilläggsinformation. När det inte finns några lagar eller
rekommendationer som föreskriver att ha med humankapitalet som tilläggsinformation,
så har det ännu inte varit aktuellt. Ekonomiansvarige tycker inte att det ligger så långt
fram i tiden att ta upp humankapitalet i balansräkningen, frågan är aktuell. Om det bara
fanns någon bra modell att mäta humankapitalet, så skulle Avantra ta upp
humankapitalet i balansräkningen. Det skulle vara bra för deras företag att redovisa
humankapitalet.

Fördelar med att redovisa humankapitalet mera exakt? Avantra lever på sin kunskap. De
måste ligga i fronten. Det är bra för intressenterna att få mer information om företaget.
Ekonomiansvarige på Avantra tycker att årsredovisningen är ganska bra som den är.
Om balansräkningen skulle bestå av personal,  är det en stor risk att den blir
övervärderad. Personalen kan gå hem på eftermiddagen och inte komma tillbaka dagen
efter! I Norrbotten stannar dock personalen på samma företag en längre tid.
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I Stockholm är det större rörlighet, där byter man arbete oftare. IT- konsulter är
eftertraktade, det är bara att välja och vraka bland arbeten.

Lagändring/ nya rekommendationer

Frontec: Nackdelen med en lag är enligt Ekonomichefen att utvecklingen går framåt,
lagen kan bli överspelad ganska snabbt. Det är bättre att det skapas principer för
redovisning av humankapitalet. Normeringen kan överlämnas till marknadens parter
angående på vilket sätt humankapitalet skall redovisas. Å andra sidan finns då risken för
att det kan bli ostrukturerat och därmed svårt för analytiker att värdera företag. En
variant är att det blir börsen som ger ut rekommendationer. Alltså! Det krävs nog inte en
lag, men det krävs nya regler. Rekommendationerna som finns i dag är enligt
Ekonomichefen inte tillräckliga. Det är svårt att göra avgränsningar angående vilka
kostnader som är för löpande underhåll och vilka kostnader som är tänkta att leda till
framtida intäkter. Om en tillgångspost på balansräkningen skall värderas, så måste man
göra en form av analys. Vad ger denna investering för framtida intäkter? Återigen; saker
händer så fort att en teknisk lösning kan vara överspelad om sex månader. Då är det
istället en löpande kostnad. Ekonomichefen påpekar att det säkert finns duktiga hjärnor
som kan tänka ut hur humankapitalet skall värderas. Det krävs mycket tankekraft för att
nå ett resultat. Ekonomichefen är inte insatt i den nya rekommendationen från
redovisningsrådet som eventuellt skall träda i kraft under år 2000.

Avantra: Ekonomiansvarige säger att Avantra inte efterfrågar någon ny lagändring eller
nya rekommendationer. Hon har inte tagit del av den nya rekommendationen från
redovisningsrådet.
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER

Vi kommer i detta kapitel att koppla ihop våra valda teorier med det empiriska material
vi erhållit genom intervjuer med respektive företags ekonomiansvarig. Empirin
analyseras i samma ordning och under samma rubriker som i teorikapitlet med undantag
för Lag och rekommendationer. Lag och rekommendationer finns placerat i bilagor. Vi
drar även slutsatser utifrån analysen. Sist kommer en avslutande diskussion där vi tar
upp synpunkter från Anders Åström, auktoriserad revisor på  revisionsföretaget KPMG.

5.1 HUMANKAPITALET OCH DESS MÄTMODELLER

Humankapitalet i IT-företagen

Tabell 5:1 Sammanställning av Humankapitalet i IT- företagen

Frontec Avantra
Antal anställda 1368 stycken 33 stycken

Åldersfördelning Majoriteten ligger mellan 31-40 år. Majoriteten ligger mellan 25-35 år.

Personalomsättning 13% Ingen hög personalomsättning.

Genomsnittlig utbildningsnivå Frontecs medarbetare har
genomgående en hög
utbildningsnivå. Ett 30-tal av
konsulterna har licentiats- eller
doktorsexamen.

Högskoleutbildade. Antingen
systemvetare eller civilingenjör.
Alternativt lång erfarenhet.

Nya idéer från anställda Två olika nivåer- den dagliga och
det genomgripande arbetet i hela
företaget. Idétratt inom Koncernen.

Kundidéer och nya koncept, 5
stycken/månad

Belöningssystem Lön, bonussystem och olika former
av delägande.

Delägarskap i företaget,
kontinuerliga nyemissioner.

Humankompetensen Humankapitalet är medarbetarna
och det värde som skapas genom
kompetens och kunskap.
Humankapitalet måste underhållas
via utbildningar mm. Följs upp med
hjälp av individuella utvecklings-
planer. Medarbetarsamtal

Humankapitalet är kunskapen och
kompetensen som finns hos
personalen. Kurser och seminarier
för att utveckla kunskapen och
kompetensen. Företaget vill
skapa ett klimat så att alla skall
trivas.

