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1 Inledning

I det inledande kapitlet presenteras vår studie och dess bakgrund. Det följs

av en diskussion runt det problem som skall studeras, vilket mynnar ut i en

problemformulering och ett syfte. Vidare berörs studiens avgränsningar

samt målgrupp.

1.1 Bakgrund

I över femhundra år har vi förlitat oss på den dubbla bokföringen. I dagens

kunskapssamhälle som också benämns ”den nya ekonomin” utgörs många

företags värde inte längre av maskiner utan av människor. Följden blir att

dagens redovisning ifrågasätts av dem som förespråkar att humankapital

skall värderas och aktiveras på balansräkningen. När företag investerar i

humankapital och kompetens som till exempel forskning och utveckling,

IT-system eller bredband bokförs det som skuldposter. Det innebär att

företagets satsningar på framtiden motsvaras av en allt ihåligare

balansräkning. En konsekvens av detta påstås vara att kapitalmarknadens

värdering av företagen blir allt svårare. Motståndarna till en redovisning av

humankapital talar om en alltför låg grad av pålitlighet vad det gäller den

här typen av redovisningsinformation.

Många företag inser idag att deras tillgångsvärden inte längre utgörs av

fastigheter och maskinpark utan istället av kundlojalitet, elektronisk

infrastruktur, innovation och anställdas kunskap. Det blir allt viktigare för
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företagen att lyfta fram dessa tillgångar för att uppnå konkurrensfördelar.

En ofta återkommande metafor i detta sammanhang är isberget.

”Ovanför ytan finns de ekonomiska och fysiska tillgångarna, glittrande i solen, synliga.

Under, osynligt, finns någonting vida större, vars betydelse alla inser men vars konturer

ingen känner till”.

Källa: Stewart, T.A. 1997

Humankapital innefattar medarbetarnas kompetens och egenskaper samt

ingår som en del av företagets intellektuella kapital tillsammans med

strukturkapital. Vårt ämnesval har utvecklats ur intresset för

redovisningsområdet samt problematiken kring begreppet humankapital.

1.2 Problemdiskussion

Under senare år har andelen tjänste-/kunskapsföretag ökat i samhället.

Inom redovisningen innebär detta andra tankegångar kring vad som är

företagets tillgångar. Tidigare kunde en traditionell balansräkning bestå av

bland annat företagets varulager och dess maskinpark. Idag ser många

kunskapsintensiva företag istället sin personal som främsta tillgång. Den

kunskap, erfarenhet, egenskaper och kapacitet som företagets ledning och

dess medarbetare besitter benämns humankapital.

Senaste åren har debatten varit intensiv kring huruvida företagens

humankapital skall redovisas på balansräkningens tillgångssida eller ej.

Diskussionen har då till stor del handlat om huruvida det går att värdera

humankapital eller ej. Förespråkarna anser att det går att värdera och

därmed borde redovisas som en tillgångspost på balansräkningen, medan
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kritikerna anser att det inte går att värdera humankapital och följaktligen

skall det inte redovisas på balansräkningen. Denna debatt fortgår även idag.

Vi är intresserade av att fånga den totala debatten som pågår kring

humankapital. I vår uppsats avser vi dock inte att lägga tyngdpunkten på

värderingsproblematiken utan istället inrikta oss på humankapital som

tilläggsinformation i årsredovisningen.

Vårt intresse för begreppet humankapital medför att vi vill placera det i

centrum för uppsatsen. Utifrån begreppet avser vi att identifiera grupper av

individer som har en relation till humankapital idag. Vi vill undersöka hur

dessa grupper antingen påverkar eller blir påverkade av begreppet

humankapital. Detta arbetssätt baseras på ”Stakeholder approach”.

Stakeholders kan definieras som grupper eller individer som på ett tydligt

sätt påverkas av eller påverkar ett företags aktiviteter och beskrivs

utförligare i referensramen.

Det finns många problemområden som kan kopplas till begreppet

humankapital. En central fråga är vad som innefattas i begreppet. Denna

fråga vill vi besvara genom att kartlägga hur humankapital idag redovisas

av företagen. De företag vi är intresserade av är framförallt IT-bolag. Detta

för att vi upplever IT-bolag som mest aktiva i dagens debatt angående

humankapital. Vårt intryck från media är att IT-bolagen verkar vara de som

visar störst intresse i denna fråga. Dessutom vill vi undersöka om dessa

företag har behov av en utveckling av redovisningen samt om det finns

tendenser till en gemensam utveckling av standards i tilläggsinformationen.

Det råder delade meningar om begreppets definition även om de flesta

troligtvis uppfattar begreppet humankapital på liknande sätt. Vilken

innebörd begreppet humankapital ges tror vi speglas av hur det redovisas.
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Ett annat problemområde innefattar att utreda vem redovisningen

egentligen är till för. Vi vill identifiera vilka som använder

redovisningsinformationen om humankapital. Här är vi bland annat

intresserade av att veta i vilken utsträckning som investerarna använder

informationen vid värdering av företag. Vi vill också ifrågasätta om

humankapital skall ingå i redovisningen och i så fall på vilka grunder. Detta

problemområde vill vi belysa genom att ta reda på hur revisorn ser på

redovisningen av humankapital.

De övergripande problemområdena är ett uttryck för att redovisningen kan

ses som en social process. Det innebär att redovisningen förändras när

samhället förändras. (Gröjer & Stark, 1978) Under de senaste decennierna

har samhället gått från att vara ett industrisamhälle till att bli ett

kunskapssamhälle vilket medfört stora förändringar inom

redovisningsområdet. Nya behov behöver tillfredsställas och det leder till

ett ökat tryck på att utvecklingen av redovisningen skall fortgå. (Hopwood

et al, 1990) Samhällets värderingar och normer präglar således

redovisningen.
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1.3 Problemformulering

Ovanstående diskussion leder oss fram till ett antal frågeställningar som

skall belysa humankapitalet utifrån stakeholderperspektivet:

•  Vem driver processen humankapital och vem gynnas av detta?

•  Hur redovisas humankapitalet idag och vilka modeller används?

•  Ingår humankapitalet i investerarnas värdering av företag?

•  Hur ser revisorn på redovisningen av humankapital?

1.4 Syfte

Uppsatsens syfte är att belysa humankapitalets roll utifrån ett

stakeholderperspektiv samt att kartlägga hur IT-bolag idag redovisar sitt

humankapital i årsredovisningen. Vi ämnar även att undersöka intresset för

en gemensam standardmodell för hur humankapital ska redovisas som

tilläggsinformation i årsredovisningen.

1.5 Avgränsningar

Ett flertal avgränsningar görs beroende på tids- och ekonomiska aspekter.

Kartläggningen av årsredovisningar begränsas till marknadsnoterade IT-

bolag. Begränsningen till att enbart studera IT-bolag i företagsperspektivet

har varit nödvändig då en studie av samtliga kunskapsföretag skulle bli

alltför omfattande. Valet av IT-bolag motiveras dessutom av den

uppmärksamhet som de tillmätts genom media samt av IT-bolagens tydliga

intresse för debatten humankapital. Avgränsningen till IT-bolag medför
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viss påverkan på uppsatsen. Det är viktigt att notera slutsatsernas

begränsade generaliserbarhet, vi kommer ej att kunna dra generella

slutsatser rörande övriga kunskapsföretag. Arbetet avgränsas vidare till att

endast omfatta den externa redovisningen och därmed tas inga interna

aspekter upp. Vår studie inriktar sig enbart på hur företagen redovisar sitt

humankapital externt. Hur företagen sedan behandlar sitt humankapital

internt är underlag för en helt annan undersökning.

