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Förord 

Under denna intensiva höst har vi skrivit vår magisteruppsats och vill rikta ett stort tack till de 

personer som på ett eller annat sätt bidragit till arbetet med denna uppsats. Vi riktar även ett 

tack till de företag som i julstressen kunde avvara tid till att svara på våra frågor. Till sist vill 

vi tacka vår handledare Anders Nilsson som under arbetets gång ställt upp för oss och bidragit 

med kunskap och många goda idéer. 

 

Slutligen vill vi ta tillfället i akt att tacka varandra för att gott samarbete och många roliga 

stunder under studietidens gång. 

 

Luleå 2010-01-26  

 

 

Pernilla Füreder    Rickard Hannu  



Sammanfattning 
Problematiken med att redovisa humankapitalet existerar då det inte finns någon enhetlig 

modell för hur detta skall gå till. När företag träder in på börsen skall de värderas och sälja ut 

sina ägarandelar på marknaden för första gången. Ett sådant företag borde ha högre incitament 

att redovisa mer frivillig information. Studien syftar till att undersöka den redovisning av 

frivillig information om humankapital som sker hos kunskapsföretag vid en börsintroduktion. 

Nyckeltal från olika teoretiska modeller lokaliserades. De valda företagens årsredovisningar 

granskades sedan för att identifiera dessa nyckeltal, vilket gav en bild av vad förtaget väljer 

att redovisa om sitt humankapital. För att ta reda på varför företagen väljer att presentera 

denna frivilliga information så genomfördes intervjuer. Teorierna kring humankapital belyser 

att den främsta tillgången i kunskapsföretag är humankapitalet. Forskare och tidigare 

undersökningar tyder på att intressenterna har ett ökat intresse för humankapital och 

efterfrågar mer information om detta i årsredovisningen. Vid denna studie framkom det att i 

princip alla företagen redovisar frivillig information i någon form. Det som främst redovisas 

är informationen om personalens kunskap och nyckelpersoner i företaget. Det som företagen 

väljer att inte redovisa är framförallt finansiella nyckeltal om humankapital. Även om de var 

många företag som redovisade frivillig information om sitt humankapital så var inte 

omfattningen av informationen alltför stor. Den huvudsakliga orsaken till detta var brist på 

”kunskap”, att företagen var relativt nyetablerade och därmed inte visste vad och hur 

humankapitalet skulle redovisas. Företagen uttrycker att det inte finns någon enhetlig modell 

för hur en sådan redovisning skulle ske. Resultaten från studien pekar även på att information 

om humankapital inte är efterfrågat av investerare och aktieägare utan något som sker på eget 

initiativ av företagen. 

 

  



Abstract 
The lack of a mutual model for human capital disclosure makes human capital difficult to 

declare in management accounting. When a company enters the capital market they are to be 

valued for the first time. A company like that should have high incentives to declare more 

voluntary disclosure about their human capital than other firms. The purpose of this study is 

to investigate the voluntary human capital disclosure in IPO knowledge based companies. The 

research method was to review the chosen companies‟ annual reports, the year the company 

was introduced to the capital market. Key figures from the different theoretical models were 

located. The companies‟ annual reports were reviewed to identify these key figures, which 

gave us an image of what the companies‟ chose to disclose about their human capital. 

Interviews with the companies were executed to find out why these companies chose to reveal 

this voluntary disclosure of the human capital. The theories around knowledge based 

companies illuminate that the human capital is the primly asset. Scientist and earlier studies 

points to that stakeholders and investors has an increased interest in human capital, and 

requests more human capital disclosure in the annual report. The research revealed that almost 

every company declared some kind of voluntary disclosure about their human capital. The 

information that primly was disclosed was the information about the employees‟ knowledge 

and the key personal. The information that the companies above all did not declare was the 

financial key figures of the human capital. Even though many companies did disclose some 

kind of voluntary information about the human capital, the comprehension was not that 

extended. The mainly reason for this was the lack of “knowledge”, that the companies were 

relative new established and therefore did not know what and how the human capital 

disclosure should consist of. The companies express that there is not a uniformed model for 

them to follow in human capital disclosure. The results from this study also points to that the 

voluntary human capital disclosure is not requested by stakeholders and investors, it is 

something the companies choose to declare by own initiative. 
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1 Inledning 
I detta kapitel diskuteras problematiken om redovisningen av humankapital. Diskussionen 

utmynnar sedan i undersökningsfrågorna samt studiens syfte. Avslutningsvis följer uppsatsens 

arbetsdisposition.  

1.1 Det ”osynliga” kapitalet 
Gröjer och Stark (1978) arbetade fram en avhandling som behandlade en teoretisk modell för 

social redovisning. Modellen utgick ifrån traditionell redovisningsteori. Syftet med 

avhandlingen var att synliggöra det mervärde som inte redovisades i företagens ordinarie 

årsredovisning. Gröjer fortsatte sedan tillsammans med Johanson att undersöka 

personalekonomifrågorna under 1980- och 1990-talet (Gröjer & Johanson, 1996). Studierna 

ledde fram till idén om att synliggöra humankapital i balans och resultaträkningen genom att 

bland annat redovisa personalrelaterade kostnader i resultaträkningen. Under 1990-talet 

publicerade Skandia världens första årsrapport som grundades på det intellektuella kapitalet. 

Upphovsmannen till detta var Leif Edvinsson. Han ansåg att de ökade skillnaderna mellan 

företagets marknadsvärde och det bokförda värdet kunde förklaras av förändringar i det 

intellektuella kapitalet. Wriston (1992) definierar det intellektuella kapitalet nedan enligt 

följande: 

"Den nya källan till rikedom är verkligen inte materiell, den består av 

information, kunskap omsatt i arbete i syfte att skapa värde" 

Intellektuellt kapital, som är en stor del av immateriella tillgångar, är en av de mest berörda 

begrepp som det talas om vid rapportering av årsredovisningar och värderingar (Stewart, 

1998). Intellektuellt kapital kan uppdelas i tre beståndsdelar; humankapital, strukturkapital 

och kundkapital (Stewart, 1998; Moon & Kym, 2006). Edvinsson och Malone (1997) 

definierar humankapital som kombinationen av kunskap, skicklighet, innovationsförmåga och 

förmågan hos företagets enskilda anställda att utföra sina aktuella uppgifter. Det som 

utmärker kunskapsföretag är att arbetsuppgifterna är kreativa, individberoende och komplexa 

(Sandberg & Targama, 1998; Sveiby, 1995). Den främsta tillgången i kunskapsföretag blir 

därmed det som benämns som humankapital, med andra ord personalen (Edvinsson & 

Malone, 1997). Utvecklingen går mot ett allt mer kunskapsintensivt samhälle med högre krav 

på kompetens hos de anställda (ibid). Enligt Caddy (2002) finns det därför ett ökat intresse för 

att mäta företagens humankapital. Humankapitalet kan inte ägas av företaget, men det är ändå 

kunskapen som kommer att avgöra företagets framgång (Edvinsson & Malone, 1997; Roos, 

Fernström, & Pike, 2006; Bern, 2002). 

Den lagstadgade informationen om humankapitalet som måste finnas med i ett företags 

årsredovisning är begränsad. Artsberg (2005) menar att den lagstadgade informationen om 

humankapital är alltför tunn för att ge intressenterna en klar och tydlig bild av företagets 

tillgångar. I Årsredovisningslagens 5 kap. 18-22§ regleras den personalrelaterad information 

som måste förekomma i en årsredovisning. RR 15 p.2 säger att förutsättningen för att redovisa 

en immateriell tillgång är att den ska ge ekonomiska fördelar i framtiden och att företaget ska 
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ha kontroll över tillgången (FAR:s samlingsvolym, 2009). Artsberg (2005), Bukh, Nielsen, 

Gormsen och Mouritsen (2005), samt Roos et al (2006) menar att företag har börjat lämna allt 

mer frivillig information om humankapitalet i årsredovisningen för att ge intressenterna en 

tydligare bild av företaget. I kunskapsföretag är detta en viktig och användbar metod för att få 

en klar och tydlig bild av företagets tillgångar. Detta skapar mervärde, förbättrar ryktet och på 

så sätt hjälper till att locka investerare och långivare till företaget (Arbetsgruppen Konrad, 

1989). Ax och Marton (2008) anser att årsredovisningen är ett viktigt dokument då företagen 

kan kommunicera ut sina aktiviteter och sina mål till aktieägarna. Uttalanden om intellektuellt 

kapital är en komplex form av redovisning vilket kombinerar siffror, text och bilder (Bukh, 

Larsen & Mouritsen, 2001). En sådan redovisning måste gå längre än att bara använda siffror 

och indikatorer för att kunna beskriva det intellektuella kapitalet. Variablerna företagen väljer 

att presentera i diagram och visualiseringar skiljer sig åt, och efter att ha studerat uttalanden 

om intellektuellt kapital i årsredovisningar har Bukh et al (2001) noterat att det inte finns 

någon klar modell för hur företagen väljer att presentera det. Flera studier pekar på att 

årsredovisningens användare begär mer och mer tillförlitlig information om de viktigaste 

drivkrafterna, humankapitalet (ibid). Arbetsgruppen Konrad (1989) förklarar att de stora 

kunskapsföretagens ledningar och investerare behöver ta del av de finansiella nyckeltalen för 

att få en överblick av företagets situation men utöver det behöver de även nyckeltal och 

information som belyser humankapitalet och dess stabilitet. Aktieägarna vill många gånger 

veta hur företagsledningen sköter humankapitalet (Arbetsgruppen Konrad, 1989; Bukh et al, 

2005). En ökad kunskap om humankapitalet hjälper aktieägarna att avgöra den framtida 

vinstpotentialen och därmed vilken risk som bör tas med ägandet (ibid). Gröjer och Johanson 

(1996) är inne på samma spår och påpekar att företagen borde redovisa mer frivillig 

information om humankapitalet för att förbättra effektiviteten på kapitalmarknaden. 

Problematiken med att redovisa humankapitalet existerar då det inte finns någon enhetlig 

princip för hur det ska föras in i årsredovisningen (Johansson, 2003). Brennan och Connell 

(2000) tar upp att det finns olika modeller och tillvägagångssätt för hur humankapitalet bör 

redovisas.  Brennan och Connell (2000) samt Stewart (1998) nämner att forskningen hittills 

inte har kunnat dra någon slutsats om vilken av modellerna som är bäst lämpad. Ett annat 

problem är att modellerna är oftast framtagna för specifika företag (Bontis, 2001). Det leder 

till att modellerna inte är nog generaliserade och blir därmed oanvändbara för andra företag 

(ibid). När företag träder in på börsen skall de värderas och sälja ut sina ägarandelar på 

marknaden för första gången (Catasús, 2009). Bukh et al (2005) nämner att företag som skall 

börsintroduceras redovisar mer frivillig information än vad vanliga företag gör i sina 

årsredovisningar. Ledningen har ett större incitament att lämna mer information om företaget 

när de skall börsintroduceras eftersom de är mer intresserade av att förmedla värdet av bolaget 

till aktiemarknaden (Bukh et al, 2005). Att utförligt presentera sitt humankapital kan för 

kunskapsföretag vara ett sätt att skapa mervärde och på så sätt öka intresset hos potentiella 

investerare och aktieägare vid en börsintroduktion.  
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1.2 Syfte 
Studien syftar till att undersöka den redovisning av frivillig information om humankapital 

som sker hos kunskapsföretag vid en börsintroduktion. Syftet uppnås genom att studien svarar 

på följande frågor: Vilken frivillig information om humankapitalet redovisas av 

kunskapsföretagen vid börsintroduktionen? Hur redovisas denna information? Slutligen 

kommer även viss vikt läggas vid vad företagen har för motiv till att redovisa den frivilliga 

informationen?  

 

1.3 Disposition 
Här nedan följer uppsatsens fortsatta arbetsdisposition. 

Kapitel 2 – Metod 

I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet för insamling av data, vilket krävs för att uppnå 

studiens syfte. Insamlingsmetoder kommer att bestå av litteraturstudier, årsredovisningar och 

intervjuer. Avslutningsvis beskrivs upplägget av studien, samt vilka problem den valda 

metoden har orsakat. 

Kapitel 3 – Teori 

I teorikapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som varit vägledande för tolkning av 

studien. Här presenteras teorier och modeller om humankapitalet samt viktiga nyckeltal i 

årsredovisningar.  

Kapitel 4 – Empiri 

Detta kapitel inleds med en kort presentation av varje företag och resultaten från de studerade 

årsredovisningarna. Intervjuer med valda företag presenteras och avslutningsvis en 

sammanställning av företagens nyckeltal. 

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel presenteras tolkningar och analyser som är gjorda utifrån det föregående 

kapitlets empiri. Analyserna kopplas ihop med det teoretiska kapitlet för att slutsatser skall 

kunna utformas i nästkommande kapitel.  

Kapitel 6 – Slutsats 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras slutsatserna från studien baserade på syftet. 

Slutligen ges förslag till vidare forskning. 
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2 Metod 
I detta metodavsnitt beskriver vi vårt tillvägagångssätt för att samla in den information som 

krävs för att uppnå vårt syfte. Avslutningsvis beskrivs upplägget av studien, samt vilka 

problem den valda metoden har orsakat. 