Båda företagen är medvetna om att de bör ha en blandning när det gäller ålder och
kompetens, både erfaren personal och nyutexaminerade. Medelåldern hålls i schack med
rekrytering och personalomsättning. Enligt Konradsgruppen så är en extremt låg
personalomsättning, fem procent eller mindre,  ett tecken på stelhet. En hög
personalomsättning, tjugo procent eller mer, tyder på missnöje bland personalen9.
Frontec, som är ett äldre väletablerat företag, har en högre medelålder än Avantra.
Förklaringen till detta kan vara att Avantra är ett relativt nytt företag, men båda
företagen är som sagt medvetna om att de bör ha en blandning i ålder.

Frontec är i en dynamisk situation när det gäller personalomsättningen (mellan 5-20%).

                                                
9 se 3.1.2
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Avantra är ett företag på tillväxt, antalet anställda har ökat med 65% under 1999. Det
går inte att uttala sig om personalomsättningen på Avantra, eftersom det är ett så nytt
företag. Det handlar mera om att anställa personal än det faktum att någon slutar.
Avantra vill i dagsläget ha in mer erfaren personal. Det tar mycket tid för Avantra att ta
fram ett ekonomisystem som motsvarar tillväxten i personal. Det är även svårt att veta
vem i personalen som besitter vilka kunskaper och hur dessa kunskaper skall tas tillvara
i företaget. Detta kan tolkas som att företaget kan vara instabilt. Enligt Konradsgruppen
ökas instabiliteten av en stor grupp nyanställda under ett och samma år, men det kan
också vara en indikation på förnyelseförmåga. Antal anställningsår indikerar även
affärsidéens stabilitet. Ett lågt värde, som i Avantras fall, gör att den externe bedömaren
kan förutse att företagets strategi och affärsidé lätt kan ändras, vilket innebär en större
risk. Företag i allmänhet brukar inte vara så stabila om de flesta anställda bara har några
få anställningsår, men Avantra verkar i en snabbväxande bransch och då kan de lika
gärna ses som flexibla10.

Avantra kan anses vara ett instabilt men flexibelt företag. De verkar i en dynamisk
miljö.

Nya förbättringsidéer är viktigt i ett innovativt och flexibelt företag. Både Avantra och
Frontec anser att det är viktigt att ta till vara på idéer11 och de har system för att göra
det. Enligt Sveiby är förbättringsidéer ett viktigt nyckeltal. Vi konstaterar att både
Frontec och Avantra tar till vara på de anställdas idéer, därför anser vi att de kan räknas
som innovativa företag.

Slutsats: Både Frontec och Avantra är medvetna om vikten av humankapitalet och att
de måste ta till vara på och underhålla sitt humankapital. Det är en hög konkurrens om
välutbildad arbetskraft inom branschen, så det gäller att personalen trivs. Båda
företagen har personliga utvecklingsplaner och belöningssystem, troligen för att
behålla kompetensen inom företagen samt för att knyta nya nyckelpersoner till
företagen.

Mätmodeller

Varken Frontec eller Avantra använder sig i nuläget av någon vedertagen modell för att
mäta humankapitalet. Båda företagen använder sig dock av det balanserade styrkortet
(BSC), där mjuka värden ingår. Vi anser inte att BSC är en renodlad modell för att mäta
humankapitalet, den måste i såfall utvecklas till exempel enligt Skandias IK modell.
Avantra mäter mjuka värden och använder sig av dessa värden internt. Frontec har
nyligen implementerat  BSC och har ännu inte riktigt kommit igång med användandet.

Frontec menar att uppföljning och mätning av resultatet är viktigt, inte bara internt utan
även för att kunna jämföra sig med andra företag. När det balanserade styrkortet är väl
inarbetat kan man med hjälp av detta hitta värdefulla nyckeltal från en tid till annan, ej
bara de traditionella räntabilitetsmåtten från balansräkning och resultaträkning.
Frontec´s ekonomichef nämner ett par viktiga nyckeltal utöver de som i dagsläget
åskådliggörs i årsredovisningen.

                                                
10 se 3.1.2
11 se 3.1.3
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Det är till exempel sjukfrånvaro (stress, sjukdom eller vantrivsel), utbildningsnivå och
hur de anställda uppfattar kvaliteten på företaget (inklusive ledningen).
Ekonomichefen tror att mätningen av humankapitalet kan kopplas ihop med den kultur
som finns i organisationen. I teorin menar Dzinkowski att humankapitalet och
organisationens kultur påverkas av varandra. Det är olika vad som är viktigt från företag
till företag, men det kan konstateras att det är en komplex situation. Det kan därmed
finnas olika typer av balanserade styrkort i olika typer av företag. En modell för Frontec
måste enligt Ekonomichefen tas fram. Den skall stämma överens med vilken
information intressenterna vill ha reda på om företaget.