1.6 Målgrupp

Uppsatsen riktar sig i första hand till personer med en ekonomiskt

bakgrund, företrädesvis med kunskaper inom redovisningsteori. Språket i

uppsatsen förutsätter ekonomiska högskolestudier, därför har vi valt att inte

förklara ekonomisk vedertagen terminologi. Vår målsättning är att

resultaten även skall vara av intresse för berörda parter i debatten kring

humankapital.
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2 Metod

Det är betydelsefullt att i vår uppsats resonera kring den syn vi har på

verkligheten och vetenskapen samt vår forskarroll. Arbetet påverkas av vår

förförståelse samt våra grundläggande värderingar och antaganden. Vi

har även redovisat vårt tillvägagångssätt för framtagande av fakta och

resultat. Diskussionen i detta kapitel syftar till att medvetandegöra

uppsatsens utgångspunkter.

2.1 Metodsynsätt och undersökningsområdets

karaktär

Det metodsynsätt som vi väljer att ha som utgångspunkt i vår uppsats

formar till stor del vår problemformulering samt styr tillvägagångssättet vid

vår datainsamling. Metodsynsättet är därigenom styrande i den

kunskapsutvecklande processen.

Nedanstående modell illustrerar hur överensstämmelse mellan ett

metodsynsätts antagande och ett undersökningsområdes beskaffenhet

skapas genom ett arbetsparadigm. Ett arbetsparadigm kan ses som en

brygga mellan metodsynsättet och de grundläggande föreställningarna

(undersökningsområdet). (Arbnor & Bjerke, 1994)
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Figur 1 Figur ur Arbnor & Bjerke; Företagsekonomisk metodlära (1994) s.

234

Vi ser arbetsparadigmet som det arbetssätt vi byggt upp, vilket beskrivs

utförligare under rubriken tillvägagångssätt (2.3.3). Arbetsparadigmet skall

som tidigare nämnts överordnat fungera som en sammankoppling mellan

det valda metodsynsättet och det aktuella undersökningsområdet.

Ett undersökningsområde kan definieras som det verklighetsfält mot vilket

en kunskapare riktar sina kunskapande ambitioner. (Arbnor & Bjerke,

1994) Vi ser ämnet redovisning som vårt undersökningsområde. En snävare

avgränsning kan göras till begreppet humankapital inom redovisningen.

Undersökningsområdet skall stämma överens med arbetsparadigmet vilket i

sin tur skall stämma överens med metodsynsättet. Därför blir både

arbetsparadigmets utveckling och form olika beroende av vilket

metodsynsätt som väljs. (Arbnor & Bjerke, 1994)

Arbetsparadigm

Överensstämmelse  Överensstämmelse

Metod-
synsätt

Under-
söknings-
område
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2.1.1 Företagsekonomiska metodsynsätt

Inom företagsekonomisk metodlära finns tre metodsynsätt eller

angreppssätt som gör antaganden om verkligheten. (Arbnor & Bjerke,

1994) Dessa antaganden måste göras för att vi skall kunna undersöka,

förklara samt förstå verkligheten och är avsedda att fungera som

vägledning för kunskaparen.

Det analytiska synsättet utgår från ett antagande om en av oss oberoende

verklighet, den så kallade objektiva verkligheten. Synsättet strävar sedan

efter att förklara denna verklighet och det sker i form av kausalsamband

(orsak-verkan-samband).

Liksom det analytiska synsättet antar även systemsynsättet att verkligheten

är objektiv, eller mer precist objektivt tillgänglig, men utgår ifrån att denna

verklighet är uppbyggd på ett annorlunda sätt. Systemsynsättet antar att

verkligheten är arrangerad på ett sådant sätt att helheten avviker från

summan av delarna. Detta innebär att relationerna mellan helhetens delar

blir väsentliga, de ger plus- eller minuseffekter (synergi). Det är här fråga

om en omorientering av tänkandet i förhållande till det analytiska synsättet.

Istället för orsak-verkan-samband behandlas komponenter i interaktion med

varandra. Synsättet förnekar det användbara i att söka kausalsamband.

Aktörssynsättet antar till skillnad från de båda tidigare synsätten att

verkligheten är en social konstruktion. Denna verklighet betraktas som

bestående av ett flertal olika verklighetsbilder (innebördsstrukturella

nivåer), som delas av en större eller mindre grupp av människor. Av detta

följer att helheter och delar blir flertydiga och omtolkas fortlöpande.

Helheten förstås här utifrån delarnas egenskaper och intresset riktas mot
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betydande aktörers handlingar i ett socialt sammanhang. (Arbnor, &

Bjerke, 1994)

Om verkligheten antas vara objektiv menas  att människan existerar i en

extern oberoende miljö och kan därmed endast anpassa sig till eller

kontrolleras av denna miljö. Med en subjektiv verklighetsuppfattning är

verkligheten tolkad av människan och uppgiften blir därmed att förstå den

process som gör att människan konkretiserar sitt förhållande till

omgivningen. (Morgan & Smircich, 1980) Det accepteras numera inom

forskningen att ingen forskare kan vara neutral i förhållande till

undersökningsproblemet, då denne under processens gång måste göra

ställningstaganden som beror på värderingar och erfarenheter. (Patel &

Tebelius, 1987)

Ovan beskrivna renodlade metodsynsätt anser vi inte kunna appliceras

fullständigt på verkligheten. Vår målsättning är att tillämpa ett självständigt

och kritiskt förhållningssätt till vårt arbete. Verkligheten kan vara

subjektiv, objektiv eller ett mellanting av dessa extremvärden. Vi anser att

det inte finns något som är objektivt rätt, utan det är snarare frågan om att

flera individer delar samma subjektiva föreställningar. Vårt ämnesval,

begreppet humankapital, är subjektivt och existerar i flera innebörder. Alla

har skapat sig en egen uppfattning om vad humankapital innebär. I

uppsatsarbetet är det viktigt att sträva efter objektivitet så långt som detta är

möjligt. Även om begreppet humankapital är subjektivt, försöker vi att

behandla ämnet så objektivt som möjligt. Då vi i uppsatsarbetet använder

oss av intervjuer är det viktigt att återge respondenternas subjektiva åsikter

om begreppet humankapital på ett så objektivt sätt som möjligt. Utifrån

detta resonemang ser vi oss huvudsakligen som tillämpare av

systemsynsättet.
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Nedanstående modell tydliggör skillnaden mellan att förklara och förstå

kunskap. Det är en kontroversiell och ofta missförstådd fråga. Gränsen

mellan det förklarande och det förstående är ofta mycket diffus. (Abnor &

Bjerke; 1994)

Figur 2 Modell ur Arbnor & Bjerke; Företagsekonomisk metodlära (1994)

s. 62

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt

Två viktiga förhållningssätt inom vetenskapsteorin är positivism och

hermeneutik. Positivismen kännetecknas av att helheten i ett problem alltid

kan studeras genom att reducera problemet till delarna och studera dessa

delar var för sig. Vidare skall forskningsresultatet inte på något sätt kunna

påverkas av forskarens personliga, politiska, religiösa och känslomässiga

läggning. Forskaren skall kunna bytas ut och resultatet av forskningsarbetet

Förklarande kunskap
(Positivism)

Förstående kunskap
(Hermeneutik)

Analytiskt synsätt

Systemsynsätt

Aktörsynsätt
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skall ändå vara detsamma. Uppfattningen att en forskare alltid skall vara

objektiv kommer från positivismen. En central del inom positivismen är

lagbundenheten vilket innebär att kausala samband skall sökas. (Patel &

Davidsson, 1991)

Det andra förhållningssättet är hermeneutiken. Hermeneutik betyder

ungefär tolkningslära och kan sägas vara positivismens motsats.