2.1  Metodsynsätt 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) är det syftet, undersökningsfrågorna och det vetenskapliga 

arbetet som skall ligga till grund för valet av metodsynsätt. Genom att ta fram befintliga 

teorier om hur företag redovisar sitt humankapital och analysera företagens årsredovisningar 

var det analytiska synsättet tillämpligt i uppsatsen. Med detta synsätt ämnar vi förklara 

bakomliggande orsaker till ett visst samband (Arbnor & Bjerke, 1994). Aktörssynsättet 

förklarar verkligheten utifrån aktörernas uppfattningar vilket tillämpades till viss grad i denna 

uppsats då intervjuer genomfördes med de valda företagen.  

 

2.2 Undersökningsansats 
En skrivbordsundersökning har tillämpats på alla de undersökta företagens årsredovisningar. 

Denna undersökningsmetod grundar sig i att man söker sina svar i redan existerande data, så 

kallad sekundärdata, i detta fall årsredovisningarna (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). En 

djupare granskning i form av intervjuer tillämpades på fyra av de undersökta företagen. Dessa 

företag valdes ut efter att intressanta svar hade lokaliserats från deras årsredovisningar.  

Uppsatsen har en abduktiv forskningsansats då den inleds med att skapa en uppfattning om 

det valda forskningsområdet som sedan används för att växla mellan teori och empiri (Patel & 

Davidson, 2003). Uppsatsen rör sig mot både induktion och deduktion vilket gör att varken 

det ena eller det andra kan tillämpas fullt ut. Teorier kring humankapitalet och dess 

tillämpning i verkligheten framställdes innan årsredovisningarna granskades. Slutsatser 

fattades på ett induktivt sätt utifrån de granskade årsredovisningarna och informationen 

användes sedan för att utforma intervjuguiden. 

 

2.3 Litteratursökning 
Litteratursökningens huvudsakliga uppgift är enligt Denscombe (2000) att identifiera vad 

forskaren betraktat som de huvudsakliga problemområdena, samt ge läsaren en förståelse om 

vilka teorier och regler som haft inflytande på studien. Syftet med litteraturstudien var att få 

förkunskap och ökad förståelse inom ämnet. Detta var nödvändigt för att kunna skapa 

uppsatsens teorikapitel. Teorikapitlet har lokaliserat tre modeller vilka har använts för att 

fastställa nyckeltal som ligger till grund för den empiriska undersökningen. 

Litteratursökningen utfördes vid Luleå tekniska universitets bibliotek och Google Scholar, 

vilket är en sökmotor för vetenskapliga artiklar. De sökmotorer som användes via LTU:s 

bibliotek var Lucia och Affärsdata samt databaserna Emerald Insight, Ebsco och Business 
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Source Elite för att hitta information till problemdiskussionen och teorin. Ytterligare tips om 

litteratur erhölls av vår handledare. 

Sökorden som användes främst var: humankapital, intellektuellt kapital, tillgångar, kunskap, 

kunskapsföretag, IPO, Initial Public Offering, börsintroducering, immateriella tillgångar, 

värderingar, frivillig information, årsredovisning, intellectual capital, knowledge 

management, intangible assets, skill, annual report, voluntary disclosure, optional disclosure 

och human capital. 

 

2.4 Val av företag 
Undersökningen har fokuserat på alla kunskapsföretag som börsintroducerats på Nordic 

Growth Market (NGM) under de senaste fem åren för att ta reda på hur börsintroducerade 

företag inom kunskapsbranschen väljer att presentera sitt humankapital i årsredovisningen. 

NGM är de nordiska tillväxtbolagens börs och tillsammans med NASDAQ OMX de enda 

börser i Sverige med tillstånd från Finansinspektionen (Nordic Growth Market, 2009). Med 

material från Nordic Growth Markets hemsida lokaliserades nio kunskapsföretag som 

börsintroducerades under den utvalda tidsperioden, se figur 1 nedan. Företagens 

årsredovisningar fanns tillgänglig på respektive företags hemsida. För att få svar på varför 

företagen redovisar frivillig information om sitt humankapital intervjuades fyra av de nio 

företagen. De fyra företagen valdes ut eftersom intressanta svar hade lokaliserats i de valda 

företagens årsredovisningar. Respondenterna vid intervjutillfällena hade olika befattningar, 

men valdes ut då de alla hade haft det huvudsakliga ansvaret vid utformandet av respektive 

företags årsredovisning vid det aktuella året företaget börsintroducerades.  

 

 
Figur 1. Undersökta företag 

 
  

Granskade årsredovisningar

• Wayfinder Systems AB

• Panalarm AB

• Generic Sweden AB

• Betting Promotion AB

• Net Entertainment AB

• Panaxia Security AB

• Arena Personal AB

• Hexatronic Scandinavia AB

• Ginger Oil AB

Intervjuade företag

• Betting Promotion AB

• Net Entertainment AB

• Panaxia Security AB

• Ginger Oil AB
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2.5 Empirisk insamling 
En kvantitativ ansats är även i linje med det analytiska metodsynsättet som vi valt att tillämpa 

i denna studie (Arbnor & Bjerke, 1994). Vid en kvantitativ metod samlar forskaren 

systematiskt in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt 

analyserar utfallet (Nationalencyklopedin). Studien bygger på siffror och resultat vilket 

presenteras i form av tabeller vilket är i enlighet med en kvantitativ ansats enligt Denscombe 

(2000).  

2.5.1 Genomförandet 
Teoretiska modeller uppbyggda av framförallt nyckeltal lokaliserades för att utveckla en mall 

som låg till grund vid granskningen av årsredovisningarna. Modellen av Gröjer och Johanson 

(1996) valdes separat ut då den hade en spännande och annorlunda syn på humankapitalet 

som vi ansåg var värd att belysa. De nyckeltal som lokaliserades och valdes ut ur 

teoriavsnittet användes genomgående vid alla granskningar för att få ett enhetligt 

tillvägagångssätt. Telefonintervjuer med de valda företagen genomfördes sedan för att få reda 

på varför företagen presenterade den valda frivilliga informationen om sitt humankapital. 

Valet av telefonintervju gjordes på grund av det långa geografiska avståndet till aktörerna. 

Telefonintervjuer är mindre tidskrävande enligt Saunders et al (2007), vilket var viktigt då de 

intervjuade hade snäva tidsscheman. Aktörerna avsatte en tid för intervjun för att kunna 

fokusera på frågorna. Inför telefonintervjun skapades en intervjuguide, se bilaga 1. 

Denscombe (2000) påpekar att med en intervjuguide säkerhetsställer forskaren att alla frågor 

besvaras och att ingenting missas. Intervjuguiden utformades efter granskningen av 

årsredovisningarna och med hjälp av teorikapitlets avsnitt. Allmänna och företagsspecifika 

frågor utformades till de intervjuade företagen.   

Telefonintervjuerna spelades in för att få en fullständig dokumentation av det som sagts, 

vilket aktörerna var medvetna om. Vid intervjun fördes även anteckningar och intervjuerna 

varade mellan 30-40 minuter. Telefonintervjuerna genomfördes med hjälp av en färdig guide 

och öppna svarsalternativ. Det gav aktörerna utrymme att svara mer fritt och möjligheten att 

kunna utveckla sina svar (Denscombe, 2000). De intervjuade fick ta del av intervjuguiden i 

förväg för att de skulle kunna förbereda sig och ge så utförliga svar som möjligt, eftersom det 

var frågor om en äldre årsredovisning.  

 

2.6 Analysmetod 
Nyckeltalen som lokaliserades i årsredovisningarna infördes i programmet Microsoft Excel. 

Där sammanställdes materialet på ett analytiskt sätt i en tabell. Nyckeltalen presenterades i 

procenttal för att tydligt visa hur stor del av företagen som väljer att tillämpa de specifika 

nyckeltalen. Detta presenterades och analyserades i kapitel 5.  

Uppsatsens syfte låg till grund och med hjälp av den insamlade empirin och med teoriavsnittet 

i tankarna kunde kopplingar göras. Först analyserades resultaten från de granskade 

årsredovisningarna. Kapitlet fortsätter sedan med att analysera de utvalda intervjuerna innan 

slutsatser kan fattas i nästkommande kapitel.  
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2.7 Metodproblem 

2.7.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten eller tillförlitligheten innebär att mätningarna är gjorda på rätt sätt och syftar till 

huruvida forskningsinstrumentet är neutralt i sin verkan (Thurén, 2007). Författaren 

poängterar att undersökningen skall kunna ge samma resultat vid ett annat tillfälle. 

Tillförlitligheten stärktes genom att aktörerna fick intervjuguiden skickad till sig före 

intervjutillfället. Aktörerna fick då i lugn och ro fundera på frågorna och ta fram den 

efterfrågade årsredovisningen. Även om en intervjuguide har använts vid intervjutillfället så 

styrs svaren till viss grad av vem som intervjuar och resultaten kan därmed bli annorlunda 

även om samma undersökning utförs igen (Arbnor & Bjerke, 1994). Den kunskapen som 

aktören innehar blir individberoende genom att verkligheten förklaras utifrån aktörens 

synvinkel, vilken kan ha förändrats från ett intervjutillfälle till ett annat (ibid). Vid 

intervjutillfället försökte vi framstå och agera så neutralt som möjligt för att inte påverka 

aktörerna och för att öka reliabiliteten (Denscombe, 2000). Avsaknad av personliga kontakten 

och möjlighet att utrycka sig med hjälp av kroppsspråk försvinner vid en telefonintervju. Det 

kan påverka förtroendet mellan företaget och den som intervjuar, vilket kan göra det svårt att 

få svar på de känsliga frågorna (Saunders et al, 2007). 

På grund av den snäva tidsramen delade vi upp intervjuerna med företagen. Intervjuerna 

genomfördes därmed på varsitt håll vilket kan leda till att inte lika mycket information hinner 

uppfattas vid intervjutillfället. Vi spelade dock in telefonintervjuerna vilket gör att intervjun 

kunde spelas upp flera gånger. Det eliminerar det tidigare nämnda problemet och hjälper 

samtidigt till med att undvika eventuella misstolkningar. Inspelningar kan i vissa fall minska 

reliabiliteten eftersom de intervjuade kan tendera att prata mindre spontant. Uppfattningen hos 

oss var dock att detta inte var fallet i denna undersökning, aktörerna var väldigt spontana och 

fick ibland avbrytas och åter ledas in på rätt spår.  

2.7.2 Validitet 
Enligt Thurén (2007) innebär validitet att man verkligen har undersökt det som man ämnade 

undersöka och ingenting annat. Den färdiga intervjuguiden ökade validiteten eftersom det 

hjälpte oss att säkerställa att rätt frågor besvarades (Patel & Davidson, 2003). Aktörerna 

kontaktades innan intervjuguiden skickades ut, vilket bidrog till att de korrekta  

e-postadresserna kunde erhållas samt att en personlig kontakt med aktörerna skapades. 

Aktörerna fick i lugn och ro förbereda sig med intervjuguiden inför intervjutillfället. Det gav 

aktörerna möjlighet att granska den årsredovisning som ämnades undersöka och därmed ge 

bättre och mer utförliga svar.  Det som också kan påverka validiteten är att vi i ett företag inte 

fick prata med den nyckelperson som kunde ha svarat mer övergripande på vår fråga varför 

företaget redovisar frivillig information.  
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3 Teori 
I teorikapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som varit vägledande för tolkning av 

vår studie. Här presenteras teorier om humankapitalet samt olika modeller för viktiga 

nyckeltal i årsredovisningar. 

3.1 Intellektuellt kapital 
Enligt MacDougall och Hurst (2005) beskrivs det intellektuella kapitalet som en immateriell 

tillgång. Under de senaste åren har ett ökat intresse för det intellektuella kapitalet visat sig 

genom mätning, hantering och rapportering (Ax & Marton, 2008). Seetharaman, Lock Teng 

Low och Saravanan (2004) samt MacDougall och Hurst (2005) påpekar att det är svårt att 

hantera det intellektuella kapitalet. MacDougall och Hurst (2005) tar upp att värderingen av 

det intellektuella kapitalet är ett hett ämne för forskningen men dess ogripbarhet har hindrat 

utvecklingen. För att få en tydligare förståelse om begreppet intellektuellt kapital kan man 

bryta ner det i tre olika beståndsdelar; humankapital, strukturkapital och kundkapital 

(Seetharaman, 2004; Moon & Kym, 2006), se figur 2 nedan.  

 

 

Figur 2. Intellektuellt kapital 

Bearbetning av Seetharaman, A., Lock Teng Low, K., & Saravanan, A. S. (2004). 

Comparative justification on intellectual capital. Journal of Intellectual Capital , 5 (4), 522-

539. 