Ekonomichefens åsikt stämmer överens med teorierna 12 angående vikten av att
tillgodose intressenternas krav på relevant information.  Intressenterna, till exempel
kreditgivare och kunder, behöver rätt information för att  kunna avgöra om företaget är
en trovärdig leverantör eller kredittagare.

Slutsats: Frontec använder ej någon vedertagen modell för att mäta humankapitalet. Vi
konstaterar att Frontec behöver en skräddarsydd modell för att kunna mäta
humankapitalet. De skall kunna jämföra sig med andra företag inom branschen och
även kunna följa upp sina egna mått internt. Enligt de svar vi har fått av Frontec, så
tror vi inte att det är helt omöjligt att de så småningom kommer att, i någon form,
använda sig av exempelvis Skandia navigatorn13.

Avantra använder som sagt det balanserade styrkortet för att mäta både finansiella
siffror och mjuka värden. De mjuka värden som Avantra mäter används bara internt.
Dessa är trivsel bland personalen, personlig utveckling, yrkesmässig
kompetensutveckling, stämning bland personalen samt att personalen trivs med
arbetsuppgifter och utvecklas som personer. Avantra lever på sin kunskap och de måste
ligga i fronten. Enligt Sveiby är arbetstillfredsställelse samt tillväxt och förnyelse
exempel på  mått att använda sig av vid mätning av humankapitalet.14

Slutsats: Avantra använder ej någon vedertagen modell för att mäta humankapitalet.
Enligt de svar vi har fått av Avantra, så skulle de mäta humankapitalet om det fanns
någon passande modell. Vi anser att en möjlig modell för dem kunde vara IC-rating 15,
som främst är tänkt att användas av kunskapsföretag exempelvis IT-företag. Modellen
kan användas i årsredovisningen likväl som till intern information. Man använder sig
av tre informationskällor: ledning och medarbetare, externa intressenter samt genom
insamling av vissa nyckeltal. IC-rating är en modell utvecklad från Skandia navigatorn
som i sin tur är utvecklad från Balanced Scorecard. Humankapitalets parametrar mäts i
bokstavsbetyg istället för med siffror och det kan vara lämpligt om man inte har ett
system för att sätta exakta värden i kronor.

                                                
12 se 3.1.1
13 se 3.1.4 samt figur 2
14 se 3.1.3
15 se 3.1.5 samt figur 3
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5.2 REDOVISNING AV HUMANKAPITALET

Både Frontec och Avantra är väl medvetna om diskussionen som förs angående
substansvärde kontra börsvärde och de tycker att den i högsta grad är relevant. Idag
mäts övervärdet endast i samband med ett förvärv och blir bokfört som goodwill
(skillnaden mellan bokfört värde och försäljningspriset ). Enligt teorierna kan
övervärdet vara det intellektuella kapitalet, där humankapitalet inkluderas16.
Ekonomichefen på Frontec anser som tidigare nämnts att det måste till en ny mätmetod
för att komma till rätta med glappet i värdet på företaget. Värdet på företaget syns inte i
vinstutvecklingen och inte heller i balansräkningen.

Konstaterande: För Frontec skiljer sig börsvärdet, som vid utgången av 1999 uppgick
till drygt tre miljarder kronor, kraftigt från substansvärdet, som uppgick till 0,4
miljarder kronor.

Frontec redovisar inte det intellektuella kapitalet i balansräkningen. I 1999 års
redovisning finns det däremot sex sidor där de berättar om sitt intellektuella kapital och
humankapitalet. Frontec använder sig av personalrelaterade nyckeltal och dess
utveckling. Nyckeltalen är åldersfördelning, IT- erfarenhet, anställningsår och
utbildning. Dessa redovisas externt som tilläggsinformation i årsredovisningen med
hjälp av stapeldiagram.17 Frontec visar även en tabell med nyckeltal. Dessa är
medelantal medarbetare, totalt antal  medarbetare per 31/12, snittålder,
personalomsättning, omsättning per medarbetare (TSEK) och rörelseresultat per
medarbetare (TSEK). Vi har även studerat 1998 års redovisning och där nämns inte
humankapitalet med ord, men tabellen med nyckeltal finns med.

Den traditionella redovisningen räcker enligt Frontecs ekonomichef inte till för att ge en
rättvisande bild av företaget. Enligt årsredovisningslagen skall tilläggsupplysningar
lämnas om det behövs för att uppnå en rättvisande bild av bolagets ställning och
resultat18. Ekonomichefen anser att det skulle vara bra att ta upp humankapitalet i
balansräkningen, men det är inte nödvändigt. Det skall dock finnas med i
årsredovisningen i någon form. Det kanske ej är viktigt att få en siffra på
humankapitalet, men det är viktigt att få med effekten av att ta hänsyn till
humankapitalet och få reda på om medarbetarna trivs på företaget. Medarbetarna skall
vara nöjda samt känna att de duger. Docent Gröjer har i en studie konstaterat att det
finns tre utgångspunkter för att diskutera problemet med anställda på balansräkningen19.
Enligt den redovisningsempiriska utgångspunkten ger företag ofta uttryck för  en
önskan att indirekt eller direkt redovisa anställda på balansräkningen som en tillgång.