Hermeneutiken bygger på antagandet att människan per definition är

subjektiv, vilket innebär att varje individ har en egen tolkning och

uppfattning av fenomen. Inom hermeneutiken studeras, tolkas och förstås

grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Till skillnad från

positivisterna är hermeneutikerna inte intresserade av att förklara

företeelser. Istället menar de att det går att förstå andra människor och den

egna livssituationen genom att tolka och förstå innebörden av människors

intentioner och avsikter. Forskaren ställer helheten i relation till delarna och

pendlar mellan del och helhet för att på så sätt få en så fullständig förståelse

som möjligt. (Patel & Davidsson, 1991)

Vi kommer till stor del i vår undersökning att analysera och generera idéer

utifrån ett problemområde. Vi kommer i vårt arbete bli tvungna att göra

tolkningar, medvetet och omedvetet, samt ta ställning där subjektivitet

kommer att bli oundvikligt. I vårt arbete förutsätts vi på ett objektivt sätt

kartlägga något som är subjektivt. Påverkan av vår förförståelse och våra

personliga åsikter kommer att förekomma då vi måste tolka vad begreppet

humankapital innebär. Att studera begreppet humankapital utifrån

stakeholderperspektivet är vårt försök att avspegla verkligheten på ett

objektivt sätt.
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I vårt arbete kan vi se verkligheten, redovisningen, som bestående av två

verklighetsbilder. Det ena är det objektiva perspektivet. Det objektiva

redovisningsperspektivet ses som ett uttryck för positivism. I det objektiva

perspektivet vill förespråkarna återge verkligheten precis som den är.

Redovisningen skall spegla verkligheten, endast mätbar och verifierbar

information skall tas upp i redovisningen. I boken ”Tell it like it was” ställs

ett antal premisser upp för redovisningen. Av premisserna framgår att det

inte anses att ett företags icke-monetära tillgångar kan mätas på ett

tillförlitligt sätt. Vidare anses inte information om företagets sociala

aktiviteter ingå i den finansiella redovisningen. (Anthony, 1983)

Perspektivet medför en positivistisk redovisningssyn (positivismen

beskrivs ovan). Den andra verklighetsbilden är maktrelaterad. Det innebär

ett mer subjektivt synsätt, redovisningen påverkas av utomstående

intressen. Synsättet företräds i uppsatsen av stakeholderteorin, vilken

beskrivs utförligare i referensramen.

2.3 Metodansats

Metodbeskrivningens avsikt är att möjliggöra för läsaren att på egen hand

bedöma de följande resultatens och tolkningarnas rimlighet och

generaliserbarhet. (Patel & Davidsson, 1991) Genom att beskriva vårt

tillvägagångssätt hoppas vi kunna uppfylla detta.

2.3.1 Induktion, deduktion och abduktion

Den induktiva metoden föreställs utifrån en serie observationer som sluter

sig till en mer generell hypotes eller teori. (Elgmork, 1995) Induktion ger
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en formaliserad framställning som bygger på att både observation och

induktivt tänkande är objektivt – inga personliga, subjektiva element släpps

fram. Antingen uppfyller induktionen föreskrivna villkor eller ej – det är

inget som subjektivt avgörs. (Chalmers, 1995)

Den induktiva slutledningsmetoden går ”från det enskilda till det

allmänna.” Det innebär att man sluter sig till allmänna lagar och

förhållanden från enskilda fall. Den induktiva slutledningen grundas på

iakttagelse och erfarenhet.

En deduktion innehåller något som är logiskt nödvändigt. I motsats till

induktion går deduktion ”från det allmänna till det enskilda”. Deduktion

utgår ifrån teorin och menar att den kan appliceras på ett enskilt fall, det

vill säga från teorier formas hypoteser som kan testas på verkligheten. Det

innebär att slutledningen inte behöver stöd av erfarenheten. Istället sätts

slutsatserna och förklaringarna först som förutsättningar. (Brante, 1984)

Abduktionen är en kombination av induktion och deduktion. Den utgår från

empiriska fakta på samma sätt som induktionen men avvisar inte teoretiska

föreställningar. Den process som abduktionen består av kan beskrivas som

en växelverkan mellan teori och empiri. Successivt finjusteras teorin allt

eftersom empirin utvecklas. (Alvesson & Sköldberg, 1994)

Vi föredrar abduktion som baseras på följande resonemang. Inledningsvis

sökte vi litteratur som vi fann relevant på området. Med hjälp av detta

material ville vi förklara ämnet, problemområdet och presentera befintliga

teorier. Dessa teorier kom sedan att forma vår referensram. Detta ser vi

som den deduktiva delen av vår uppsats. Nästa steg blev mer av induktiv

karaktär då vi samlade in information via intervjuer och genom granskning
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av årsredovisningar. Med denna information som utgångspunkt gjordes

sedan analyser samt drogs slutsatser. Då referensramen till stor del syftar

till att härleda oss fram till problemet, kom i analysen inte lika många

kopplingar till referensramens teorier att göras som vore fallet om vi använt

oss av en renodlad deduktiv ansats.

2.3.2 Kvantitativa och kvalitativa tekniker

Kvantitativa metoder är främst inriktade på att mäta ”hur mycket".

Utgångspunkten är att det som studeras skall kunna redovisas numeriskt.

Syftet är ofta att göra förutsägelser. Kännetecknande för kvantitativa

tekniker är en hög grad av standardisering och formalisering vilket leder till

att flexibiliteten sjunker till en låg nivå. Vid användning av kvantitativa

metoder bör man veta vilka aspekter av ett problem som är relevanta för att

kunna beskriva dem mer ingående. (Winter, 1987)

Till skillnad mot kvantitativa metoder är de kvalitativa inriktade på ”hur”

och ”varför.” Dess utgångspunkt är att varje företeelse består av en unik

kombination av kvaliteter eller egenskaper och att den därför inte kan

mätas. De kännetecknas av hög flexibilitet och följaktligen av en låg grad

av standardisering och formalisering. (Andersen, 1994)

Kvalitativa tekniker används ofta vid undersökning av problem som det

tidigare finns ganska begränsad kunskap om. Det gäller att försöka ta reda

på vilka aspekter som är de viktigaste och mest intressanta, samt vilket

sammanhang som kan finnas mellan de olika delarna. Metoderna skall ge

sammanhang och allsidighet ur de väsentliga aspekterna. Tyngdpunkten vid
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kvalitativa metoder ligger på tolkning och förståelse och bygger på den

samhällsvetenskapliga traditionen.

Valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod styrs av

problemformuleringen. Då vi har genomfört muntliga intervjuer samt

telefonintervjuer leder detta till att varje intervju är unik på sitt sätt. Detta

medför att intervjuerna inte kan utvärderas på ett kvantitativt sätt utan vi

behandlar varje intervju enskilt på ett kvalitativt sätt. Kartläggningen av

årsredovisningarna kan ses som kvantitativ, då vi samlat in ett större antal

mätbara data. Den kan även anses vara kvalitativ då vi analyserat och

granskat varje enskild årsredovisning.

2.3.3 Tillvägagångssätt

I vår undersökning har vi att använt oss av såväl primärdata som

sekundärdata. Inledningsvis har vi läst in oss på ämnet och gjort ett urval

av den stora mängd litteratur som finns. Tyngdpunkten har legat på

forskningsartiklar. Författarna till den litteratur vi läst har i de flesta fall

tagit personlig ställning för eller emot en aktivering av humankapital. Även

om uppsatsens syfte inte är att avgöra den frågan är det viktigt att vara

medveten om författarnas ställningstagande för att kritiskt kunna läsa

litteraturen. Vidare har vi studerat ett stort antal årsredovisningar för att få

en tydlig bild av hur företagen redovisar sitt humankapital idag. Detta utgör

vår sekundärdata och vi anser oss därigenom ha haft ett tillräckligt underlag

när vi gått ut till våra olika undersökningsgrupper och gjort intervjuer. De

intervjuer som genomförts utgör vår primärdata.
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En stor del av vårt arbete har ägnats åt att granska befintliga

årsredovisningar från 1998. Att vi valt att granska årsredovisningarna från

1998 beror på att årsredovisningarna för 1999 i de flesta fall ännu ej

publicerats då uppsatsarbetet inleddes. Granskningen av  årsredovisningar

gjordes i syfte att kartlägga hur humankapital redovisas i IT-bolag idag.