Vissa företag har utvecklat sin personal internt genom utbildning, andra väljer att hyra in sin 

expertkunskap (MacDougall & Hurst, 2005). Författarna menar att det är sällsynt med att 

rekrytera expertkunskap och specialister, dessutom är det även dyrt och svårt att ersätta. Bukh 

et al (2005) påpekar att de företag som till exempel har en högutbildad personal, forskning 

och utveckling, patent måste lämna mera information för att minska informationsasymmetrin 

mellan ledningen och de externa intressenterna. Bukh et al (2005) tar upp att skandinaviska 

Intellektuellt kapital

Humankapital Strukturkapital
- Kultur
- Arbetsmoral
- Copyrights
- Patent
- Interna databaser

Kundkapital
- Varumärke
- Rykte
- Kunder
- Strategiska allianser
- Licenser
- Överrenskommelser
- Distributionskanaler
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länder är kända för att redovisa sitt intellektuella kapital. Enligt Vandemaele, Vergauwen och 

Smits (2005) finns det bevis på att svenska företag redovisar mycket information om det 

intellektuella kapitalet jämfört med andra länder. Bukh et al (2005) nämner även att det finns 

ett ”gap” mellan den information som finns i årsredovisningen och den efterfrågade 

informationen, vilket kan leda till att felaktiga eller till och med dåliga beslut fattas 

(Seetharaman et al, 2004). Intellektuellt kapital kan innefatta varierat värde beroende på 

vilken bransch det gäller samt branschens storlek, men problematiken ligger i redovisningen 

där det inte finns någon rekommendation om hur det skall presenteras (Stewart, 1998; Bukh et 

al, 2005).  

3.1.1 Humankapital 
Många författare anser att humankapitalet är en del av det intellektuella kapitalet både 

juridiskt och tekniskt (Choong, 2008). Edvinsson och Malone (1997) definierar humankapital 

som kombinationen av kunskap, skicklighet, innovativ förmåga och förmågan hos företagets 

enskilda anställda att utföra sina aktuella uppgifter. Det som kännetecknar företagets 

humankapital är därmed dess personal, vilken inte kan ägas av företaget (Edvinsson & 

Malone, 1997; Roos et al, 2006; Bern, 2002). Det är även humankapitalet som avgör 

kunskapsföretagets framgång och är därmed viktig att ta i beaktelse (Edvinsson & Malone, 

1997). Edvinsson och Malone (1997) samt Bogdanowicz och Bailey (2002) belyser att 

humankapital är i ständigt behov av utveckling och förnyelse med ändamål att hjälpa 

företaget. Företag lever i ett konkurrenskraftigt samhälle med krav och behov av överlevnad 

(Edvinsson & Malone, 1997). För att klara dessa hinder krävs att företagen inser att 

humankapital måste förnyas och anpassas efter den växlande och ständigt progressiva 

omgivningen. Ett av de största misstagen som företag begår är att de fastnar på sina befintliga 

rutiner, företag bör se över de kompetenser de har och ta vara på dem (Edvinsson & Malone, 

1997). Författarna påpekar att företagets humankapital ökar i värde genom att ge stöd till 

innovation och kreativitet i organisationen. Hur nya innovationer och idéer sprider sig till nya 

områden och mellan företag benämner Ax och Bjornenak (2007) som diffusionsteori. 

Författarna påpekar att företag ständigt söker efter nya lösningar att använda sig av vid 

presentation, planering och kontrollering. När företagen tittar på varandras årsredovisningar 

sprider sig idéer om just sådana lösningar (ibid). 

Enligt Brennan och Connell (2000) samt Theeke (2005) betraktas humankapitalet som den 

värdefullaste tillgången i kunskapsföretag och borde redovisas som en sådan. Det finns dock 

inga standarder eller normer som begär att humankapital skall redovisas och därmed är det 

inga större mängder information som framhävs i årsredovisningen (Johansson, 2003). Theeke 

(2005) framhäver att orsakerna är många till varför humankapitalet borde redovisas. För det 

första skulle intressenterna uppdateras med mer information och få en bättre bild av företagets 

tillgångar, för det andra skulle de anställda få en ökad status. 
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3.2 Börsintroducering 
Börsintroduktion syftar till då ett företag första gången säljer ut sina ägarandelar på 

marknaden i utbyte mot kapital (Catasús, 2009). Priset som investeraren får betala bestäms 

innan aktien handlas på en lista, detta kallas teckningskurs (Avanza Bank). Anledningarna till 

varför ett företag vill börsintroducera sig kan vara olika. Enligt Ritter och Welch (2002) samt 

Brau och Fawcett (2006) är en vanlig anledning till börsintroduktion att företagen är i behov 

av kapital för att möjliggöra en expansion och därmed önskar finansiera företagets 

investeringar genom en ökad mängd eget kapital. Ytterligare en anledning till 

börsintroduktion kan enligt Ritter och Welch (2002) samt Jenkinson och Ljungqvist (2001) 

vara det faktum att en börsintroduktion skapar en öppen marknadsplats, där de nuvarande 

aktieägarna och grundarna kan realisera kapital. 

Andra anledningar till en börsintroduktion är att synliggöra företaget för externa intressenter, 

vilket i sin tur leder till en bättre image och även en ökad förhandlingsstyrka gentemot 

långivare (Bancell & Mittoo, 2008). Vidare diskuterar Bancell och Mittoo (2008) om att det 

finns ett samband mellan motivet till börsintroduktion och storleken på det börsintroducerade 

företaget. Studien visar på att stora företag ser möjligheten att bli mer synliga för intressenter 

som den viktigaste aspekten vid beslut om en börsintroduktion. Små- och medelstora företag 

ser istället möjligheten till nytt kapital och ökad förhandlingsstyrka mot långivare som den 

avgörande faktorn (ibid). 

 

3.3 Den externa redovisningen 
Enligt Bukh et al (2005) är årsredovisningen inte bara till för investerarna, den skall även 

förmedla information till de anställda, potentiella anställda, kunder och potentiella investerare. 

Börsintroducerade företag redovisar mer frivillig information i sina årsredovisningar än vad 

icke börsnoterade företag gör. Ledningen har större incitament att lämna mer information vid 

en börsintroduktion, när de är då mer intresserade av att förmedla värdet på bolaget till 

aktiemarknaden (ibid). Bukh et al (2005) tar upp att under de senaste åren har företagen börjat 

redovisa mer frivillig information på grund av globaliseringen och integrationen på 

kapitalmarknaden, hårdare konkurrens och nya dominerande industrier. Företag väljer att ge 

ut information om sitt humankapital inom verksamheten eftersom användarna ser denna 

information som användbar vid beslutsfattande (Ax & Marton, 2008).   

Brennan och Connell (2000) tar upp att det intellektuella kapitalet är en viktig 

konkurrensfördel för företagen. Kapitalmarknaden är allt mer intresserad av informationen om 

det intellektuella kapitalet (ibid). Gröjer och Johanson (1996) påpekar att företagen borde visa 

mer information om det intellektuella kapitalet då detta skulle förbättra effektiviteten på 

kapitalmarknaden. Enligt Gröjer och Johanson (1996) tyder mycket på att företagen är mindre 

benägna att göra detta av flera skäl. Företagen underskattar vikten av immateriella 

anläggningstillgångar och väljer att inte redovisa denna information som anses vara alltför 

viktiga att avslöja (ibid). Eftersom det inte finns några bindande regler och normer för 

intellektuellt kapital får informationen frivilligt redovisas men blir då också tillgänglig för 

konkurrenterna (Brennan & Connell, 2000). Ax och Marton (2008) påpekar att de stora 
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företagen är mer benägna att lämna mer frivillig information i årsredovisningen än vad mindre 

företag är. Ax och Marton (2008) påpekar att årsredovisningen är ett viktigt dokument 

eftersom det är det viktigaste medlet för företagen att kommunicera ut sina aktiviteter och mål 

till aktieägarna. Flera studier pekar på att årsredovisningens intressenter efterfrågar 

mer tillförlitlig information om de viktigaste drivkrafterna, såsom humankapitalet (Ax & 

Marton, 2008).  

Ett företag som är börsnoterat i Sverige måste följa vissa regler, bland annat att företagets 

redovisning följer International Financial Reporting Standard (IFRS), eller International 

Accounting Standards (IAS) och att regelbunden finansiell information ska offentliggöras 

(Regeringen, 2009). Rådet för finansiell rapportering har rekommendationer och uttalanden 

vilka fungerar som komplement utöver de internationella standarderna (FAR:s 

Samlingsvolym, 2009). Enligt Artsberg (2005) är den lagstadgade redovisningen av 

humankapital alltför tunn för att ge intressenterna en klar och tydlig bild av företagets 

tillgångar. Det gör att fler företag lämnar frivilliga tilläggsuppgifter i årsredovisningen. Roos 

et al (2006) är inne på samma linje och förklarar att företag med tilläggsupplysningar vill 

synliggöra sitt humankapital. Företagen minskar samtidigt risken att bli felaktigt värderade 

och att på grund av detta gå miste om nytt investeringskapital (Bukh et al, 2005). Många 

börsnoterade svenska företag har dock valt att frivilligt utveckla och presentera en ansenlig 

mängd tilläggsinformation i årsredovisningen (Edvinsson & Malone, 1997). Det vanliga är att 

företagen delar upp intellektuellt kapital i underkategorier som: personal, kunder, 

leverantörer, finansiärer, processer, lokalisering och innovationer (ibid). 

Enligt Ax och Marton (2008) kan informationsgivningen påverka företaget negativt. Först kan 

strategisk information lämnas till konkurrenterna. Detta kan gälla både positiva och 

negativa aspekter av företaget (Williams, 2001; Marr, Gray & Neely, 2003). För det andra, 

finns det potentiella kostnader för utlämnanden av information i förhållande till företagets 

intressenter (Williams, 2001). Exempelvis kan utlämnande av information resultera i oönskad 

politisk uppmärksamhet (ibid). Det tredje kan vara att företag avstår från att delge information 

på grund av de extra kostnaderna som uppstår i samband med insamling och offentliggörande 

av informationen (Rylander, Jacobsen & Roos, 2000; Marr et al, 2003). För det fjärde kan det 

vara en brist på kunskap om hur företag kan mäta och rapportera sitt intellektuella kapital på 

ett systematiskt sätt, eftersom det inte finns någon gemensam ram för mätning och 

rapportering (Roslender & Fincham, 2004; Guthrie & Petty, 2000). 

 

3.4 Modeller för redovisning av humankapital 
Brennan och Connell (2000) tar upp att det finns olika modeller för hur man kan gå tillväga 

för att redovisa humankapitalet. Stewart (1998) menar att företagen kontinuerligt försöker 

redovisa de dolda tillgångarna i sina årsredovisningar. Brennan och Connell (2000) samt 

Stewart (1998) nämner att forskningen hittills inte har kunnat dra någon slutsats om vilken av 

modellerna som är bäst lämpad.  
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I en studie av Artsberg och Haller (2001) undersöktes svenska börsnoterade företag på 

Stockholms A-lista för att se i vilken utsträckning humankapital redovisades i den externa 

årsredovisningen. En oansenlig mängd information utöver den lagstadgade ges ut (ibid). 

Omkring hälften av företagen i undersökningen ger endast den lagstadgade informationen om 

personalen (Artsberg & Haller, 2001). Artsberg (2005) menar att företagen är påtagligt 

påverkade av humankapitaldebatten som råder då i princip alla företag gör uttalanden om hur 

viktiga de anställda är. De övriga ger information utöver detta som även behandlar åtgärder 

om personalens utbildningsnivå och åldersstruktur (ibid). Artsberg och Haller (2001) 

identifierar även ett antal nyckeltal som många företag väljer att presentera såsom; antalet 

utbildningsdagar för personalen, personalomsättning, personalen i olika åldersgrupper, 

utbildningsnivåer för personalen och omsättning per anställd samt vinst per anställd. 

3.4.1 Konradmodellen 
Konradmodellen består av 38 nyckeltal som beskriver och definierar individen i en 

organisation (Arbetsgruppen Konrad, 1989). Konradmodellens alla nyckeltal bygger på dess 

syn på kapital och att det finns två olika typer av kapital i en organisation som behövs för att 

tillfredställa kunden; traditionellt finansiellt kapital och kunskapskapital (Arbetsgruppen 

Konrad, 1989). I sin tur delas kunskapskapitalet upp i två delar såsom; individkapital och 

strukturkapital. Individkapitalet benämns även som humankapitalet, vilket är de anställdas 

individuella personliga och sociala förmåga, erfarenhet, skolkunskaper och andra färdigheter 

med inriktning utåt mot företagets kunder (ibid). Dessa kunskaper utgör en persons 

yrkeskompetens och hör ihop med förmågan att lösa kundernas problem. Strukturkapital 

innebär företagets erfarenhet och historia, exempelvis kan det vara upparbetade 

kommunikationskanaler till leverantörer, kunder och andra källor till kunskap vilka inte beror 

på någon enskild individ utan på företagets ställning på marknaden eller dess historia 

(Arbetsgruppen Konrad, 1989).  

3.4.2 Skandia-Navigator 
Det svenska försäkringsbolaget Skandia var en av de första organisationerna i världen som 

utvecklade en modell för redovisning av humankapital, denna kallades för Skandia-Navigator 

(Edvinsson & Malone, 1997). Detta gjordes genom att publicera supplement till 

årsredovisningarna under första halvan av 1990-talet (Roos et al, 2006). Denna modell 

beskriver vad ett företags marknadsvärde består av och illustrerar det intellektuella kapitalets 

olika beståndsdelar (Edvinsson & Malone, 1997). Detta var ett försök att förklara och 

definiera skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde, vilket ses som det intellektuella 

kapitalet (ibid). Leif Edvinsson använde ordet intellektuellt kapital för första gången i stället 

för immateriella tillgångar (Brennan & Connell, 2000).  Enligt Roos et al (2006) har Skandia-

Navigator två syften, dels är den ett värderings- och mätsystem och dels ett styrsystem avsett 

att förbättra styrningen av ett företags icke-finansiella tillgångar.  