Fördelar med att redovisa humankapitalet är att det ger en rättvisande bild av företaget
för intressenterna20. Det finns enligt Ekonomichefen inga nackdelar med att redovisa
humankapitalet, men det skulle vara svårt. Problemet skulle vara att värdera människor.
I teorin stämmer detta med en undersökning som gjorts av Johnson och Kleiner. Det kan
uppstå  hinder när man skall mäta, kalkylera och rapportera humankapitalet21.

                                                
16 se 3.2.4
17 Bilaga 6
18 se 3.2.1
19 se 3.2.2
20 se 3.2.1
21 se 3.2.5
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Svårigheter kan vara att hitta en mätmodell och ta tillvara informationen, så att den blir
användbar för beslutsfattande.

Frontec´s Ekonomichef anser att Årsredovisningen kan se ut som den gör idag
kompletterad på två sätt. Humankapitalet kan redovisas i balansräkningen med
kompletterande information i notform + en kompletterande beskrivning med nyckeltal
som är viktiga. I förvaltningsberättelsen kan man göra en beskrivning av
företagskulturen, organisationens affärsidé, hur strukturen ser ut, vilka medarbetare som
finns och så vidare. Stellan Nilsson anför skäl till varför man skall ha en mer formell
behandling av humankapitalet i balansräkningen22. Ett av skälen till att ha en mer
formell behandling av humankapitalet är att så länge sidoordnad redovisning är frivillig,
så finns alltid risken att den utelämnas eller inte blir tillförlitlig. Om man inte vill
redovisa humankapitalet på balansräkningen så anser Frontec`s ekonomichef att man
behöver utöka skyldigheten att ta upp beräkningar i förvaltningsberättelsen.

Slutsats: Vi konstaterar att det i Frontecs fall har skett en utveckling angående
åskådliggörande av humankapitalet. Företaget tycker att humankapitalet är viktigt och
kommer säkert att fortsätta utveckla det. Det verkar som att de strävar efter att följa de
principer som enligt Sandin är speciellt viktiga för att kunskapsföretags årsredovisning
skall ge en rättvisande bild av företaget: jämförbarhetsprincipen,
fullständighetsprincipen och matrialitetsprincipen23.

Avantra redovisar inte det intellektuella kapitalet i balansräkningen. De tar i sin
årsredovisning upp medelantalet anställda samt fördelningen på kvinnor och män.
Ekonomiansvarige menar att den traditionella redovisningen räcker ganska långt för att
ge en rättvisande bild av företaget. I dagsläget är det inte aktuellt att ta upp
humankapitalet i balansräkningen. Nackdelen är att balansräkningen troligen skulle bli
övervärderad om humankapitalet skulle tas upp där. Stefan Engström tar som nackdel
bland annat upp att personalen kan sluta sin anställning och ta med sig sina kunskaper24.
Om det skulle finnas en bra mätmodell, så skulle Avantra kunna tänka sig att i
framtiden redovisa humankapitalet i balansräkningen. Fördelen med att ta upp
humankapitalet i balansräkningen är att det skulle vara bra för intressenterna att få
relevant information om företaget. Avantra har pratat med sin revisor om att ha någon
form av tilläggsinformation i årsredovisningen. När det inte finns några lagar eller
rekommendationer som föreskriver att ha med humankapitalet som
tilläggsinformation25, så har det ännu inte varit aktuellt.

Slutsats: Vi konstaterar att Avantra ligger lågt när det gäller redovisning av
humankapitalet. De tycker att humankapitalet är väldigt viktigt, men eftersom det inte
finns lagar och rekommendationer så åskådliggör de än så länge inte humankapitalet i
årsredovisningen. Vi anar att en anledning kan vara att Avantra är ett litet företag som
inte är börsnoterat samt att det kanske kostar mer än det smakar i dagsläget.

                                                
22 se 3.2.4
23 se 3.2.1
24 se 3.2.5
25 se 3.2.1, 3.2.4 och 3.2.5
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Lagar och nya rekommendationer

Konstaterande angående vad IT-företagen anser om en lagändring/ rekommendation
när det gäller att redovisa/åskådliggöra humankapitalet i årsredovisningen:

Frontec anser att det knappast krävs en lag, men det krävs nya regler eller principer.
Rekommendationerna som finns i dag är enligt Ekonomichefen inte tillräckliga.