Kartläggningen bestod av att vi dels tittade på hur många bolag som

redovisade sitt humankapital som tilläggsinformation samt hur denna

redovisning såg ut. Urvalet av årsredovisningar har, som tidigare nämnts,

avgränsats till marknadsnoterade IT-bolag. Detta för att underlätta

insamlingen av data då årsredovisningar från marknadsnoterade bolag har

större tillgänglighet. Bolagen har valts ut med hjälp av ett flertal olika listor

publicerade i aktuella finansiella tidskrifter. Företagen har företrädesvis

kontaktats via mail. Vi har presenterat oss, talat om syftet med uppsatsen

samt efterhört möjligheterna att få deras årsredovisning i tryckt form. Ett

antal av årsredovisningarna har laddats ned via företagens hemsidor. De

granskade bolagen finns presenterade i bilaga 1. Vårt urval har begränsats

till femtio stycken IT-bolag. Antalet utgör nästan samtliga

marknadsnoterade IT-bolag idag. Dessutom ansåg vi att femtio företag var

en hanterbar massa. Det bör noteras att företagen skiljer sig åt då vissa av

dem är renodlade konsultbolag medan andra har en produkt kombinerat

med konsultverksamhet. Beroende på vilken inriktning bolagen har kan de

ha olika uppfattning om betydelsen av redovisningen av humankapital.

Intervjuerna valdes att genomföras intervjuer i de olika grupper vi i

problemdiskussionen identifierat utifrån deras förmodade relation till

begreppet humankapital. Fyra till fem intervjuer representerar respektive

grupp. Det var inte möjligt att genomföra fler intervjuer på grund av

tidsbrist. Därför måste försiktighet iakttas vid analys- och slutsatsarbete.
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Efter beslut om vilka intervjupersoner vi avsåg att vända oss till

kontaktades dessa via telefon. Även här presenterade vi oss själva och

syftet med vår uppsats. Därefter bestämdes lämplig intervjutidpunkt. Såväl

personliga intervjuer som telefonintervjuer har genomförts. Vid

intervjuerna har en utarbetad intervjumall använts vilken före intervjuerna

skickats ut till respondenterna. Detta för att ge dem som skall intervjuas en

möjlighet att förbereda sig och känna till frågeställningarna som kommer

att behandlas. Intervjumallen har olika utformning för de olika

undersökningsgrupperna.

Antalet personliga intervjuer uppgår till åtta stycken. Intervjuerna pågick i

cirka en timme och skedde på respondenternas arbetsplats. Själva

intervjufrågorna började med ett antal övergripande frågor för att få en

naturlig start och lite bakgrundsinformation. Sedan övergick frågorna till

att gälla begreppet humankapital. Frågorna försökte vi ställa i en så naturlig

följd som möjligt och vi använde oss uteslutande av öppna frågor. För att

på bästa sätt kunna återge den information som insamlats har vi att använt

oss av bandupptagning vid intervjuerna. Efter intervjuerna gjordes en

sammanställning med hjälp av bandinspelningen. Dessutom utfördes fem

stycken telefonintervjuer vilka i genomsnitt pågick i en halvtimme.

Telefonintervjuerna skedde med hjälp av en högtalartelefon i kombination

med en diktafon. Detta för att på bästa sätt dokumentera intervjuerna. Även

efter telefonintervjuerna gjordes en sammanställning. Vid samtliga

intervjuer har vi betonat att svaren kommer att redovisas i en löpande text i

uppsatsen där respondentens namn inte kommer att uppges utan endast

företagets eller organisationens namn. Dock kommer respondenterna att

namnges i en bilageförteckning över muntliga källor (se bilaga 2).



Humankapital

19

Alla de intervjuade har givits möjlighet att erhålla en

intervjusammanställning. Därigenom har de intervjuade fått möjlighet att

lämna synpunkter på sina uttalanden. Dessutom har samtliga intervjuade

erbjudits ett exemplar av uppsatsen som tack för hjälpen.

I undersökningen baseras resultaten till stor del på ett samarbete med våra

respondenter. Deras erfarenheter och våra egna gör att undersökningen

förmodligen aldrig helt kan upprepas av andra forskare. Vi anser att det är

viktigt att vara medveten om denna snedvridning av information som kan

förekomma och att den kan påverka våra resultat. Dessutom bör noteras att

de intervjuades åsikter inte alltid kan anses vara representativa för

företaget/organisationen som de företräder utan kan vara av personlig

karaktär.

2.3.4 Val av undersökningsgrupp

Vid valet av kunskapsföretag har vi valt IT-bolag som befinner sig i olika

utvecklingsstadier. Företaget Vis-able AB är ett mindre bolag som idag står

inför en expansion på den europeiska marknaden. Det andra IT-bolaget är

IFS, vilket är marknadsnoterat och befinner sig betydligt längre fram på

utvecklingskurvan. På båda dessa företag har vi intervjuat respektive

ekonomichef. De tredje och fjärde bolagen i denna grupp är även de

marknadsnoterade bolag, Information Highway och WM-data. På dessa

båda bolag har intervjuats personer som företagen ansett vara väl insatta i

problematiken.

Kapitalmarknaden representeras av tre olika typer av finansiärer samt en

representant från Stockholms fondbörs. Valen motiveras av att vi utgått
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från att de gör olika  investeringsbedömningar. Banker är den första

kategorin där en företagsrådgivare på Östgöta Enskilda Bank har

intervjuats. Andra kategorin är riskkapitalbolag och här har vi valt att

intervjua VD vid ett nystartat bolag, LinkTech AB, som huvudsakligen

inriktar sig på företag med högteknologisk inriktning hemmahörande i

Mjärdeviområdet, Linköping. Vi har även vänt oss till Almi

Företagspartner i Linköping. Det är ett statligt ägt företag som inriktat sig

på tillväxtföretag. På Almi har en finansieringskonsult intervjuats. Slutligen

har vi intervjuat Hans Edenhammar på Stockholms fondbörs som är chef

för notering och övervakning, dessutom är han en aktiv debattör i

näringslivet inom området.

Den tredje intressentgruppen utgörs av revisorer, lagar, praxis och

rekommendationer. Vi har här intervjuat en auktoriserad revisor på Ernst

och Young (E & Y) i Norrköping. Dessutom har Rolf Rundfeldt kontaktats

som representant för Redovisningsrådet. Ytterligare kontakter i denna

grupp utgörs av en representant från Bokföringsnämnden (BfN) samt två

representanter från Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR).

Intervjupersonerna har delvis blivit tillgängliga för oss genom en

företagskontakt med Ernst & Young samt genom egna initiativ. I bilaga 3

återfinns en förteckning över intervjupersonerna.
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Företag Kapitalmarknad Revisorer

Antal muntliga intervjuer 2 3 3

Antal telefonintervjuer 2 1 2

Totalt antal intervjuer 4 4 5

Antal granskade årsredovisningar 50

Figur 3 Genomförda studier
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3 Redovisning av humankapital

I detta kapitel redogör vi för den teoretiska bakgrund som behövs för att

undersöka det fenomen vi valt att studera i uppsatsen. Strukturen är

uppbyggd på följande sätt. Vi börjar med de teorier som rör redovisningen

i stort. Efterhand kommer vi successivt att smalna av ämnesområdet för att

slutligen landa på fenomenet humankapital.

3.1 Redovisningens syfte

Den externa redovisningens syfte är att lämna kvantitativ information som

skall underlätta beslut i ekonomiska sammanhang. Fokus ligger på de

externa användarna. I vårt samhälle finns det dock många olika slags

externa användare och det är svårt att tillgodose allas behov av information.

Den finansiella information företagen lämnar i årsredovisningar och

liknande rapporter är i första hand utformad för att tillgodose

kapitalmarknadens krav. (Rundfelt, 1997) Informationen skall samtidigt

vara fullständig så att den inte blir vilseledande. Beslutsorienteringen och

antagandet om att företaget kommer att fortgå leder till att redovisningen

utmynnar i periodiskt återkommande rapporter som är sammanlänkade med

varandra och att periodresultatet enligt "matchningsprincipen" mäter

skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna för intäkternas förvärvande.