Tankarna kring det intellektuella kapitalet gjorde att Edvinsson skapade Skandia-Navigator 

som utgjorde företagets nya rapporteringssystem. Det innehåller en samling nyckeltal som 

enligt Edvinsson skapar en mer enhetlig bild av företagets prestationer och förmåga att uppnå 

sina mål (Edvinsson & Malone, 1997). Skandia-Navigator tar upp fem fokusområden som 
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bygger på ett flertal nyckelindikatorer avsedda att mäta företagets prestationer. Ett av dessa 

fokusområden är humankapitalet. 

Humankapitalet är enligt Skandia det mest väsentliga i en värdeskapande organisation 

(Edvinsson & Malone, 1997). Kunskap och kunskapsbildning visualiseras i detta 

fokusområde. Ett flertal mått användes för att mäta humankapitalet, bland annat; 

personalomsättning, utbildningskostnader per anställd, antalet anställda, antalet chefer, 

utbildningsdagar, IT-kunnighet hos de anställda samt antalet kvinnliga chefer. 

3.4.3 Gröjer och Johansons modell 
Denna modell är en utökning av den befintliga balansräkningens tillgångssida med tre nya 

poster; arbetsfordran, rekryteringskapital och utbildningskapital (Gröjer & Johanson, 1996). 

För att det skall vara balans tillkommer det tre nya poster på skuldsidan såsom löneskuld, 

rekryteringsskatteskuld och utbildningsskatteskuld. Dessutom tillkommer det även två nya 

poster som påverkar det egna kapitalet speciellt de bundna reserverna med rekrytering och 

utbildning.  

Gröjer och Johanson (1996) förklarar även att årsredovisningen kan utökas med en så kallad 

personalberättelse, där kan det viktigaste från året angående personalen redogöras i en 

löpande text. Företagen kan då i detta avsnitt lyfta fram den information om de anställda som 

inte syns i siffror och statistik, exempelvis kan det vara vilken typ av utbildning personalen 

har genomgått (Gröjer & Johanson, 1996). 

 

3.5 Presentationsteknik 
Som tidigare nämnts delar Edvinsson (1997) in intellektuellt kapital i tre kategorier; 

humankapital, strukturkapital och kundkapital. Detta är områden där konventionell finansiell 

redovisning inte kan användas. Det illustrerar att redovisningen av intellektuellt kapital är ett 

tillägg till den konventionella finansiella redovisningen som tillåter icke-finansiella tal att vara 

en del av företagens årsredovisning (ibid). 

Med hjälp av Latours (1990) synsätt diskuterar Bukh, Larsen och Mouritsen (2001) att 

uttalanden om intellektuellt kapital flyttar kunskapen från "insidan" av individen ut till det 

"öppna" kollektivet. För att kunna definiera och utforma kunskapsaktiviteter rapporteras det 

intellektuella kapitalets prestationer inte enbart numeriskt, utan även i beskrivningar och 

visualiseringar (Bukh et al, 2001). 

Att veta hur "kunskap" bör redovisas är en kompetens som ställer krav på andra kriterier än 

rättvisande bild (Lyotard, 1984). En sådan redovisning ställer krav på tekniska, etiska och 

visuella kunskaper hos den som utformar den. Tekniska kunskaper i form av effektivitet, 

etiska kunskaper i form av rättvishet och visuella kunskaper i form av värdering av färg och 

form (ibid). 

Ledare har ingen direkt tillgång till personalens inre kunskap och kan enligt forskare endast 

bemästra världen om den kommer till dem i en tvådimensionell inskription (Latour, 1995). 
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När ledaren debatterar kunskap, i form av intellektuellt kapital, försöker de finna en mekanisk 

ledarskapsteknik som tillåter dem att tillgodose sig, skicka och evaluera kunskapen och dess 

effekt i företaget (Bukh et al, 2001). Uttalanden ledare gör angående intellektuellt kapital i 

årsredovisningar handlar inte om kunskapen i sig, det handlar om de åtaganden och aktiviteter 

som ledaren sammankopplar med kunskap (ibid). Sådana aktiviteter är komplexa delar av 

åtgärder som inte lätt kan upptäckas. Detta är varför ledare använder spektakulära former av 

redovisning, vilket inte bara involverar nummer och beskrivningar utan även visualiseringar 

av hur det intellektuella kapitalet sköter sig (ibid). 

Uttalanden om intellektuellt kapital är en komplex form av redovisning vilket kombinerar 

siffror, text och bilder (Bukh et al, 2001). En sådan redovisning måste gå längre än att bara 

använda siffror och indikatorer för att kunna beskriva det intellektuella kapitalet. Den 

innehåller ofta en berättelse vilken beskriver produktionsfunktionen av det intellektuella 

kapitalet och en graf eller ett diagram över det intellektuella kapitalets prestationer (ibid). 

Företagens berättelser om det intellektuella kapitalet skiljer sig dock åt. Variablerna företagen 

väljer att presentera i diagram och visualiseringar skiljer sig även dem. Efter att ha studerat 

uttalanden om intellektuellt kapital i årsredovisningar har Bukh et al (2001) noterat att det inte 

finns någon klar modell för hur företagen väljer att presentera det. Variablerna varierar och 

vad som fokuseras på är olika i olika företag. Däremot har Bukh et al (2001) lyckats lokalisera 

tre typer av dimensioner som alla de undersökta företagen har organiserat upp sitt 

intellektuella kapital efter. 

1. Först har de en redogörelse om företaget och dess humankapital som visar hur det går för 

dem. Berättelsen fokuserar på hur de interagerar med varandra och ledningen. Denna del har 

både ett förslag för det intellektuella kapitalets påverkan på företagets produktionsfunktion, 

samt påverkan på företagets värde, det senare förslaget är avsett framförallt för de externa 

läsarna.  

2. För det andra har Bukh et al (2001) identifierat ett antal kunskapsrelaterade utvecklingsmål 

som företagen vill genomföra. De här målen är ofta relaterade till berättelsen om det 

intellektuella kapitalet då de försöker identifiera och implementera aktiviteter som kan hjälpa 

dem att realisera utvecklingsmålen.   

3. Den tredje dimensionen som författarna har identifierat är en del av årsredovisningen som 

kombinerar nummer, visualiseringar och text i en komposition för att visa hur företagets 

intellektuella kapital har utvecklats. 

Det finns mycket mer att berätta i en årsredovisning om intellektuellt kapital än endast siffror. 

Siffror i sig är svåra att koppla samman med kunskap, därmed bör det även finnas en 

utläggning som sammankopplar de kunskapsbaserade aktiviteterna till företagets 

värdeskapande (Bukh et al, 2001). En sådan utläggning kanske inte uppfyller de finansiella 

kriterierna, men den ligger till hjälp vid bedömning och tolkning av de finansiella nyckeltalen 

(ibid). Uttalanden om intellektuellt kapital bör innehålla ett scenario som innefattar 

medarbetarskap, detta då det har börjat föras en diskussion om att anställda i företag har blivit 

allt mer individualiserade och fokuserade på sig själva (Bartlett & Ghoshal, 1997; Johansen & 

Swigart, 1994; Reich, 1991; Sveiby, 1997). 
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Siffror och nummer visar att ledningen kan hållas ansvarig för sina och ord och åtaganden, 

med andra ord visar det att ledningen är seriös över det intellektuella kapitalet (Bukh et al, 

2001). Diagram och visualiseringar binder ihop siffrorna till en helhet medan texten visar på 

hur rättmätigt uttalandet om det intellektuella kapitalet är format. För att en redovisning om 

intellektuellt kapital skall vara kommunicerbart bör därmed alla bitar finnas med (ibid). Ax 

och Martons (2008) studie visade att företag som vänder sig till allmänheten med sin 

information tenderar att skriva fler ord och meningar, det vill säga mer text. De företag som 

vänder sig till leverantörer och kunder tenderar att lämna mer information i monetär data. 

Slutligen när det gäller upplysningar till myndigheter och regeringen tenderar företag att 

lämna information i tabeller och diagram. Latour (1990) diskuterar om hur kunskap kan vara 

ett maktverktyg. Bukh et al (2001) utvecklar detta mot intellektuellt kapital och påpekar att 

uttalanden om intellektuellt kapital inte bara handlar om vad som skrivs, om vad som 

visualiseras eller om vilka nummer som skrivs ner. Själva redovisningen av intellektuellt 

kapital är inte enbart en representation av sakförhållanden, utan ett verktyg för företagen att 

visa sin makt. Samtidigt tvingar det andra företag att börja förändras (ibid). 

 

3.6 Frivillig information 
Vi har utifrån den teoretiska referensramen lokaliserat tio nyckeltal som kommer att användas 

för att granska årsredovisningarna i den empiriska undersökningen. De nyckeltal som 

återfinns i denna studie är handplockade från de teoretiska modellerna presenterade tidigare i 

kapitlet. Nyckeltalen har även figurerat i många andra undersökningar, bland annat Artsberg 

(2005). Dessa nyckeltal ger en helhetsbild av humankapitalet då de innefattar såväl finansiella 

som icke finansiella bitar. Att få en helhetsbild över humankapitalet är enligt Edvinsson och 

Malone (1997) viktigt för värdeskapande i framförallt kunskapsföretag. Tillgång till allsidig 

information om humankapitalet är viktigt för såväl ledning som intressenter vid 

beslutsfattande (Ax & Marton, 2008). Nyckeltalen skall hjälpa oss att ta reda på hur mycket 

frivillig information som presenteras i företagen, vad som presenteras och hur företagen går 

tillväga när de presenterar dessa. Tabellen nedan är den mall som kommer användas vid 

granskningen av årsredovisningarna i det empiriska kapitlet. 

Tabell 3:1. Nyckeltal  

 

  

NYCKELTAL Ja/Nej Hur? 

Vinst per anställd   

Omsättning per anställd   

Personal i olika åldersgrupper   

Andelen anställda per avdelning   

Nyanställda   

Personalomsättning   

Utvecklingsmöjligheter för personalen   

Utbildningsnivå   

Utbildningskostnader   

Uttalanden om nyckelpersoner i företaget    
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4 Empiri 
Detta kapitel inleds med en kort presentation av varje företag och resultaten från de 

studerade årsredovisningarna. Intervjuer med valda företag presenteras och avslutningsvis 

en sammanställning av företagens nyckeltal. 

4.1 Årsredovisningar  

4.1.1 Generic Sweden AB 
Börsintroducerades år 2006 och jobbar med högkvalitativa konsulttjänster, systemlösningar 

och telekommunikationstjänster till företag och organisationer. Generic Sweden AB hade 177 

anställda år 2006 och i årsredovisningen återfanns ett stort avsnitt om medarbetarna. Företaget 

diskuterar kring de anställdas kompetensnivå och presenterar utförliga diagram på 

utbildningsnivån. Generic Sweden AB presenterar även diagram på de anställdas 

åldersfördelning och branscherfarenhet. Företaget diskuterar vidare hur viktigt det är för dem 

med kompetensutveckling och att de har upparbetat samarbete med olika högskolor för att 

kunna rekrytera kompetent och välutbildad personal. De beskriver sedan sitt företagsklimat 

som öppet och engagerande vilket enligt årsredovisningen skall göra dem till en attraktiv 

arbetsplats. De beskriver sin personalomsättning i procenttal och påpekar att den är låg för att 

de som jobbar på företaget känner stolthet, gemenskap och glädje över sitt arbete. Generic 

Sweden AB diskuterar även kring hur deras personal erbjuds friskvård samt träningskort för 

att företaget är mån om sina anställda.  

Det märks att personalen är en viktig tillgång i Generic Sweden AB:s verksamhet och 

företaget poängterar flera gånger hur mån man är om att behålla välutbildad kompetent 

personal inom företaget. De beskriver många olika nyckeltal med hjälp av diagram och har ett 

väl utarbetat kapitel om sin personal. 

Tabell 4:1. Generic Sweden AB 

 

 

 

 

  

NYCKELTAL Ja/Nej Hur? 