Avantra: Ekonomiansvarige säger att Avantra inte efterfrågar någon ny lagändring
eller nya rekommendationer.

5.3 SAMMANFATTANDE SLUTSATS

Vi konstaterar att IT-företagens humankapital har stor betydelse för att skapa
konkurrensfördelar. Det står klart att båda företagen ser personalen och dess kompetens
som den absolut viktigaste tillgången i företaget. Utifrån vår undersökning kan
slutsatsen dras att företagen alltså inser vikten av humankapitalet och att det skall
åskådliggöras, eventuellt redovisas som en tillgång, i årsredovisningen. Intressenterna
har rätt att bli tillgodosedda när det gäller att få en rättvisande bild av ett IT-företag..

I dagsläget finns det utrymme för att experimentera när det gäller att mäta och sätta
variabler på humankapitalet i företagen. Det går att fritt bygga och tillämpa en intern
modell som passar det enskilda företaget eftersom det som sagt inte finns lagar och
rekommendationer angående humankapitalet. Den ultimata modellen har ännu inte
konstruerats, men vi tror att det kommer att dyka upp fler bra alternativ så småningom. I
vår undersökning har skillnader framkommit mellan det större, väletablerade och
dessutom börsnoterade företaget samt det mindre, relativt nya företaget. Det större
företaget verkar vara mer insatt i problematiken och de efterfrågar nya regler eller
principer, men däremot ej ny lagstiftning. Det mindre företaget efterfrågar varken någon
ny lagändring eller nya rekommendationer. För närvarande åskådliggör det mindre
företaget inte humankapitalet i årsredovisningen.

I framtiden tror vi att det kommer att bli allt vanligare att IT-företagen sätter ett värde på
sitt humankapital och presenterar det i årsredovisningen. I dagsläget är humankapitalet
en konkurrensfaktor för företag som vill hävda sig i denna snabbväxande bransch. Som
tidigare nämnts under metodproblem, så fick vi ej intervjua de företag vi ville. Det hade
varit intressant att få en intervju med TurnIt, då de mäter och redovisar humankapitalet
med hjälp av modellen IC rating. Med hjälp av detta företag hade det kunnat bli mer
tyngd och djup i vår undersökning angående för-och nackdelar med att åskådliggöra
alternativt redovisa humankapitalet.

5.4 AVSLUTANDE DISKUSSION

Både Avantra och Frontec är medvetna om svårigheten att hitta en lämplig mätmodell
för humankapitalet. I intervjun med revisorn på KPMG, så ansåg han också att det finns
problem med att mäta humankapitalet. Det gäller hur man ska hitta entydiga variabler
och åsätta dem på personer. Vissa variabler kan vara lättare än andra att värdera, till
exempel utbildningsnivå eller antal år i yrket. Det blir svårare med variabler som
kompetens och trivsel, går det att få ett tillförlitligt värde på dessa? Vi inser
svårigheterna med detta. Det finns för närvarande två argument till varför man inte skall
redovisa humankapitalet.
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Det ena är definitionen av en tillgång i den traditionella redovisningen och när man tittar
på den så skulle humankapitalet vara en osäker tillgång. Vi anser dock att även
anläggningstillgångar kan vara sårbara, så detta argument går att komma runt. Det andra
argumentet är att redovisningsdata skall ha hög reliabilitet, men man kanske måste se på
syftet med redovisningen istället. När det gäller kunskapsföretag uppfylls inte kravet på
fullständighet om redovisningen av kunskapskapitalet inte återfinns i Årsredovisningen.

Vi tycker att det ur intressentperspektivet är mycket viktigt att företagen använder sig av
en vettig modell för att mäta humankapitalet och sedan redovisar det i
Årsredovisningen. Detta för att  göra det möjligt för intressenterna att jämföra företagen
inom - och utom branschen.. Vi anser också att det måste till en ny mätmetod för att
komma till rätta med glappet i värdet på företagen. Värdet på de flesta IT-företag syns
idag inte i vinstutvecklingen och inte heller i balansräkningen. Detta grundar vi på den
kompletterande intervju som vi gjorde med revisorn på KPMG. Revisorn menar att
riskerna är stora i IT branschen eftersom alla tillgångar i företaget ej är fastställda.
Frågan är hur företagen skall uppnå de framtida vinsterna som företagets värde på
börsen idag visar.

Vid intervjun med revisorn blev vi överraskade att en företrädare för yrkesgruppen
revisorer var så positivt inställd till att ta upp det intellektuella kapitalet i
balansräkningen. Revisorn ansåg att den traditionella redovisningen inte räcker till för
att ge en rättvisande bild av ett kunskapsföretag. Revisorn menar att det nästan bara
finns fördelar med att redovisa humankapitalet i balansräkningen, det finns inte så
många nackdelar. Utifrån lagstiftning och rekommendationer som finns i ämnet, så
anser vi annars att försiktighetsprincipen verkar styra i de flesta fall. Företagen är rädda
för att de skall bli övervärderade, att det skall skapas ett värde som de inte kan uppnå
och att intressenterna skall känna sig lurade. Trots allt verkar flera parter efterfråga en
förändring angående redovisning av det intellektuella kapitalet (där humankapitalet
ingår).