Detta förutsätter att periodisering kan genomföras på ett tillfredsställande

sätt samtidigt som mätmetoder måste tillämpas konsekvent år efter år.

Detta för att åstadkomma konsekventa mätresultat och därmed möjlighet
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till periodvis jämförelse. Värdering skall ske på objektiva grunder och

försiktighet skall iakttas. (Eriksson, 1985)

Objektivitetskravet kan dock inte alltid upprätthållas eftersom den

nödvändiga periodiseringsuppgiften alltid har ett inslag av godtycke.

Därmed kan inte heller matchningsprincipen strikt tillämpas. Samtidigt

innehåller objektivitetskravet den så kallade realisationsprincipen som

innebär att vinster (intäkter) räknas först när de realiseras. Denna princip

strider mot försiktighetsprincipen när den tillämpas på förväntade förluster.

Dessa skall beaktas oavsett realisationsprincipen. (Eriksson, 1985)

Motsägelserna innebär att principerna inte kan upprätthållas som strikta

krav. Principerna är just principer. Detta innebär ett stort utrymme för

utveckling av praxis liksom för formulering av rekommendationer när det

gäller speciella redovisningsfrågor. Redovisningsprinciper syftar till att

kodifiera och upprätthålla "allmänna bokföringsgrunder" och "god

köpmannased". I det verkliga sammanhanget måste därför den praktiska

redovisningen konfronteras med redovisningsprinciperna. I denna

konfrontation etableras rimliga förfaranden, tolkningsfrågor avgörs och

rekommendationer formuleras. (Eriksson, 1985)

3.1.1 Marknadseffektivitet

Kapitalmarknaden tillhör de externa användarna av

redovisningsinformationen, därigenom blir begreppet marknadseffektivitet

viktigt för oss att utreda. En marknad sägs ofta vara effektiv om priset

reagerar snabbt på ny information. Denna marknadseffektivitet kan vara i

tre olika former; svag, halvstark samt stark. (Kam, 1990) Den svaga formen
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bygger på att marknadspriset reflekterar all information. Den halvstarka

formen av marknadseffektivitet innebär att priserna reflekterar all

information som är allmänt känd på marknaden. Den starka formen är

förknippad med synen på att priserna reflekterar all information, både

allmänt känd och information som inte finns tillgänglig för alla på

marknaden. (Brealey & Myers, 1996)

Teorin om halvstark effektivitet är av speciellt intresse för redovisningen.

Om denna teori är giltig är det inte möjligt för en placerare att få

överavkastning på sin placering om han använder sig av allmänt kända

fakta. Detta eftersom alla placerare har tillgång till samma information.

Årsredovisningen har i detta fall liten effekt på marknadens bedömning av

företaget då informationen lämnats dessförinnan på annat sätt.

För vår del handlar detta om värdet av att humankapitalet redovisas i

årsredovisningen. Skall man följa denna logik bör detta inte ha någon

betydelse då marknaden redan borde känna till detta. Men vad gäller

humankapital är detta något som är svårt för marknaden att identifiera,

mäta och värdera. Därför anser vi att det är intressant att undersöka om

redovisning av humankapital som tilläggsinformation i årsredovisningen

har betydelse för värderingen.

3.2 Hur utvecklas redovisningen?

Hur skall redovisningen anpassas till de förändringar som ständigt sker i

samhället? Att förutse redovisningens framtida utveckling är en svår

uppgift. Inte bara på grund av att redovisningen är ett fenomen som
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ständigt förändras utan dessutom är relativt lite känt om vad det är som för

processen vidare.

Under de senaste decennierna har stora förändringar inom redovisningen

skett allt eftersom samhället gått från att ha varit ett industrisamhälle till att

bli ett kunskapssamhälle. Redovisningen möter hela tiden nya situationer

både ekonomiskt och socialt. Nya behov behöver tillfredsställas, ändrad

ekonomisk struktur och konkurrerande viljor från olika intressenter skapar

problem. Allt detta leder till ett ökat tryck på att utvecklingen skall fortgå.

Det i sin tur resulterar i försök till att hitta nya lösningar på befintliga

problem. (Hopwood et al, 1990)

Många av dessa situationer har uppstått genom internationaliseringen som

skett de senaste årtiondena. Detta har lett till ökat behov av gemensamma

regler bland annat för att underlätta jämförelse.

Dagens företagsklimat där de anställdas kompetens är företagets största

tillgång kan ses som en kulturell utveckling. Paralleller kan dras till

debatten om social redovisning på sjuttiotalet. Gröjer & Stark (1978) såg

redovisningen och dess samband med den kulturella utvecklingen som en

ständigt fortgående process där två utvecklingssteg avlöser varandra:

1. Först inträder en period av kulturell utveckling som efterhand gör den

rådande redovisningen otillräcklig och/eller irrelevant.

2. När den kulturella utvecklingen har passerat en tröskelnivå blir behoven

tillräckligt starka för att ett nytt eller kompletterande

redovisningsinstrument skall utvecklas och allmänt tillämpas.



Humankapital

26

Det är den historiska utvecklingen som anses ge stöd för det första och

delvis det andra steget. När det gäller det andra steget finns också ett

mycket starkt beteendeelement vad gäller motstånd till förändring.

Orsakerna till motståndet beror enligt Beer (1972) på att när det verkligen

står klart (av någon yttre anledning) att en förändring är nödvändig, bjuder

folk motstånd mot detta behov, eftersom ett försök till förändring

automatiskt är detsamma som att höja felfrekvensen en tid medan

förändringarna prövas. De två stegen kan sägas vara en generalisering av

den kulturella utvecklingens påverkan på redovisningen. Redovisningen

kan också ses som en utveckling ur ett samspel mellan olika aktörers krav.

Vi ser utvecklingen av redovisning av humankapital som en interaktion

mellan samhällets förändringar och olika aktörers krav.

Debatten kring att redovisa humankapital har växt fram ur företagens

behov att redovisa sina immateriella tillgångar. Den historiska utvecklingen

har gått från att ett företags tillgångar huvudsakligen utgjorts av materiella

värden till allt fler kunskapsföretag där tillgångarna till största delen består

av de anställdas kompetens. Det har medfört att redovisningen anses

föråldrad och otillräcklig. Redovisning av humankapital kan ses som ett

komplement till den traditionella redovisningen.

3.3 Stakeholderperspektivet

I ovanstående kapitel nämnde vi att redovisningen kan ses som en

utveckling ur ett samspel mellan olika aktörers krav. Dessa aktörer

benämner vi i uppsatsen som stakeholders. Stakeholders kan definieras som

grupper eller individer som på ett tydligt sätt påverkas av eller påverkar ett

företags aktiviteter. (Harrison & St John, 1994)
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Ett annan definition av stakeholders är:

”Persons or groups that are put at some risk by the evaluation, that is,

persons or groups that hold a stake”.
Källa: Guba & Lincoln, 1989

3.3.1 Stakeholder analys

För att kunna göra en analys utifrån ett stakeholderperspektiv krävs först en

identifiering av de stakeholders som är av största vikt för organisationen.

Vid identifieringen delas ofta stakeholders upp i externa respektive interna

grupper. Så många stakeholders som möjligt bör identifieras för att täcka in

det studerade fenomenets omvärld. Detta då varje grupp har olika

förväntningar och kräver olika mycket eftersom de är beroende av olika

information. (Harrison & St John, 1994)

När identifieringen av stakeholders är avklarad är det lämpligt att dela in

dem i meningsfulla grupper. Ett sätt att klassificera olika stakeholders är

efter den inverkan de har på fenomenet. Klassificeringen hjälper till att

skapa förståelse både för de behov och den makt som stakeholders besitter i

förhållande till vårt fenomen. Ett annat sätt att klassificera är genom att

fastställa de utomstående till vilka fenomenet är beroende för framgång och

överlevnad.