Vinst per anställd Ja Tabell 

Omsättning per anställd Nej  

Personal i olika åldersgrupper Ja Diagram 

Andelen anställda per avdelning Ja Text 

Nyanställda Nej  

Personalomsättning Ja Text 

Utvecklingsmöjligheter för personalen Ja Text 

Utbildningsnivå Ja Diagram 

Utbildningskostnader Nej  

Uttalanden om nyckelpersoner i företaget  Nej  
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4.1.2 Wayfinder Systems AB 
Wayfinder Systems AB börsintroducerades år 2005 och är ett dataprogrammeringsföretag 

som framförallt erbjuder GPS tjänster för mobiltelefoner. Wayfinder Systems AB hade år 

2005 ett antal på 62 anställda och hade i årsredovisningen uppfört ett eget avsnitt om sin 

personal. I avsnittet beskrivs bland annat hur många som arbetar på varje avdelning. Företaget 

poängterar att de är ett kunskapsföretag och att personalen är deras främsta tillgång. De 

diskuterar även att de har hög utbildningsnivå bland sina anställda och visar på hur 

fördelningen mellan kunskapsnivåerna ser ut i företaget. Företaget menar att det är viktigt att 

kunna utgöra en attraktiv arbetsplats för högutbildade och diskuterar vidare att rekryteringen 

av personal i första hand sker på den svenska arbetsmarknaden. Wayfinder Systems AB ser 

inte heller några framtida svårigheter i att rekrytera personal med god utbildning och 

erfarenhet. Wayfinder Systems AB har ett relativt utförligt avsnitt i sin årsredovisning från år 

2005 om sin personal och diskuterar mycket kring väsentligheten att kunna attrahera 

välutbildad personal genom att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Tabell 4:2. Wayfinder Systems AB 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.3 Panalarm AB 
Börsintroducerades år 2007 och är ett säkerhetsföretag som jobbar med att erbjuda 

helhetslösningar till företag och privatpersoner. Panalarm AB var år 2007 ett relativt litet 

företag med 22 anställda, företaget har nu köpts upp av Panaxia Security AB.  Panalarm AB 

har inget eget avsnitt om sin personal i sin årsredovisning utan har istället en kortare text om 

sina medarbetar utspritt på olika delar av redovisningen. I avsnittet riskfaktorer presenteras en 

kort sammanställning av hur företaget är beroende av nyckelkompetens och rekrytering för att 

kunna expandera verksamheten. Panalarm Security AB beskriver att sin målsättning är att ha 

en motiverad personal och på så sätt lyckas behålla kompetensen inom företaget. Panalarms 

årsredovisning är stor och omfattande, men just diskussionen kring humankapitalet är kort 

och utspridd. 

  

NYCKELTAL Ja/Nej Hur? 

Vinst per anställd Nej  

Omsättning per anställd Nej  

Personal i olika åldersgrupper Nej  

Andelen anställda per avdelning Ja Tabell 

Nyanställda Nej  

Personalomsättning Nej  

Utvecklingsmöjligheter för personalen Ja Text 

Utbildningsnivå Ja Tabell 

Utbildningskostnader Nej  

Uttalanden om nyckelpersoner i företaget  Ja Text 
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Tabell 4:3. Panalarm AB 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Panaxia Security AB 
Panaxia Security AB börsintroducerades år 2006 och är ett säkerhetsföretag som erbjuder 

konsulttjänster. De har ett kapitel om organisation i sin årsredovisning för 2006 där de bland 

annat diskuterar personal och kompetensutveckling. År 2006 hade företaget 287 anställda och 

redovisade bland annat hur personalutvecklingen hade förändrats över de senaste åren. I 

årsredovisningen diskuterar de kring utbildningsnivån hos de anställda. Panaxia Security AB 

beskriver även att det har ett utbildningsprogram som är till för att kompetensutveckla de 

operativa cheferna, samt att programmet är utformat i olika steg. Företaget meddelar även att 

de har planer på att kompetensinventera sin personal under det kommande året, alltså försöka 

få en bättre översyn på att utvecklingsplanerna går som planerat. Panaxia Security AB har ett 

kort men beskrivande kapitel om sin personal. De lägger ingen direkt tyngd på sin personal 

som en tillgång men är noga med att diskutera utbildningsnivån hos de anställda samt vilka 

planer de har på kompetensutveckling. 

Tabell 4:4. Panaxia Security AB 

 

  

NYCKELTAL Ja/Nej Hur? 

Vinst per anställd Nej  

Omsättning per anställd Nej  

Personal i olika åldersgrupper Nej  

Andelen anställda per avdelning Ja Text 

Nyanställda Nej  

Personalomsättning Nej  

Utvecklingsmöjligheter för personalen Ja Text 

Utbildningsnivå Nej  

Utbildningskostnader Nej  

Uttalanden om nyckelpersoner i företaget  Ja Text 

NYCKELTAL Ja/Nej Hur? 

Vinst per anställd Nej  

Omsättning per anställd Nej  

Personal i olika åldersgrupper Nej  

Andelen anställda per avdelning Ja Text 

Nyanställda Ja Tabell 

Personalomsättning Nej  

Utvecklingsmöjligheter för personalen Ja Text 

Utbildningsnivå Ja Text 

Utbildningskostnader Nej  

Uttalanden om nyckelpersoner i företaget  Nej  
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4.1.5 Hexatronic Scandinavia AB 
Hexatronic Scandinavia AB börsintroducerades år 2008 och utvecklar produkter, 

komponenter och lösningar för bredband. I årsredovisningen för 2008 finns inget eget avsnitt 

om deras personal. De nämner mycket kort om personalen utspritt på olika områden i 

årsredovisningen. Hexatronic Scandinavia AB var inget stort företag 2008 då de endast hade 

15 anställda. I början på årsredovisningen tackar VD:n alla medarbetare. Under rubriken 

förvaltningsberättelse har företaget valt att redovisa några nyckeltal. Där kan vinst per anställd 

återfinnas, vilket även innefattar föregående år så att man kan se utvecklingen.  

Tabell 4:5. Hexatronic Scandinavia AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 Ginger Oil AB 
Ginger Oil AB bedriver verksamhet inom oljeledning i USA. Företaget börsintroducerades år 

2007 och hyr in specialister och konsulter istället för att ha fast anställda. Eftersom det då 

knappt finns någon fast personal skriver de inte så mycket om personalen i årsredovisningen 

för år 2007. Ginger Oil AB har inget eget avsnitt om sin personal i årsredovisningen utan det 

som skrivs är utspritt runt om i årsredovisningen. Antalet fastanställda år 2007 i företaget 

uppgick till endast 5 personer. Hur många personer som företaget hyr in framgår ej av 

årsredovisningen. 

Tabell 4:6. Ginger Oil AB 

 

 

 

  

NYCKELTAL 
Ja/Nej Hur? 

Vinst per anställd Ja Tabell 

Omsättning per anställd Nej  

Personal i olika åldersgrupper Nej  

Andelen anställda per avdelning Nej  

Nyanställda Nej  

Personalomsättning Nej  

Utvecklingsmöjligheter för personalen Nej  

Utbildningsnivå Nej  

Utbildningskostnader Nej  

Uttalanden om nyckelpersoner i företaget  Nej  

NYCKELTAL Ja/Nej Hur? 

Vinst per anställd Nej  

Omsättning per anställd Nej  

Personal i olika åldersgrupper Nej  

Andelen anställda per avdelning Nej  

Nyanställda Nej  

Personalomsättning Nej  

Utvecklingsmöjligheter för personalen Nej  

Utbildningsnivå Nej  

Utbildningskostnader Nej  

Uttalanden om nyckelpersoner i företaget  Nej  
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4.1.7 Betting Promotion AB 
Betting Promotion AB är ett spelbolag och börsintroducerades år 2005. De vänder sig till alla 

internetbaserade spelbörser och tillhandahåller så kallade market making-tjänster. Företaget 

har inget eget kapitel i årsredovisningen om deras personal. Det framgår av deras 

årsredovisning att de anställda skall vara IT-kunniga och att detta är en mycket viktig tillgång, 

men att företaget inte är känslig för om nyckelpersonerna inom företaget slutar. Betting 

Promotion AB är inget stort företag och hade endast 10 anställda år 2005. De skriver inga 

större mängder frivillig information om sin personal i årsredovisningen för 2005. Under 

rubriken förvaltningsberättelse har företaget valt att ta med ett kort stycke om sin personal, 

där beskrivs bland annat hur många som har nyanställts under året.  

Tabell 4:7. Betting Promotion AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8 Net Entertainment AB 
Detta företag börsintroducerades år 2007 och utvecklar mjukvaror för kasinospel över 

Internet. Net Entertainment AB hade 67 anställda under året för börsintroduktion och hade ett 

eget kapitel om medarbetarna. Där diskuteras bland annat att de anställda spelar en viktig roll 

med deras kunskaper och färdigheter och utan dem skulle företaget inte överleva. Personalens 

ålder och utbildningsnivå illustreras båda med diagram. Net Entertainment AB erbjuder 

regelbundet sina anställda utbildningsmöjligheter. Företaget har infört en rad aktiviteter för att 

skapa en attraktiv arbetsplats. En av dem är bonusprogrammet som baseras på företagets 

resultat och inkluderar alla dem anställda. Det finns många karriärmöjligheter på Net 

Entertainment AB som gör att de anställda utvecklas personligen och professionellt. 

  

NYCKELTAL Ja/Nej Hur? 

Vinst per anställd Nej  

Omsättning per anställd Nej  

Personal i olika åldersgrupper Nej  

Andelen anställda per avdelning Nej  

Nyanställda Ja Text 

Personalomsättning Nej  

Utvecklingsmöjligheter för personalen Nej  

Utbildningsnivå Nej  

Utbildningskostnader Nej  

Uttalanden om nyckelpersoner i företaget  Ja Text 
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Tabell 4:8. Net Entertainment AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.9 Arena Personal AB 
Arena Personal AB börsintroducerades år 2006 och är ett bemannings- och 

rekryteringsföretag. De poängterar i deras årsredovisning för 2006 att personalen är deras 

viktigaste tillgång. Arena Personal AB hade 284 anställda under år 2006, men inget eget 

avsnitt om personalen i sin årsredovisning. Arena Personal AB har istället en kortare text om 

sina medarbetar utspritt på olika delar av redovisningen. I årsredovisningen har företaget 

sammanställt en tabell över viktiga nyckeltal, där vinst per anställd och omsättning per 

anställd synliggörs över en flerårsöversikt. VD:n skriver i början av årsredovisningen att 

personalstyrkan har ökat med en viss procentenhet och han tackar även alla duktiga och 

engagerade medarbetare.  

Tabell 4:9. Arena Personal AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NYCKELTAL Ja/Nej Hur? 

Vinst per anställd Nej  

Omsättning per anställd Nej  

Personal i olika åldersgrupper Ja Diagram 

Andelen anställda per avdelning Nej  

Nyanställda Ja Text 

Personalomsättning Ja Text 

Utvecklingsmöjligheter för personalen Ja Text 

Utbildningsnivå Ja Diagram 

Utbildningskostnader Nej  

Uttalanden om nyckelpersoner i företaget  Ja Text 

NYCKELTAL Ja/Nej Hur? 

Vinst per anställd Ja Tabell 

Omsättning per anställd Ja Tabell 

Personal i olika åldersgrupper Nej  

Andelen anställda per avdelning Nej  

Nyanställda Ja Text 

Personalomsättning Nej  

Utvecklingsmöjligheter för personalen Nej  

Utbildningsnivå Nej  

Utbildningskostnader Nej  

Uttalanden om nyckelpersoner i företaget  Ja Text 
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4.2 Intervjuer 

4.2.1 Intervju Panaxia Security AB 
Göran Lundmark är ekonomi och finanschef för Panaxia Security AB. Utformningen av 

årsredovisningen ansvarar huvudsakligen Lundmark för, vissa delar har dock medarbetare 

tagit hand om och vissa delar skall godkännas av styrelsen. 

Lundmark anser att i tjänste- och kunskapsföretag är självfallet personalen den viktigaste 

pusselbiten. Panaxias koncern har över 900 medarbetare och kompetent personal är en 

avgörande faktor säger Lundmark. Han påpekar även att kompetens inte alltid handlar om hur 

väl akademiskt utbildad personalen är utan att det handlar om att ha personer som passar för 

yrket. Lundmark tycker att Panaxia Security AB skriver för lite om sin personal och tankarna 

kring att förändra det finns. Personalen är avgörande för denna typ av företag och det borde 

därmed vara intressant att skriva mer om den i årsredovisningen säger Lundmark. Han 

förklarar att främsta anledningen till att inte mer redovisades om humankapitalet vid 

börsintroduceringen 2006 var att företaget inte tänkte på det. Panaxia Security AB var ett rätt 

ungt företag 2006 och hade då ingen statistik på till exempel personalomsättning och 

åldersfördelningen. Det fanns inte heller några efterfrågningar på att redovisa mer om 

humankapitalet från aktieägare eller intressenter. De som hör av sig angående personalen är 

främst myndigheter då säkerhetsbranschen är tillståndspliktig bransch där myndigheterna har 

ett ansvar att granska om licenser kring de anställda säger Lundmark. 

En nackdel med att redovisa mer om humankapitalet kan enligt Lundmark dessvärre vara att 

det förekommer såkallad ”raggning av personal”. Det innebär att andra företag blir 

intresserade av personalen och då försöker locka över dem till sitt eget företag. Ytterligare en 

annan nackdel med att redovisa för mycket om sin personal i säkerhetsbranschen är att 

hotbilden ökar. Det finns alltid ett hot för rån eller liknande och då kan det vara ett hot mot 

den anställdas säkerhet att lämna ut för mycket information. 

Tankarna kring utformningen av årsredovisningen sker på eget initiativ, men visst brukar jag 

jämföra årsredovisningen med andra ”referensföretag”, alltså liknande företag i samma 

bransch, säger Lundmark. Detta är för att se hur de har redovisat och om det är något 

intressant han kanske har missat att ta med. Så till viss del tittar Panaxia Security AB på andra 

företag, men efterliknar inte. Att siffror för utbildningsnivå presenterades förklarar Lundmark 

med att det är krav på att de anställda skall ha en viss utbildning för att få jobba med denna 

typ av yrke, det är därför främst för kunder och myndigheternas skull som Panaxia Security 

AB valde att presentera denna information.   