Vår åsikt är att det krävs nya rekommendationer alternativt en lagändring när det gäller
redovisning av intellektuellt kapital. Den nuvarande årsredovisningslagen är bara en
ramlagstiftning och därför måste många av lagens regler kompletteras med andra
normer för att få ett mer preciserat innehåll. Vi tror att det finns många faktorer som kan
bidra till att förändra praxis i årsredovisningar. Den offentliga debatten, angående IT-
företagen, som hela tiden pågår är en faktor. I nuläget debatteras det nästan dagligen om
humankapitalet i media och det kommer troligen att ge utslag så småningom. Enligt
revisorn, så efterfrågar också analytiker redovisningsinformation om humankapitalet
och det kan leda till att utvecklingen inom området accelererar. Den internationella
kapitalmarknaden har också en inverkan på svensk praxis.

5.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT UNDERSÖKNING

Vi tror att detta område kommer att utvecklas och troligen relativt snabbt. Det är viktigt
för IT-företagen att få ett värde på alla sina tillgångar för att man skall kunna ge en
rättvisande bild av företaget. EU strävar dessutom efter en harmonisering av
redovisningen för att medlemsländernas externa redovisning skall vara någorlunda
jämförbar. Det kan därför vara intressant att göra en internationell jämförelse över
tendenserna i medlemsländerna att ta med humankapitalet i årsredovisningen.
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BILAGOR

Bilaga 1

Lagar och rekommendationer

Gällande rätt
I dag saknas det lagregler som uttryckligen tar sikte på personalekonomisk redovisning.
I vissa fall kan dock skilda regler i Årsredovisningslagen ändå få till följd att en
årsredovisning måste innehålla viss personalrelaterad information. (BFL 1999:1078)

Av 4kap 2§ Årsredovisningslagen framgår att utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten samt liknande arbeten, får tas upp som immateriell
anläggningstillgång. Beträffande samtliga slag av utgifter gäller som ett grundläggande
villkor för att de skall få tas upp som en tillgång, att de är av väsentligt värde för
rörelsen under kommande år. Det innebär att utgifterna kan tas upp som tillgång endast
om det kan förutses att de kommer att generera intäkter eller kostnadsbesparingar för
företaget under kommande år. (BFL 1999:1078)

Enligt 6 kapitlet 1§ andra stycket 1 och 2 i Årsredovisningslagen, skall
förvaltningsberättelsen innehålla upplysning dels om sådana förhållanden som inte skall
redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller i noterna, men som är viktiga för
bedömningen av företagets ställning och resultat. Den skall dels innehålla sådana
händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret
eller efter dess slut. Vissa större företag skall även lämna upplysningar om bolagets
förväntade framtida utveckling. (ibid)

I aktiebolagslagen (ABL) 11:9 anges tilläggsupplysningar som skall lämnas om det
behövs för att ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Det finns bland
annat minimikrav på redovisning av personalen. Uppgifter som skall lämnas är
medeltalet anställda, fördelning på män och kvinnor, personalkostnader samt fördelning
på ledningspersonal (FAR, 2000).

Rekommendationer

En allmän regel är god redovisningssed. Vad som är god sed växlar i tiden och det kan
vara svårt att avgöra vad som betraktas som god sed. Därför finns det olika organ som
har till uppgift att tolka den goda seden. De ger ut rekommendationer som inte är direkt
tvingande. Rekommendationer kan ändå vara indirekt tvingande i och med att de är
inom ramen för god redovisningssed. Årsredovisningslagen är en ramlagstiftning och
därför måste många av lagens regler kompletteras med andra normer för att få ett mer
preciserat innehåll (FAR, 2000). Under 1998 skedde en organisatorisk förändring
genom att Föreningen för utvecklande av god redovisningssed bildades. I föreningen
ingår bland annat FAR och Stockholms fondbörs. Medlemmarna  i Föreningen för
utvecklande av god redovisningssed utser styrelse med mera i Redovisningsrådet.
Föreningens uppgift är att verka för utvecklingen mot god redovisningssed från ett
aktiemarknadsperspektiv. Det kan därför tyckas att ”marknaden” genom
organisationsförändringarna har förstärkt sitt inflytande över normbildningen.
Redovisningsrådet har dessutom förbundit sig att följa redovisningsrekommendationer
från IASC. (Wahlström 2000).