Sedan görs en prioritering av de olika stakeholdergrupperna baserat på hur

viktiga de är för fenomenet. Slutligen i analysen uppskattas de behov som

de olika stakeholders har samt samlar in information om dem. Den

information som samlas in om stakeholders används för att utveckla och
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modifiera organisationens mål, mening och strategier. (Harrison & St John,

1994)

Vid tillämpandet av stakeholderperspektivet i vår uppsats innebär det att vi

applicerar denna modell på ett redovisningsfenomen, begreppet

humankapital. Värt att notera är att denna modell är avsedd att tillämpas

med ett företags/organisationsperspektiv. Därför kan ibland viss

modifiering vara nödvändig för vår tillämpning av modellen.

Stakeholderteorins huvudsakliga frågeställning är hur organisationen styr

sina stakeholders. Teorin tar inte upp hur organisationen lyssnar till och

svarar på sina stakeholders behov. Om den gör det beror det på att det

ligger i organisationens intresse. Därför blir redovisning baserad på ett

stakeholderperspektiv värdefull endast om den är det för organisationen.

(Gray & Dey,1997)

3.3.2 Stakeholder modell

I Guba & Lincolns bok Fourth Generation Evaluation (1989) identifierades

tre grupper av stakeholders. Dessa tre är agents, beneficiaries och victims.

De tre grupperna kommer nedan att presenteras mer ingående. Genom att

applicera dessa grupper på begreppet humankapital hjälper det oss att

identifiera våra stakeholders.

Agents: Denna grupp utgörs av dem som producerar, använder eller

implementerar det studerade fenomenet. Denna grupp är den som är lättast

att identifiera. Gruppen befinner sig i en direkt relation till fenomenet och

det finns en tydlig koppling vilket underlättar identifieringen.



Humankapital

29

Beneficiaries: Denna grupp utgörs av dem som på något sätt tjänar på det

studerade fenomenet. Även denna grupp är ganska lätt att identifiera trots

att relationen till fenomenet inte är fullt så tydlig som ovan.

Victims: Denna grupp utgörs av dem som på något sätt påverkas negativt

av det studerade fenomenet. Denna grupp är svår att identifiera. Det beror

till stor del på att gruppen själv är ovetande om att de drabbas negativt och

att detta är något som sker oavsiktligt. Gruppen har därför en mer indirekt

koppling till fenomenet.

Det är viktigt att vara medveten om att nya grupper kan upptäckas under

processens gång.

3.4 Stakeholderperspektivet och redovisningen som en

social process

Stakeholderperspektivet är väl etablerat i ekonomisk litteratur.

Stakeholderteorin har främst att göra med hur organisationen hanterar sina

stakeholders. Den information som stakeholders får kan av organisationen

egentligen antas vara en del av en social utvecklingsprocess. Humankapital

utifrån stakeholderperspektivet får ett socialt värde endast om behoven från

olika stakeholders sammanfaller med fenomenets behov. Om vi antar detta

kommer marknadskrafterna generellt att producera den sorts redovisning

som även är den bästa för fenomenet.

Guba & Lincoln (1989) diskuterar ett sätt att se på social redovisning som

kallas PCP (polyvocal citizenship perspective) vilket syftar på samspelet
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mellan fenomenet och dess stakeholders. Denna syn grundar sig på att alla

stakeholders görs hörda. Fokusering sker på att identifiera nyckelintressen

hos respektive stakeholder. PCP skapar ett annorlunda sätt att se på

fenomenet. En renodlad PCP ansats innebär att villkoren för förhållandet

mellan fenomenet och samhället upprättas av stakeholders och inte av

fenomenet eller samhället själva. PCP kan alltså vara en form av symbolisk

interaktion i vilken fenomenets stakeholders ses som skapande och

bibehållande av sin egen samt fenomenets verklighet. Genom ansatsen kan

det antas att fenomenet inte har någon existens före eller oberoende av sina

stakeholders. På så sätt kan stakeholders ses som skapare av fenomenet.

Detta synsätt är centralt i Guba & Lincolns analys som förnekar existensen

av en objektiv verklighet och antar att kunskapsteoretisk förståelse

uppkommer genom interaktion mellan den observerande och det

observerade. Synsättet är hermeneutiskt och upprepas med förfinad och

utvecklad förståelse som växer fram över flera cykler av

redovisningsprocessen.

I processen mellan stakeholders och humankapitalet sker tre moment

samtidigt:

1. Stakeholders uppmuntras att göra sig hörda genom att påverka

redovisningen, både hur de uppfattar redovisningen idag och hur de

skulle vilja att den utformades i framtiden. Det innebär att stakeholders

definierar villkoren för redovisningen.

2. Stakeholders påverkar aktivt definitionen av redovisningsbegreppen.

3. Stakeholders åsikter utgör ett grundläggande inslag för fenomenet.
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Anhängare av stakeholderperspektivet menar att den tillför ytterligare en

viktig dimension till redovisningsprocessen. Stakeholders åsikter tillförs

redovisningen och hjälper till att klargöra sättet redovisningen framställs

på. Det är en viktig del i utvecklingen av redovisningens föreställningsram

samt dess användning. (Gray & Dey, 1997)

De stakeholders som identifierats behöver nödvändigtvis inte ha samma

intresse för begreppet humankapital. De egoistiska intressena inom varje

grupp påverkar redovisningens utveckling. Den finansiella redovisningen

har en central roll för samhället, till exempel genom olika företagsskatter.

Därigenom är den påverkad såväl direkt som indirekt av politiska

processer. På så sätt kan politiska intressen i samhället påverka

redovisningen. Den direkta påverkan sker genom befintlig lagstiftning. Den

indirekta kan härledas till företagsledningens incitament att anpassa sättet

att redovisa till sina intressen. Samhällets regleringar påverkar

redovisningens utformning, vilket i sin tur bland annat kan leda till bättre

investeringsbeslut samt en mer effektiv kapitalmarknad. (Watts &

Zimmerman, 1979)

Ovanstående resonemang kan avslutningsvis tillämpas på vårt eget ämne.

För att få en komplett redovisning av humankapital förutsätts att de som

arbetar med redovisningen tar hänsyn till stakeholders åsikter.

3.5 Redovisning av immateriella tillgångar

Humankapital klassas inom redovisningen som en immateriell tillgång. För

att kunna identifiera och redovisa en tillgång skall den vara separerbar och

utbytbar enligt Kam (1990). Det innebär att en tillgång som saknar
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utbytbarhet också saknar ekonomiskt värde, eftersom en sådan tillgång

aldrig kan köpas eller säljas, och därmed inte erhålla ett marknadspris.

Exempel på sådana tillgångar är immateriella tillgångar. Ett argument mot

att inkludera immateriella tillgångar i balansräkningen är att

balansräkningens uppgift skall vara att rapportera värdet av företagets

nettotillgångar, inte värdet av företaget som helhet. Att värdera företaget

som helhet kräver även uppskattning av framtida kassaflöden. Att inbegripa

immateriella poster i balansräkningen är alltså att missförstå syftet med

balansräkningen. (Kam, 1990)

Ett annat argument mot att inkludera immateriella tillgångar är kravet på

tillgångars utbytbarhet. Det anses att tillgångar kan ge värde genom

nyttjandet, oavsett om de är avsedda att säljas eller ej. Ytterligare argument

är, att inkludera immateriella poster är inget försök att värdera företaget

som helhet, utan bara ett försök att identifiera och värdera särskilda källor

av framtida intäkter. (Kam, 1990)

Vad som uppfattas som en tillgång beror på dels vilka uppgifter man anser

att redovisningen har att fylla och dels vad de olika delarna skall utvisa.