Vad det gäller det visuella är Lundmark positiv till bilder, diagram och tabeller. Han tycker att 

man borde kunna presentera betydligt mer med hjälp av sådana instrument. Det ger en tydlig 

och klar överblick vilket går lättare och snabbare att ta till sig än löpande text. När det gäller 

Panaxia Security AB så menar Lundmark även här att anledningen att de inte hade så värst 

mycket tabeller och diagram är att de är ett relativt ungt företag. Han anser att diagram lämpar 

sig bäst att presentera data över tiden och det är inte så spännande att visa på statistik som 

handlar om 2-3 år. 
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Avslutningsvis vill Lundmark påpeka att han inte tycker siffror om ålder och kön är speciellt 

intressanta för företagets intressenter. Det som är viktigt enligt Lundmark är att visa på vilken 

betydelse personalen har för företaget, att man skriver om att personalen är lojal och har bra 

gemenskap, men även att företaget lyfter fram personalomsättningen tycker Lundmark är en 

viktig punkt. 

4.2.2 Intervju Ginger Oil AB 
Den intervjuade Magnus Stuart är verkställande direktör i moderbolaget Ginger Oil AB. 

Ansvaret för utformandet av årsredovisningen har enligt Stuart varit tredelad. En 

revisionsfirma har tagit hand om förvaltningsberättelsen och det ekonomiska siffrorna, Stuart 

har själv ansvarat för texten i årsredovisningen och en dataadministratör har arbetat med den 

grafiska utformningen. 

Stuart menar att eftersom Ginger Oil AB arbetar med annorlunda arbetsuppgifter är det viktigt 

att beskriva hela verksamheten i årsredovisningen. Stuart anser att presentera humankapitalet 

på ett utförligt sätt är väsentligt för alla företag. Han påpekar att Ginger Oil AB var ett ungt 

företag år 2007 när de börsintroducerades och att de då satsade främst på att ha med den 

lagstadgade informationen. Utformningen av en årsredovisning är en utvecklingsprocess och 

att inte mer information presenterats om humankapitalet i årsredovisningen för år 2007 

förklarar Stuart beror på att Ginger Oil AB var i ett tidigt utvecklingsstadium på grund av sin 

unga ålder. 

Stuart ser bara fördelar med att presentera mer information om humankapitalet i 

årsredovisningen. Det är viktigt att redovisa om personalens intressen för att få en klar bild av 

vad de eftersträvar. Det hjälper företaget att hålla personalen motiverad, vilket är avgörande 

för att behålla sin personal påpekar Stuart. Att redovisa frivillig information om 

humankapitalet är inte något som har efterfrågats av intressenter och aktieägare. Aktieägare är 

generellt sett inte nog insiktsfulla i verksamheten för att veta vad som bör presenteras, man 

måste förklara åt aktieägarna vilken information som är väsentlig, och det har vi nog varit lite 

slarviga med berättar Stuart. Att tydliggöra mer om vilka kompetenser som behövs i företaget 

är en viktig del av att redovisa humankapitalet tycker Stuart. Även om de inte är något som är 

efterfrågat av intressenterna så är det något de bör få förklarat för sig, för att förstå 

verksamheten bättre. Han menar även att det är svårt att titta på andra företag då Ginger Oils 

verksamhet är rätt unik i Sverige, men visst har jag sneglat på hur andra företag upprättar sin 

årsredovisning säger Stuart. 

Vad det gäller utformningen menar Stuart att grafiska modeller och diagram är ett kraftfullt 

instrument som skall användas för att skapa tydlighet på de viktigaste punkterna inom 

företaget. Men har man för mycket diagram och modeller kan även det skapa förvirring. 

Grafiska modeller anser Stuart lämpa sig bäst för att mäta fakta över tiden. Det är då viktigt 

att man är konsekvent och på ett tidigt stadium väljer ut de nyckeltal man vill mäta. Samma 

nyckeltal skall sedan mätas år för år och inte bytas ut även om de visar på ett negativt resultat 

ett visst år, det kan skapa stor osäkerhet och förvirring hos intressenterna menar Stuart. Det är 

då bättre att företaget redovisar det negativa resultatet och förklarar varför det ser ut som det 

gör. Det handlar om att skapa långsiktighet fortsätter Stuart. 
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4.2.3 Intervju Betting Promotion AB 
Den intervjuade Pär Timby är "Trading Development Manager" och "Kontorschef" på Malmö 

kontoret för Betting Promotion AB. Han var med och utformade årsredovisningen 2005, året 

Betting Promotion börsintroducerades. Timby förklarar att utformningen av årsredovisningen 

var tredelad, det var ett samarbete mellan honom, verkställande direktören och 

ekonomichefen. Timby ansvarade därmed inte för alla delar av årsredovisningen och kunde 

inte besvara alla våra frågor. 

Betting Promotion AB är ett relativt litet företag och det är då svårt att lämna alltför mycket  

information om humankapital utan att gå in på individnivå anser den intervjuade Timby. Han 

anser det vara den huvudsakliga anledningen till att inte Betting Promotion AB väljer att 

presentera mer information om humankapitalet. Timby menar att inte någon speciell 

information om humankapitalet har efterfrågats av intressenter eller aktieägare utan att 

Betting Promotion AB istället har satsat på att redovisa det som är lagstadgat och därmed 

följa standardrapportering. 

Vad det gäller den grafiska utformningen har inte Betting Promotion AB haft någon speciell 

tanke bakom vad som borde presenteras med diagram eller tabeller: "vi försöker göra en så 

tydlig årsredovisning som möjligt" säger Timby. 

4.2.4 Intervju Net Entertainment AB 
William Heigard arbetar med "Investor Relations", en sådan person kommunicerar ut 

information mellan företaget och aktieägarna. Det är Heigard tillsammans med 

ekonomichefen som arbetar med utformningen och uppförandet av årsredovisningen. 

Net Entertainment AB redovisar relativt mycket frivillig information om sitt humankapital. 

Huvudsakliga anledningen till detta säger Heigard är att företaget vill visa för 

kapitalmarknaden, kunder och övriga intressenterna att Net Entertainment AB lägger stor vikt 

vid att rekrytera duktiga medarbetare. Personalen är vår viktigaste resurs och är den största 

bidragande faktorn till vår framgång och utveckling fortsätter Heigard. Han menar att 

presentera mycket information om humankapitalet hjälper företaget att attrahera duktig 

personal nu och i framtiden då det visar att vi lägger stort fokus på våra medarbetare. 

Vidare kan Heigard inte se några nackdelar med att presentera så mycket som möjligt om sin 

personal, "det bidrar otroligt mycket till bolagets framgång och utveckling" säger Heigard. 

Förutom att det hjälper att locka fler duktiga medarbetare till företaget så ger det även bra 

med information till investerare, kunder, och övriga intressenter fortsätter Heigard. 

När det gäller det val av text, bilder och diagram så anser Heigard att diagram och bilder ofta 

är mer pedagogiska än text. Det är ett bra sätt för företaget att framhäva det viktigaste. 

Avslutningsvis säger Heigard att ha bilder och diagram visar på att företaget är seriöst och 

strävar efter genomgående hög kvalité i sin verksamhet. 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras tolkningar och analyser som är gjorda utifrån det föregående 

kapitlets empiri. Tolkningarna kopplas ihop med det teoretiska kapitlet som lagt grunden för 

uppsatsen. 

5.1 Årsredovisningarna 
Omfattningen av informationen om humankapitalet ökar inte linjärt med antalet anställda på 

företaget, men de företagen med fler antal anställda är mer benägna att redovisa mer frivillig 

information enligt våra upptäckter. Ax och Marton (2008) påpekar att de stora företagen är 

mer benägna att lämna mer frivillig information i årsredovisningen än vad mindre företag är, 

vilket är något vi ser en koppling till i vår undersökning. I vår undersökning delgav 8 av 9 

företag någon form av frivillig information om sitt humankapital i årsredovisningen. Artsberg 

(2005) och Roos et al (2006) diskuterar kring detta och förklarar att företag vill med hjälp av 

tilläggsupplysningar synliggöra sitt humankapital. Här ser vi även en koppling till Artsberg 

och Hallers (2001) studie som visade på att börsnoterade företag redovisar mycket frivillig 

information om sitt humankapital. De företag som i vår undersökning har lämnat mest frivillig 

information om humankapitalet i årsredovisningen är Generic Sweden AB och Net 

Entertainment AB. Dessa två företag arbetar med dataprogrammering, konsulttjänster och 

systemlösningar. Företagen är i behov av högutbildad personal, vilket är något de fokuserar på 

i sina årsredovisningar. Utbildningsnivån bland personalen påverkar hur mycket information 

som redovisas i årsredovisningen, detta stämmer överens med Bukh et als (2005) idéer om att 

de företag som har en högutbildad personal måste lämna mera information för att minska 

informationsasymmetrin mellan ledningen och de externa intressenterna. De granskade 

företagens årsredovisningar belyser att de utbildar personalen internt i företaget, endast ett 

företag väljer att hyra in specialister. Att företag väljer att hyra in speciallister kan hänföras 

till det Bukh et al (2005) påpekar i sin artikel om att det är sällsynt med att rekrytera 

expertkunskap. Det var en stor spridning på vad och vilka variabler företagen valde att 

redovisa om sitt humankapital i årsredovisningarna. Brennan och Connell (2000), Stewart 

(1998) samt Bukh et al (2001) nämner att forskningen hittills inte har kunnat dra någon 

slutsats om vilken modell som är bäst lämpad för redovisning av humankapital. Variablerna 

varierar och vad som fokuseras på är olika i olika företag. Detta blev väldigt tydligt under 

granskningen av årsredovisningarna då vi tydligt kunde urskilja att företagen inte följer någon 

mall eller modell på vad som skall redovisas om humankapitalet. Redovisningen skedde 

istället mer sporadiskt och utspritt i olika delar av årsredovisningen. Detta försvårar helt klart 

jämförbarheten mellan de olika företagens årsredovisningar och gör det svårare för 

intressenter och aktieägare att få en klar bild av vad som egentligen är väsentligt att veta om 

humankapitalet.   

Däremot var det 4 av 9 företag som valde att tillämpa Gröjer och Johansons (1996) idé om att 

informationen om humankapitalet bör presenteras i ett eget kapitel där mer än endast siffror 

och statistik om de anställda kan redovisas. Detta är även något som även Bukh et al (2001) 

poängterar då de menar att företagen bör redogöra för sin personal i form av en berättelse i 

kombination med siffror, tabeller och diagram. Att redovisa humankapital är en komplex form 

av redovisning och i vår undersökning kombinerar 6 av 9 företag sin text med antingen 
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tabeller eller diagram när de presenterar humankapitalet i årsredovisningen. Bukh et al (2001) 

är inne på samma spår och poängterar att en redovisning för humankapital måste gå längre än 

att bara använda siffror och indikatorer för att kunna beskriva personalen. I de 

årsredovisningarna som har ett eget avsnitt om sina anställda kunde vi även urskilja att 

företagen har kunskapsrelaterade utvecklingsmål med sina anställda. Detta kunde även Bukh 

et al (2001) identifiera i sin undersökning. 

Sex av de granskade företagen diskuterar i sina årsredovisningar kring hur humankapitalet är 

deras viktigaste tillgång när det gäller företagets framgång. Detta är tankar som delas av såväl 

Edvinsson och Malone (1997), Brennan och Connell (2000) samt Theeke (2005). När vi har 

granskat årsredovisningarna för de undersökta företagen har vi upptäckt att de företag som 

redovisar minst om sin personal är de företag med minst antal anställda.  

 

5.2 Intervjuerna 
De intervjuade säger att redovisa humankapital är en komplex utevcklingsprocess som kräver 

tid. Vi har blivit allt bättre på det med åren när vi fått bättre insikt om vad som bör redovisas, 

säger bland annat Stuart för Ginger Oil AB. 

Det framkom att 3 av de 5 intervjuade företagen väljer att titta på andra ”referensföretag” 

innan de gör klart sin årsredovisning. Detta för att se om deras konkurrenter har presenterat 

någon väsentlig information som de själva missat. Det kan kopplas till diffusionsteorin som 

Ax och Bjornenak (2007) tar upp, hur nya idéer sprider sig mellan företagen. Företagen söker 

hela tiden efter nya lösningar att använda sig av vid presentation, planering och kontrollering, 

att titta på andra företag kan därmed vara ett sätt att hitta nya vägar (ibid). Börjar 

konkurrenterna redovisa mer frivillig information om sitt humankapital, kommer det bidra till 

att företagen kommer gå samma väg då de tittar på varandras årsredovisningar. Detta kan 

kopplas till Bukh et als (2001) diskussion om att intellektuellt kapital är inte enbart en 

representation av sakförhållanden, utan ett verktyg för företagen att visa sin makt. Börjar ett 

starkt företag redovisa mer om det intellektuella kapitalet så tvingar de andra företagen att 

följa i samma spår och förändras. Under intervjuerna diskuterades även själva 

presentationstekniken i årsredovisningarna, hur man väljer att presentera sin information om 

humankapitalet. Alla de intervjuade yttrade sig om att vissa saker lämpar sig bättre att 

presentera med en visualisering. En graf, tabell eller ett diagram kan vara ett bra sätt för 

företaget att framhäva det viktigaste. Diagram och bilder är ofta mer pedagogiska än text 

säger till exempel Heigard för Net Entertainment AB. Dessa åsikter stämmer överens med 

Latours (1990) uttalande om att inte enbart numeriska värden behövs, utan även beskrivningar 

och visualiseringar krävs för att kunna definiera och utforma rapporter om humankapitalet. 