BILAGOR

Nationella normgivande organ

FAR (Föreningen auktoriserade revisorer) är medlem i IASC (International Accounting
Standards Committee).
FAR, NBK (Näringslivets börskommitté) och BFN (bokföringsnämnden) har bildat
Redovisningsrådet som ger ut rekommendationer i redovisningsfrågor.
Rekommendationer kommer till redovisningsrådet från IASC.

Internationella normgivande organ

IASC (International Accounting Standards Committee) är internationell normgivare på
redovisningsområdet och bildades av föreningen för revisorer och kvalificerade
redovisare 1973.
FASB (Financial Accounting Board) är den amerikanska normgivaren på
redovisningsområdet. (Wahlström, 2000).

EU-rådet

I EU regleras redovisningen via direktiv som specificerar målen men överlåter till varje
medlemsstat att själv bestämma hur målen skall uppnås. EU strävar efter harmonisering
av redovisningen för att medlemsländernas externa redovisning skall var någorlunda
jämförbar (Wahlström, 2000)
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Bilaga 2

BokföringsLagen, utdrag ur proposition 1998/1999:130

Redovisning av intellektuellt kapital, regeringens bedömning :

Det bör inte göras någon lagändring som utökar utrymmet för att ta upp mjuka
tillgångar som tillgångar i balansräkningen. Kommittén och remissinstanserna anser att
regeringen har rätt i sin bedömning. Riksrevisionsverket har emellertid ansett att
kommittén inte i tillräcklig omfattning utrett frågan om redovisning av humankapital.
Regeringens skäl till att det inte behövs någon lagändring är sammantaget:

Balansräkningens primära syfte är att tjäna som underlag för en bedömning av vad som
utgör företagets eget kapital och, såvitt gäller aktiebolag,  vad som utgör fritt respektive
bundet eget kapital. Balansräkningen spelar därmed en viktig roll för kapitalskyddet i
aktiebolag. För att något skall redovisas som tillgång bör det därför krävas att det
verkligen representerar ett värde för företaget. Detta värde låter måste låta sig
kontrolleras eller mätas på ett någorlunda objektivt sätt. Dessa förutsättningar brister
ofta när det gäller mjuka tillgångar. I fråga om mjuka tillgångar i form av till exempel
personalens kompetens borde det sålunda som regel vara mycket svårt att objektivt
fastställa om en viss utgift för kompetenshöjning kommer att generera något värde för
företaget. Visserligen har det under senare år börjat bedrivas forskning på detta område
och vissa företag har tagit fram modeller som syftar till att möjliggöra en mätning av det
intellektuella kapitalet. Fortfarande torde dock osäkerheten på detta område vara stor.
Det stora inslaget av subjektivitet riskerar att leda till att samma förhållande värderas på
skilda sätt i olika företag. Svårigheten att konstatera ett bestående värde för företaget
understryks av det förhållandet att personalen kan komma att lämna företaget med kort
varsel.

Eftersom det är förhållandevis så svårt att objektivt fastställa och kontrollera om den
mjuka tillgången har ett bestående värde, skulle ett vidgat utrymme för mjuka tillgångar
i balansräkningen kunna leda till att företag med dålig ekonomi försökte dölja detta
bakom ”uppblåsta tillgångar”. Riskerna för företagets borgenärer skulle därmed öka
avsevärt. Vidare skulle möjligheterna till jämförelse mellan olika företag försämras.
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Bilaga 3

Ny påtänkt rekommendation från redovisningsrådet

Det kommer att ske en genomgripande förändring inom svensk redovisning de närmaste
åren. Det har bland annat kommit en rekommendation från IASC som redovisningsrådet
eventuellt planerar skall träda i kraft år 2000. Rekommendationen täcker alla slag av
immateriella tillgångar. (Rundfelt, 1998).

Immateriella tillgångar är identifierbara tillgångar utan fysisk substans. Ett företag skall
redovisa en immateriell tillgång endast om:
• Det är sannolikt att tillgången kommer att ge upphov till framtida inbetalningar
• Kostnaden kan mätas på ett tillförlitligt sätt (Ibid)

Detta gäller oavsett förvärv genom köp eller om tillgången tagits fram inom företaget.
Det betyder till exempel att IT-satsningar med mera skulle kunna redovisas som en
tillgång Definitionen av en immateriell tillgång är nu densamma som för andra
tillgångar. Immateriella tillgångar förvärvas ofta i samband med ett företagsköp,
klumpas samman och redovisas under rubriken goodwill. I rekommendationen
uppmanas dock företag att särskilja de olika delposterna och redovisa de var för sig.
Immateriella tillgångar skall skrivas av över sin förväntade ekonomiska livslängd. Det
finns inget tak för livslängden. (Ibid)