3.6 Definition av begreppet humankapital

Humankapital ingår som en del i det intellektuella kapitalet. Det

intellektuella kapitalet kan ses som bestående av olika immateriella

tillgångar som gör det möjligt för företaget att fungera.
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Figur 4 Modell av Brooking, A., Intellectual Capital (1997)

Det intellektuella kapitalet kan delas in i fyra undergrupper. Den första

utgörs av marknadsrelaterade tillgångar. Här ingår till exempel kunder,

varumärken, distributionskanaler och kontrakt. Den andra gruppen kan

benämnas intellektuella rättigheter som know-how, copyrights, och patent.

Som tredje grupp benämns humankapital, det utgörs av kollektiv expertis,

kreativitet, problemlösningsförmåga, ledarskap och yrkesskicklighet hos de

anställda i organisationen. Fjärde och sista gruppen består av

infrastrukturella tillgångar. I denna grupp ingår den teknologi, metoder och

processer som får organisationen att fungera. (Brooking, 1997)

En annan uppdelning har gjorts av Leif Edvinsson (1996). Han delar upp

det intellektuella kapitalet i två kategorier. Den ena är strukturkapital som

innefattar till exempel licenser, programvara, arbetsprocesser osv. Den

andra är humankapital vilket innefattar personalens kunskap, erfarenhet,

egenskaper, kapacitet och så vidare.

Gröjer & Johansson (1996) definierar humankapital som: Den kunskap och

förmåga som en människa besitter kan ge upphov till produktion av varor

och tjänster. Det samlade värdet av dessa varor och tjänster kan ses som

människans värde i ekonomisk mening, som humankapital.

Enterprise = Tangible Assets + Intellectual Capital
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Lundmark & Söderström (Ur Gröjer & Johansson, 1996) uttrycker

humankapital i förändringstermer som: Aktiviteter som på något sätt ökar

den mänskliga kapaciteten är humankapitalinvesteringar.

Under många år har teoretiska försök gjorts att i balansräkningen aktivera

anställda som en tillgång. Vissa metoder har utgått från de historiska

rekryteringskostnaderna. Andra har utgått från vad det skulle kosta att

ersätta personal som slutat. En tredje metod har varit att utgå från att en

anställds värde är detsamma som nuvärdet av framtida tjänster. På grund av

att de komplicerade beräkningarna är svåra att förklara eller på grund av

etiska skäl har de flesta idéer eller modeller misslyckats. (Gröjer &

Johansson, 1996)

Två problem måste lösas för att en redovisning av anställda på

balansräkningen skall kunna ske. Det första är hur man teoretiskt skall

integrera anställda i balansräkningen. Det andra är hur man skall mäta och

värdera personalen. (Gröjer & Johansson, 1996) Denna diskussion har

pågått i flera decennier men fortfarande har inte problemen kunnat lösas på

ett tillfredsställande sätt. Då ingen genomförbar modell för aktivering ännu

framkommit är det enda alternativet i dagens läge att kostnadsföra

personalen direkt.

3.7 Human Resource Accounting

Inom ramen för begreppet Human Resource Accounting (HRA) behandlas

såväl redovisning av kostnader för de anställda som värdering av

personalen. American Accounting Association´s Committee on Human

Resource Accounting definierar HRA som:
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”the process of identifying and measuring data about human resources and

communicating this information to interested parties”. Vidare ”It involves measuring

the cost incurred by business firms and other organizations to recruit, select, hire, train

and develop human assets. It also involves measuring the ecomomic value of people to

organizations”

Källa: Flamholtz, E. 1985

Mycket har skrivits inom detta område och vi tänkte här redogöra över

utvecklingen av HRA efter sextiotalet, då utvecklingen tog fart: (avsnittet

bygger på Flamholtz, 1985)

Stadium 1, 1960-66: De grundläggande begreppen inom HRA utvecklades.

Det skedde med impulser från bland annat humankapitalteori,

organisationspsykologernas intresse för effektivt ledarskap, ”the new

human resource perspective” och ett intresse av att se mänskliga tillgångar

som en del av det sammanlagda goodwillvärdet.

Stadium 2, 1966-71: Under denna period genomfördes grundläggande

forskning avseende modeller för beräkning av personalkostnader och för

beräkning av värdet av personaltillgångar. Forskningen var också inriktad

på att hitta tänkbara användningsområden av HRA såväl för företagsinternt

som företagsexternt bruk. Några få tillämningsexperiment genomfördes.

Stadium 3, 1971-76: Under denna period ökade intresset för HRA i

västvärlden. Åtskilliga tillämpningsförsök gjordes. HRA kom att få rykte

om sig att handla endast om att sätta upp människan på balansräkningen.

American Accounting Association´s Committée on Human Resource

Accounting bildades.
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HRA kom även att ingå som en del av social redovisning som var inne i ett

intensivt utvecklingsskede under sjuttiotalet. Den sociala redovisningen

syftade till att i årsredovisningen visa ett företags totala välfärdsbidrag, inte

bara det penningmässiga. (Se avsnitt 3.2)

Stadium 4, 1976-80: Såväl det akademiska som det praktiska intresset för

HRA minskade. Flamholtz (1985) anser att det berodde på att forskningen

kom in i en ny, mer komplicerad fas där forskarresurser saknades, liksom

företag som var villiga att ställa upp som forskningsobjekt.

Stadium 5, 1980-: Såväl det teoretiska som det praktiska intresset för att

tillämpa HRA tog ny fart, bland annat beroende på tillkomsten av fler high-

tech serviceföretag med mänskligt kapital som den mest knappa resursen,

samt på kunskapen om att HRA baseras på idén om den anställde som en

tillgång istället för en kostnad.

Utvecklingen i Sverige har delvis tagit andra vägar än den som kan

studeras i internationell litteratur. I Sverige har utvecklingen haft den

praktiska användbarheten som drivkraft. Åtskilliga organisationer har

prövat på och använder sig av personalekonomisk redovisning. (Gröjer &

Johansson, 1996) Som ett exempel kan här nämnas Skandia som varit

ledande när det gäller att utveckla modeller och redovisa det intellektuella

kapitalet som ett komplement till årsredovisningen. (Edvinsson, 1996)

Riksdagen tog också 1991 ett principbeslut om att lagstiftning om

personalekonomisk redovisning borde införas. Ett lagstiftningsförslag gick

ut på remiss men en lagreglering kom aldrig till stånd men är fortfarande

inte avförd från dagordningen. (Lagförslag Ds 1991:45)
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Flamholtz (1985) tror att HRA kan bidra till en organisationskultur där

människor anses vara och verkligen behandlas som värdefulla tillgångar.

Under nittiotalet har många dock hävdat att HRA under 20-30 år varit ett

intressant och lovvärt område som dock inte vunnit spridning. Det har varit

en återvändsgränd och kan inte i sin nuvarande form betraktas som

användbart bland praktiker. Modellerna har varit alltför komplicerade. Det

finns de som menar att HRA använder sig av oandvändbara surrogatmått

för något som i grunden inte är mätbart.

Det historien visar på är att det inte råder någon brist på

personalekonomiska modeller och beskrivningssätt. Snarare kanske att det

finns för många vilket kan leda till förvirring. Däremot saknas det enkla

och hållbara modeller som väl lämpar sig för tillämpning.

3.8 Vad reglerar dagens redovisning av humankapital?

Nedan följer en sammanställning över de lagar och regleringar som finns

inom området såväl internationellt som nationellt.

3.8.1 Internationella redovisningsregler

Conceptual Framework eller föreställningsram som det kallas på svenska är

en sammanhållen begreppsapparat. De principer som utgör grunden för hur

en redovisning skall utformas har sammanställts i detta ramverk.

Redovisningsrekommendationerna har blivit mer och mer invecklade

beroende på att den verklighet som redovisningen skall beskriva har blivit
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mer komplicerad. Detta avsnitt bygger på Rolf Rundfelts bok Tendenser i

börsbolagens årsredovisningar 1997)

Det föreligger alltså ett behov av en föreställningsram dels för att klargöra

syftet med rekommendationerna, dels för att undvika att olika

rekommendationer lämnar olika lösningsförslag på olika frågor.