Alla de intervjuade företagen diskuterade kring hur humankapitalet var en av de viktigaste 

tillgångarna när det gäller företagets framgång. Detta är tankar som delas av såväl Edvinsson 

och Malone (1997), Brennan och Connell (2000) samt Theeke (2005). Vid intervjuerna 

framkom det att företagen själva har bestämt vilken information om humankapitalet som skall 

redovisas i årsredovisningen. Det stämmer inte överens med Bukh et al (2005) och Ax och 
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Martons (2008) idéer om att det finns ett ”gap” mellan den information som finns i 

årsredovisningen och den efterfrågade informationen. Exempelvis så poängterade Stuart vid 

intervjun med Ginger Oil att det aldrig har kommit några önskemål från intressenterna om att 

redovisa mer information om humankapitalet. Han säger även att oftast har intressenterna för 

dålig insikt i företaget för att veta vad som borde redovisas, företaget måste därför på eget 

initiativ tilldela intressenterna den information som är väsentlig.  

Vid intervjuerna framkom det att orsakerna till varför företagen väljer att redovisa frivillig 

information om sitt humankapital är olika. Det finns en rad olika anledningar utöver att bara 

tillfredställa aktieägarna och investerare säger Heigard på Net Entertainment AB. Att locka 

och rekrytera välutbildad personal är ett av målen med vår redovisning fortsätter Heigard. 

Lundmark på Panaxia Security AB sa att deras främsta anledning att redovisa frivillig 

information om humankapitalet var att visa åt myndigheter och kunder att deras anställda 

hade den utbildningen som krävdes för att bedriva säkerhetsverksamhet. Detta tankesätt 

stämmer överens med Theeke (2005) och Bukh et als (2005) uttalanden om att 

årsredovisningen inte bara är till för investerarna.  

Under intervjun med Lundmark på Panaxia Security AB framkom det även att det finns 

nackdelar med att redovisa ”för mycket” om humankapitalet. När man redovisar frivillig 

information blir den även tillgänglig för konkurrenterna, vilket kan påverka företaget negativt 

(Brennan & Connell, 2000; Ax & Marton, 2008). Lundmark diskuterar bland annat om risken 

för ”raggning” av personal, vilket innebär att om du skriver för mycket om din personal 

kommer det att intressera andra företag att försöka locka över dem. Lundmark och Timby 

diskuterade både om att skydda personalens integritet. Det uppstår en säkerhetsrisk om du 

delger detaljer om din personal som andra kan dra nytta av säger Lundmark. Betting 

Promotion AB är ett relativt litet företag och det är då svårt att lämna alltför mycket  

information om humankapital utan att gå in på individnivå anser den intervjuade Timby. Även 

här kan en koppling göras till Ax och Marton (2008) som påpekar att de stora företagen 

redovisar mer frivillig information än små och medelstora företag. 

Framförallt är det dock andra orsaker som ligger till grund varför de intervjuade företagen inte 

redovisar mer om sitt humankapital. Den huvudsakliga orsaken var brist på ”kunskap”, att 

företagen var relativt nyetablerade och därmed inte visste vad och hur humankapitalet skulle 

redovisas, ”det var inget vi tänkte på” säger bland annat Stuart på Ginger Oil AB. Roslender 

och Fincham (2004) samt Guthrie och Petty (2000) diskuterar just detta. Det kan vara en brist 

på kunskap om hur företag kan mäta och rapportera sitt intellektuella kapital på ett 

systematiskt sätt, eftersom det inte finns någon gemensam modell för mätning och 

rapportering. En annan orsak kan vara den finansiella biten, det kostar mer för företaget att ta 

fram mer information. Timby för Betting Promotion pratade om att inte allt kan redovisas, 

man får välja de väsentligaste punkterna man vill fokusera på fortsätter Timby. Detta kan 

hänföras till Rylander et al (2000), Marr et al (2003) och Williams (2001) som säger att 

företag avstår från att delge information på grund av de extra kostnaderna som uppstår i 

samband med insamling och offentliggörande av informationen.  
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5.3 Sammanställning av årsredovisningarna 
Det vi kan utläsa av sammanställningen nedan är att det finns stora möjligheter för de 

undersökta företagen att förbättra sig. Det som flest företag har valt att presentera är 

utvecklingsmöjligheter för personalen och uttalanden om nyckelpersoner i företaget. Här ser 

vi en siffra på 55,6 procent. Det som inget företag valde att presentera var nyckeltalet 

utbildningskostnader. Det kan anses vara lite häpnadsväckande med tanke på att 

utvecklingsmöjligheter för personalen var det nyckeltal som låg i topp. Förklaringen till 

varför företagen inte valt att presentera sina utbildningskostnader har enligt intervjuerna varit 

att det är för omständigt och kostsamt att ta fram sådana siffror. De flesta av de intervjuade 

ansåg inte heller att en sådan siffra skulle fylla någon funktion i en årsredovisning. Ur studien 

kan utläsas att de nyckeltalen med mer finansiell karaktär; vinst per anställd, omsättning per 

anställd och utbildningskostnader är de nyckeltal som företagen prioriterar minst. 

En annan sak vi kan utläsa ur sammanställningen är att företagen väljer att illustrera 

utbildningsnivån och personal i olika åldersgrupper med diagram. Dessa två nyckeltal ansåg 

företagen förklarades bäst med en visualisering. Vi kan även se att det företagen främst väljer 

att komplettera sin text med är tabeller. 6 av 10 nyckeltal presenteras av något företag med 

tabeller, vilket alltså visar på att företagen föredrar kompletterar med en tabell än med ett 

diagram.  

Tabell 5:1 Sammanställning av nyckeltal 

  

NYCKELTAL 

Antal 
företag som 
redovisar 
nyckeltal 
(st.) 

Nyckeltalen 
presenteras 
med enbart 
text (st.) 

Nyckeltalen 
kompletteras 
med tabell 
(st.) 

Nyckeltalen 
kompletteras 
med diagram 
(st.) 

Vinst per anställd 3 av 9 0 3 av 3  0 

Omsättning per anställd 1 av 9 0 1 av 1 0 

Personal i olika åldersgrupper 3 av 9 0 1 av 3 2 av 3 

Andelen anställda per avdelning 4 av 9 3 av 4 1 av 4 0 

Nyanställda 4 av 9 3 av 4 1 av 4 0 

Personalomsättning 2 av 9 2 av 2 0 0 

Utvecklingsmöjligheter för personalen 5 av 9 5 av 5 0 0 

Utbildningsnivå 4 av 9 2 av 4 1 av 4 1 av 4 

Utbildningskostnader 0 av 9 0 0 0 

Uttalanden om nyckelpersoner i företaget  5 av 9 5 av 5 0 0 
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6 Slutsatser  
Här diskuteras de slutsatser som är baserade utifrån de resultat och analyser som 

presenterats i de föregående kapitlen. Avslutningsvis kommer förslag till fortsatt forskning att 

ges. 

Vilka nyckeltal väljer då företagen att presentera? En slutsats vi har kunnat dra efter vår 

undersökning är att fokus inte ligger på de finansiella nyckeltalen som vinst per anställd, 

omsättning per anställd och utbildningskostnader. Företagen väljer istället att fokusera på att 

redovisa kunskapsrelaterad information som utbildningsnivå och utvecklingsmöjligheter för 

personalen. Ytterligare något som det fokuseras på i årsredovisningarna är att framhäva 

personalen och nyckelpersonerna i företaget. Att fokus hamnar på dessa nyckeltal istället för 

de finansiella kan kopplas mot teorin om att information om humankapital lämpar sig bäst att 

förklaras i text och visualiseringar. 

Alla de intervjuade företagen yttrade sig om att vissa saker lämpar sig bättre att presentera 

med en visualisering. En graf, tabell eller ett diagram kan vara ett bra sätt för företaget att 

framhäva det viktigaste på ett mer pedagogiskt sätt. Vår undersökning visar även på att de 

flesta företag väljer att komplettera sina textkapitel om personalen med antingen tabeller eller 

diagram. Detta är något som går ihop med teoriavsnittet om att inte enbart text och numeriska 

värden behövs för att beskriva humankapitalet, utan även visualiseringar och tabeller.  

Varför redovisas då frivillig information om humankapital i kunskapsföretagens 

årsredovisningar? Resultaten från studien pekar på att det inte är efterfrågat av investerare och 

aktieägare utan något som sker på eget initiativ av företagen, vilket skiljer sig från teorin. Vid 

intervjuerna poängterar företagen att de aldrig har fått några sådana önskemål. Det är snarare 

så att företagen anser att humankapitalet är deras viktigaste tillgång och därför väljer att 

redovisa frivillig information, för att göra aktieägarna medvetna om detta. En annan fördel 

företagen ser i att redovisa denna information är att motivera och rekrytera bra personal samt 

locka nya kunder. I vår undersökning delgav alla företag utom ett företag någon form av 

frivillig information om sitt humankapital i årsredovisningen. Undersökningen visar även på 

att de företagen med fler antal anställda redovisar mer frivillig information om sitt 

humankapital än de mindre företagen med få anställda. Utöver stoleken så påverkar även 

utbildningsnivån, det var två företag som var i behov av högutbildad personal, dessa företag 

var även de som redovisade mest frivillig information om sitt humankapital i 

årsredovisningen. Detta är en slutsats som stämmer med teorin där företag med högutbildad 

personal måste lämna mer frivillig information för att minska informationsasymmetrin mellan 

ledningen och de externa intressenterna. 

Även om de var många företag som redovisade frivillig information om sitt humankapital så 

var inte omfattningen av informationen alltför stor. Den huvudsakliga orsaken till detta var 

brist på ”kunskap”, att företagen var relativt nyetablerade och därmed inte visste vad och hur 

humankapitalet skulle redovisas. Många av de intervjuade personerna förklarar att redovisa 

humankapital var inget de tänkte på när företaget var så ungt. Det fanns inte heller någon 

modell för hur en sådan redovisning skulle ske. I teorin diskuteras att det inte finns någon 

gemensam modell för humankapital skall redovisas och det är något som återspeglas i 
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företagens årsredovisningar. Vid intervjuerna framkom även att företagen sneglar på 

varandras årsredovisningar innan de slutför sin egen. Om då inte konkurrenterna väljer att 

redovisa om humankapitalet så är det inte så troligt att man tar initiativ och gör det själv. 

Samtidigt så finns möjligheten för ett starkt företag att börja redovisa mer om det 

intellektuella kapitalet och på så sätt mer eller mindre ”tvinga” de andra företagen att följa i 

samma spår och förändras. 

 

6.1 Vidare forskning 
Ett spännande förslag till vidare forskning tycker vi skulle vara att undersöka hur 

redovisningen av humankapitalet har utvecklats i företagen från det år de börsintroducerades 

och framåt. Många företag har diskuterat i intervjuer att de har lagt allt mer fokus på sitt 

humankapital och börjat inse värdet av att redovisa mer frivillig information. Hur har detta 

återspeglas i deras årsredovisningar? 



 

31 

 

7 Referenslista 
En förteckning över allt litterärt material som används i uppsatsen kan återfinnas i detta 

avsnitt. 

 

Arbetsgruppen-Konrad. (1989). Den osynliga balansräkningen – Nyckeltal för redovisning, 

styrning och värdering av kunskapsföretag. Visby: Affärsvärlden Förlag AB. 

Arbnor, I., & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära (2:a upplagan uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori - policy och -praxis. Malmö: Elanders Berlings. 

Artsberg, K., & Haller, A. (2001). Intellectual Capital - A Challenge for Accounting 

Regulation and Practice. EEA-kongressen. Aten. 

Avanza Bank. (u.d.). Hämtat från 

https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/ordlista.jsp?action=disp&id=289 den 26 

December 2009 

Ax, C., & Bjornenak, T. (2007). Management Accounting innovations: origins and diffusion. 

i T. Hopper, D. Northcott, & R. W. Scapens, Issus in Management Accounting (3:dje uppl., 

ss. 357-376). Herthfordshire: Prentice Hall. 

Ax, C., & Marton, J. (2008). Human capital disclosures and management practices. Journal of 

Intellectual Capital , 9 (3), 433-455. 

Bancell, F., & Mittoo, U. R. (April 2008). Why European firms go public. European 

Financial Management . 

Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1997). The Individualized Corporation: A Fundamentally New 

Approach to Management. Hardcover: Harper Business. 

Bern, L. (2002). Humankapitalisten – den nya ekonomins professionella aktör. Falun: 

Ekerlids förlag. 