Argumenten för att redovisa fler immateriella tillgångar är att investeringarna i såna
tillgångar ökat dramatiskt under senare år. Utgifterna för immateriella investeringar
överskrider ofta de traditionella investeringarna. Att inte redovisa sådana investeringar
som tillgångar kan ge en missvisande bild av företagens kapital. Förespråkarna menar
också att det finns tillförlitliga modeller för att beräkna sambandet mellan investeringar
och framtida avkastning. (Ibid)

Kritikerna menar att det är svårt att särskilja den avkastning som uppkommer från
satsningar på immateriella investeringar från andra investeringar och det som brukar
kallas för internt genererad goodwill. Immateriella tillgångar skall redovisas i
balansräkningen om tillgången kan identifieras och om den kan ge upphov till framtida
intäkter, eventuellt i kombination med andra tillgångar, samt om kostnaden kan mätas
på tillförlitligt sätt. (Ibid)
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Bilaga 4

Intervjuguide ekonomiansvarig

Allmänt

1. Namn, titel?

2. Hur länge har du jobbat inom företaget?

3. Beskriv det IT-företag du jobbar på.

4. Hur ser branschen ut där företaget verkar?

Humankapitalet och dess mätmodeller

5. Hur ser åldersfördelningen ut bland personalen?

6. Vad strävar ni efter för sammansättning på personalen? (Ålder, utbildning mm)

7. Ges personalen & ledningen möjlighet att utveckla sina kunskaper/kompetens?
På vilket sätt i så fall?
Hur kan man behålla kompetensen inom företaget?

8. Hur ofta händer det att nya idéer genereras inom företaget?
Hur tar man till vara på dessa eventuella idéer?

9. Beskriv ditt IT-företags humankapital.

10. Känner du till några vedertagna modeller för att mäta humankapitalet?
Vilka i så fall? Beskriv
Använder ”ditt” företag någon mätmodell? Beskriv

Redovisning av humankapitalet

11. Vad anser du om diskussionen som förs angående de osynliga värdena i IT-
branschen? (bokfört värde kontra börsvärde)

12. Tycker du att den traditionella redovisningen som den ser ut idag, räcker till för att
ge en rättvisande bild av företaget?

13. Hur ställer sig ert företag till att ta upp humankapitalet som en tillgång i
balansräkningen?

Hur ställer sig ert företag till att ta upp humankapitalet som
tilläggsinformation?

14. Om ni redovisar humankapitalet/vill redovisa det, i vilket syfte skulle det då vara?
Fördelar?

15. Om ni inte redovisar humankapitalet /inte vill redovisa det, varför?
Nackdelar?
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16. Hur ser lagar och rekommendationer ut när det gäller redovisning av
humankapitalet?

17. Efterfrågar ni en lagändring inom redovisningen? Nya rekommendationer?

18. Vad tycker du om den nya rekommendationen från redovisningsrådet angående
immateriella tillgångar som kan tas upp i balansräkningen? Den skall träda i kraft
under år 2000 (se bilaga)

19. Hur tycker du att årsredovisningen skall se ut för att ge en rättvisande bild av ett IT-
företag?
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Bilaga 5

Intervjuguide revisor

Allmänt

1. Namn ,Titel?

2. Hur många år har du varit revisor?

3. Kan du beskriva revisionsyrket som det ser ut i dag. (Arbetsuppgifter mm)

4. Har det skett någon förändring i yrket under de senaste åren? Om så är fallet, ge
exempel.

Humankapitalet och dess mätmodeller

5. Beskriv kunskapsföretagens humankapital.

6. På vilket sätt skulle humankapitalet kunna utvecklas för att ge ett bestående värde
för ett kunskapsföretag?

7. Hur skulle man kunna mäta humankapitalet?

Redovisning av humankapitalet

8. Vad anser du om diskussionen som förs i media angående bokfört värde kontra
börsvärde inom exempelvis IT-branschen?

9. Vilka är fördelarna med att redovisa humankapitalet i årsredovisningen?

10. Vilka är nackdelarna med att redovisa humankapitalet i årsredovisningen?

11. Hur ser lagar och rekommendationer ut när det gäller redovisning av humankapital?

12. Beskriv om det har blivit någon skillnad sedan Sverige gick med i EU och vårt land
har blivit mer internationaliserat och globaliserat ur redovisningssynpunkt?

13. Varifrån kommer influenser till nya lagar och rekommendationer?

14. Beskriv om och hur revisionsfirmor på något sätt är inblandade i regleringen av
lagar?

15. Vad tycker du som revisor om den nya rekommendationen från redovisningsrådet
som skall träda i kraft under år 2000, angående immateriella tillgångar som kan tas
upp i balansräkningen? (se bilaga)

16. Vad har du för åsikt som revisor om huruvida kunskapsföretagen skall ta upp
humankapitalet eller ej som en tillgång i balansräkningen?

17. Hur tycker du att årsredovisningen skall se ut för att ge en rättvisande bild av ett
kunskapsföretag?
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Bilaga 6
Frontec´s tabeller och nyckeltal