Bogdanowicz, M. S., & Bailey, E. K. (2002). The value of knowledge and the values of the 

new knowledge worker:generation X in the new economy. Journal of European Industrial 

Training , 26 (2/3/4), 125-129. 

Bontis, N. (2001). Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure 

intellectual capital. International Journal of Management Reviews ,  3 (1), 41-60. 

Brau, J. C., & Fawcett, S. E. (2006). Initial Public Offerings: An Analysis of Theory and 

Practice. The Journal of Finance , LXI (1). 



 

32 

 

Brennan, N., & Connell, B. (2000). Intellectual capital: current issues and policy implications. 

Journal of Intellectual Capital , 1 (3), 206-240. 

Bukh, P. N., Larsen, H. T., & Mouritsen, J. (2001). Intellectual capital and the „capable firm‟: 

narrating, visualising and numbering for managing knowledge. Accounting, Organizations 

and Society (26), 735-762. 

Bukh, P. N., Nielsen, C., Gormsen, P., & Mouritsen, J. (2005). Disclosure of information on 

intellectual capital in Danish IPO prospectuses. Accounting, Auditing & Accountability 

Journal , 18:6, 713-732. 

Caddy, I. (2002). Issues concering intellectual capital metrics and measurment of intellectual 

capital. Singapore Management Review , 24. 

Catasús, B. (den 18 November 2009). (R. Hannu, & P. Füreder, Intervjuare) 

Choong, K. K. (2008). Intellectual capital: definitions, categorization and reporting models. 

Journal of Intellectual Capital , 9 (4), 609-638. 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken. Studentlitteratur AB. 

Edvinsson, L., & Malone, M. S. (1997). Det intellektuella kapitalet. Malmö: Liber ekonomi. 

FAR:s Samlingsvolym. (2009). Stockholm: FAR förlag AB. 

Gröjer, J.-E., & Johanson, U. (1996). Personalekonomisk redovisning och kalkylering. 

Stockholm: Arbetarskyddsnämnden. 

Gröjer, J.-E., & Stark, A. (1978). Social redovisning. Stockholm: Studieförbund näringsliv 

och samhälle. 

Guthrie, J., & Petty, R. (2000). Intellectual capital: Australian annual reporting practices. 

Journal of Intellectual Capital, 1 (3), 241-251.  

Jenkinson, T., & Ljungqvist, A. (2001). Going Public: The Theory and Evidence on How 

Companies Raise Equity Finance. Oxford university press . 

Johansen, R., & Swigart, R. (1994). Upsizing the individual in. London: Century. 

Johansson, S.-E. (2003). Den fullständiga balansräkningen – Verktyg för information och 

styrning. Lidingö: Industrilitteratur. 

Latour, B. (1990). Drawing things together. Representation in scientific activity , 16-68. 

Latour, B. (1995). Social Theory and the Study of Computerized Work Sites. i Technology 

and changes in organizational work (ss. 295-308). London: Chapman & Hall. 

Lyotard, J. F. (1984). The postmodern condition: A report on knowledge. Manchester: 

Manchester University Press. 



 

33 

 

MacDougall, S. L., & Hurst, D. (2005). Identifying tangible costs, benefits and risks of an 

investment in intellectual capital - Contacting contingent knowledge workers. Journal of 

Intellectual Capital , 6 (1), 53-71. 

Marr, B., Gray, D., & Neely, A. (2003). Why do firms measure their intellectual capital. 

Journal of Intellectual Capital , 4, 441-464. 

Moon, Y. J., & Kym, H. G. (2006). A Model for the Value of Intellectual Capital. Canadian 

Journal of Administrative Sciences , 253-269. 

Nationalencyklopedin. (2010). Hämtat från http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod den 18 

Januari 2010  

Nordic Growth Market. (2009). Hämtat från http://www.ngm.se/ den 26 November 2009 

Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Prevent. (u.d.). Hämtat från 

http://www.prevent.se/tema/systematiskt_arbetsmiljoarbete/andringar.asp den 01 12 2009 

Regeringen. (2009). Hämtat från http://www.regeringen.se/sb/d/2505/a/17131 den 26 

November 2009 

Reich, R. B. (1991). The work of nations. New York: Knopf. 

Ritter, J. R., & Welch, I. (2002). A review of IPO activity, pricing and allocations. The 

Journal of Finance , LVII (4), 1795-1828. 

Roos, G., Fernström, L., & Pike, S. (2006). Den värdeskapande organisationen - Intellektuellt 

kapital i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Roslender, R., & Fincham, R. (2004). Intellectual Capital reporting on the UK: a field study 

perspective. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 17, 178-209. 

Rylander, A., Jacobsen, K., & Roos, G. (2000). Towards improved information disclosure on 

intellectual capital. International Journal of Technology Management , 19, 715-741. 

Sandberg, J., & Targama, A. (1998). Ledning och förståelse: ett kompetensperspektiv på 

organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2007). Research Methods for Business Students (4:e 

uppl.). Edinburgh: Pearson Education. 

Seetharaman, A., Lock Teng Low, K., & Saravanan, A. S. (2004). Comparative justification 

on intellectual capital. Journal of Intellectual Capital , 5 (4), 522-539. 

Smith, D. (2006). Redovisningens språk. Lund: Studentlitteratur. 



 

34 

 

Stewart, T. A. (1998). Intellectual Capital - The new wealth of organization. London: 

Nicholas brealey Publishing Limited. 

Sveiby, K. E. (1997). The new organizational wealth: Managing and measuring knowledge-

based assets. San Francisco: Berrett-Koehler. 

Sveiby, K.-E. (1995). Kunskapsflödet - Organisationens immatreriella tillgångar. Stockholm: 

Svenska Dagbladets Förlag AB. 

Theeke, H. A. (2005). A human resource accounting transmission: shifting from failure to a 

future. Journal of Human Resource Costing & Accounting , 9 (1), 40-59. 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. 

Vandemaele, S. N., Vergauwen, P. G., & Smits, A. J. (2005). Intellectual capital disclosure in 

The Netherlands, Sweden and the UK: a longitudinal and comparative study. Journal of 

Intellectual Capital , 6 (3), 417-426. 

Williams, S. M. (2001). Is intellectual capital performance and disclosure practices related. 

Journal of Intellectual Capital , 2, 192-203. 

Woodward, J. (1965). Industrial Organisation: Theory and Practice. London: Oxford 

University Press. 

Wriston, W. (1992). The Twilight of Sovereignty. New York: Scribner's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bilaga 1 

 

1 

 

Intervjuguide 
Allmänna frågor:  

Vad är din position inom företaget? 

Vem/vilka inom företaget ansvarar för hur årsredovisningen skall utformas? 

Vad har ni för syn på information om humankapital (personalen), ser ni det som en viktig del 

av er årsredovisningen? 

 Är den information något ni värdesätter högt? 

Det lagstadgade informationen om personalen i årsredovisningar är relativt begränsad, vad ser 

ni för motiv till att redovisa mer information utöver detta? För- respektive nackdelar? 

Varifrån härstammar era idéer om vad som skall redovisas i årsredovisningen om personalen? 

 Är det på eget initiativ, efterfrågat av intressenter, eller är det möjligen för att ge mer 

information om företaget och därmed locka till sig potentiella investerare? 

 

Hur viktigt är utseendet i er årsredovisning? 

 Hur mycket tänker ni på vad som skall presenteras i text, tabeller eller diagram? Finns 

det någon speciell tanke på vad som är extra viktigt att visa på och därför sätter ni det i 

en tabell eller ett diagram? 

 

 

Specifika frågor till respektive företag: 

 
Wayfinder Systems AB - börsintroducerades 2005 

Ni har ett eget kapitel om de anställda där ni poängterar att ni är ett kunskapsföretag och att 

personalen är er främsta tillgång.  

 Ni delger utförliga tabeller om exakt hur många som har högskolekompetens 

respektive gymnasiekompetens, samt hur fördelningen av de anställda ser ut över 

verksamheten. Vad är den huvudsakliga tanken med att delge denna frivilliga 

information? 

 Varför har ni inte beskrivit något om hur till exempel åldersfördelningen, antalet 

nyanställda och personalomsättningen ser ut på företaget?  

 Hade inte en sådan information kunnat vara intressant för att veta en del om 

erfarenhetsnivån hos de anställda, om det är många som börjat och slutat senaste åren 

och ge en klarare bild av hur många som är nära pensionen? 
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Panaxia Security AB - börsintroducerades 2006 

Vi har granskat er årsredovisning för 2006 då ni blev introducerade på börsen och ni hade då 

ett kort men beskrivande kapitel om er personal. Hade ni någon speciell tanke bakom denna 

utformning? 

 Ni har valt att delge frivillig information som till exempel hur personalmängden har 

förändrats de senaste åren samt utbildningsnivån hos de anställda, varför har ni valt att 

delge denna information? 

 Ni har delgett information om hur fördelningen av de anställda ser ut mellan de olika 

avdelningarna, men inget om personal i olika åldersgrupper och personalomsättningen. 

Hur kommer det sig? 

 Hade inte denna information kunnat vara intressant för att veta en del om 

erfarenhetsnivån hos de anställda, om det är många som börjat och slutat senaste åren 

och ge en klarare bild av hur många som är nära pensionen? 

 Ni diskuterar hur ni kommer att starta utvecklingsprogram för era operativa chefer, 

men ni har inte specificerat några utbildningskostnader, hade inte det kunna vara bra 

för att ge en tydligare bild av hur mycket ni kommer att satsa på att utbilda er 

personal? 

 

Generic Sweden AB - börsintroducerades 2006 

Ni redovisar mycket av den frivilliga information om humankapital där ni har ett helt eget 

kapitel om er personal, hur kommer det sig att ni väljer att göra detta? 

 Ni väljer exempelvis att redovisa vinst per anställd vilket är rätt ovanligt, vad är 

tanken bakom det? 

 Ni har diagram på såväl branscherfarenhet, åldersfördelning och utbildningsnivå i 

företaget. Vad är motiven till detta då denna information inte är lagstadgad, samt 

varför väljer ni att presentera det i form av diagram? 

 Ni skriver att ni vill vara en attraktiv arbetsplats genom att erbjuda vidareutveckling av 

personalen, men har ni specificerat några utbildningskostnader? Det hade kunnat vara 

bra för att ge en tydligare bild av hur mycket ni kommer att satsa på att utbilda er 

personal. 

 

Panalarm AB - börsintroducerades 2007 

Ni väljer att framförallt redovisa den lagstadgade informationen vad det gäller er personal, 

men delger inte desto mer frivillig information, vad är anledningen till det? 

 Ni säger att ni är beroende av kvalificerad och motiverad personal inom Panalarm, 

men ni diskuterar ingenting kring utbildningsnivån inom företaget, hur kommer det 

sig? 

 

Net Entertainment AB - börsintroducerades 2007 

Ni diskuterar mycket om er personal och har ett eget kapitel om dem. Vad är motiven till att 

ni redovisar mycket mer information om humankapitalet än vad som är lagstadgat i Sverige?  

 Varför har ni valt att illustrera utbildningsnivån i form av ett diagram? 
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Arena Personal AB - börsintroducerades 2006  

Ni redovisar mycket frivillig information om er personal, vad är motiven till detta? 

 Exempelvis så diskuterar ni hur personalen är er viktigaste tillgång, men ni redovisar 

inte varken vilka olika åldersgrupper personalen är i eller vilken omsättning ni har på 

personalen. Hade inte detta kunnat vara intressant för att se om kompetensen är kvar i 

företaget eller om det är stor rullians på personalen? 

 Varför har ni inte ett eget kapitel i årsredovisningen om personalen? 

 

Betting Promotion AB – börsintroducerades 2005 

Ni väljer att framförallt redovisa den lagstadgade informationen vad det gäller er personal, 

men delger inte desto mer frivillig information, vad är anledningen till det? 

 

Det framgår av er årsredovisning att dem anställda skall vara IT-kunniga och att ert företag 

inte är känsligt om nyckelpersonerna inom företaget slutar. Men ni har inte tagit upp något om 

de anställdas utbildningsnivå? Vad är motivet till detta?  

 Hade inte denna information varit intressant, som till exempel en potentiell 

investerare? 

 

 

Hexatronic Scandinavia AB - börsintroducerades 2008 

Ni väljer att framförallt redovisa den lagstadgade informationen vad det gäller er personal, 

men delger inte desto mer frivillig information, vad är anledningen till det? 

 Utbildningsnivån hos de anställda säger en del om vilken framtid företaget har, 

speciellt i kunskapsföretag där de anställda är den största tillgången. Hur kommer det 

sig att ni inte redovisar detta? 

 Antalet anställda är i sig en intressant siffra, men det är mer intressant att veta hur 

omsättningen av personalen ser ut. Är det något ni har funderat på att redovisa? 

 Vinst per anställd är en rätt ovanlig punkt att redovisa om humankapitalet, hur 

kommer det sig att ni väljer att redovisa just det? 

  

Ginger Oil AB - börsintroducerades 2007 

I er årsredovisning från 2007 står det att ni hyr in specialister (konsulter) men ni tar inte upp 

något om deras utbildningsnivå, varför? 

 Hade det inte varit intressant att veta som en intressent eller som en potentiell 

investerare? 

 

 