Att ta fram en föreställningsram är kostsamt. I Sverige gäller därför det

ramverk som har getts ut av IASC (International Accounting Standards

Committee). Redovisningsrådet har översatt det och utgår därigenom från

att de tankar som ligger bakom IASC:s Framework i all väsentlighet också

gäller för Sverige. IASC:s Framework skiljer sig endast i detaljer från det

som amerikanska FASB har tagit fram. FASB:s föreställningsram har blivit

tongivande i världen och kan sägas att detta ramverk har stor inverkan på

de svenska rekommendationerna.

I den svenska översättningen av IASC:s föreställningsram definieras

tillgång som ”en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade

händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i

framtiden”. Det amerikanska ramverket har definierat begreppet på ett

något annorlunda sätt men det har samma innebörd. För att företag skall

kunna redovisa en tillgång krävs alltså att tre förutsättningar är uppfyllda.

1. Företaget räknar med ekonomiska fördelar i framtiden.

2. Tillgången är följd av något som redan har inträffat.

3. Tillgången eller resursen kontrolleras av företaget.
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I de flesta fall är det helt klart om ett företag har en tillgång eller ej. Köp av

maskiner och inköp av varor uppfyller de ovanstående kraven och

redovisas som tillgångar. Det finns däremot fall där det är mer tveksamt om

det verkligen handlar om en tillgång enligt definitionen i

föreställningsramen. Som exempel på detta kan nämnas goodwill, vissa

slags finansiella instrument och FoU. Här hamnar även humankapitalet,

den debatt som har pågått har handlat mycket om huruvida humankapitalet

skall ses som en tillgång eller ej.

När det gäller om en post skall redovisas på balans- eller resultaträkningen

skiljer föreställningsramen mellan tillgångar och skulder samt mellan

intäkter och kostnader. Det krävs att två villkor är uppfyllda för att en

tillgång skall tas in i balansräkningen.

1. Det måste gå att mäta kostnaden eller värdet på ett tillförlitligt sätt.

2. Det skall vara sannolikt att företaget kommer att erhålla ekonomiska

fördelar.

När skall ett företag redovisa immateriella tillgångar?

Den internationella redovisningsorganisationen IASC har givit ut en

rekommendation IAS 38, som berör redovisning av immateriella tillgångar.

IAS 38 omfattar alla slag av immateriella tillgångar, det vill säga både

sådana som uppkommit genom den egna verksamheten, internt genererade

immateriella tillgångar och sådana som förvärvats genom förvärv.

Rekommendationen trädde i kraft den 1 juli 1999. Vid genomgången nedan

har Rolf Rundfelts bok Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1998

använts.
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Att formulera regler för när ett företag skall ta upp en immateriell tillgång i

balansräkningen har varit den mest kontroversiella frågan för IASC. Kravet

att tillgången sannolikt skall ge upphov till framtida inbetalningsöverskott

som är hänförbara till tillgången har diskuterats mycket. Det har funnits en

dragkamp mellan dem som vill att fler immateriella tillgångar skall tas upp

i balansräkningen och dem som vill förhindra en sådan utveckling.

Det faktum att investeringar i immateriella tillgångar har ökat drastiskt

under senare år är ett argument för att redovisa flera sådana tillgångar.

Gjorda undersökningar visar att utgifter för investeringar i immateriella

tillgångar ofta överstiger dem för traditionella investeringar. Detta skulle då

ge en missvisande bild av företagets kapital menar förespråkarna.

Kritikerna menar att det är svårt att särskilja den avkastning som

uppkommer från satsningar på immateriella investeringar från andra

investeringar och det som brukar kallas för ”internt genererad goodwill”.

De anser även att jämförbarheten mellan företagen blir sämre eftersom den

stora subjektiviteten gör att redovisning av likartade transaktioner kan

skilja sig åt. Kritikerna ville även ha med ett krav på separerbarhet för att

en immateriell tillgång skulle få redovisas. Separerbarhet innebär att

tillgången kan avyttras skilt från övriga tillgångar. Majoriteten i IASC var

dock emot ett sådant krav.

Förbud mot att redovisa vissa immateriella tillgångar i balansräkningen

Internt genererad goodwill får ej redovisas som en immateriell tillgång. I

detta fall handlar det om utgifter som ett företag haft för att de skall ge

upphov till framtida intäkter men där utgifterna inte resulterar i någon

enskild immateriell tillgång som uppfyller kraven att redovisas som en
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tillgång. Andra exempel på internt genererade immateriella tillgångar som

ej får redovisas på balansräkningen är varumärken, kundlistor och liknande

tillgångar. Här handlar det framför allt om svårigheten att uppskatta

framtida intäkter.

Om en utgift inte uppfyller kravet att redovisas som en tillgång skall den

kostnadsföras. Vid företagsförvärv gäller att de immateriella tillgångar som

inte uppfyller kraven att redovisas som en tillgång skall inräknas i

goodwillvärdet. Utgifter för forskning skall alltid kostadsföras. Samma sak

gäller för ”start-up costs”, utgifter för reklam och PR samt utgifter för

utbildning. Dessa får ej tas upp som tillgång eftersom kopplingen till

framtida inbetalningar anses vara för svag. (Rundfeldt, 1998)

3.8.2 Svenska Redovisningsregler

Nedan presenterar vi de svenska reglerna för redovisning av immateriella

tillgångar. Både Årsredovisningslagen och Bokföringslagen innehåller

bestämmelser som är tvingande för företagen och rör redovisningen av

immateriella tillgångar.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen (1995:1554) innehåller många regler som på något

sätt har beröring med behandlingen av humankapital. Kap 2 innehåller

allmänna bestämmelser om årsredovisning. Begrepp som god

redovisningssed och rättvisande bild återfinns i kapitlet.

2 § ”Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet

med god redovisningssed”. Det framgår alltså att lagstiftaren överlåter åt
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marknaden att reglera vad som ingår i god redovisningssed. Ett rimligt

antagande är att innebörden av god redovisningssed är att en väletablerad

praxis på området åberopas.

I 4 kap 1 § definieras olika typer av tillgångar. Anläggningstillgång är en

tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i rörelsen.

Annan tillgång är omsättningstillgång.

Enligt 5 kap 17 § skall uppgift lämnas om medelantalet under

räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan

kvinnor och män. Detta är en utgångspunkt för redovisning av

humankapital som tilläggsinformation i årsredovisningen.

Bokföringslagen

Bokföringslagens 13 § tar upp definitionen av anläggningstillgångar och

kan jämställas med ÅRL 4:1 ovan.

20 § stadgar att i resultat- och balansräkningen skall lämnas vissa

ytterligare uppgifter och upplysningar som kan vara av väsentlig betydelse

för att bedöma företagets resultat och ställning. Det kan nämnas att det

skall vara anpassat efter rörelsens förhållanden.

3.8.3 Offentlig hearing i riksdagen angående kunskapskapitalet

Den 25 november 1997 anordnade riksdagens lagutskott en offentlig

hearing (1997/98 LU11) som ett led i beredningen av ett flertal

motionsyrkanden.(www.riksdagen.se/debatt/bet_yttr/index.asp) Dessa
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motioner gäller frågor om hur redovisning skall ske i kunskapsintensiva

företag, det vill säga hur kunskapskapital skall värderas och redovisas.

Syftet med hearingen var att belysa aktuella frågeställningar på området.

Ett flertal personer var inbjudna för diskussion. Det kom fram argument

både för och emot redovisning av humankapital. Vi kommer här att försöka

göra en slags sammanfattning av dessa argument.

I motionerna har framkommit att dagens redovisningsregler och

redovisningspraxis anses uppvisa en restriktiv och omodern syn på

möjligheterna för företag att aktivera kostnader för ”mjuka tillgångar” i

balansräkningen. För kunskapsintensiva företag, som ofta är småföretag,

innebär detta problem då de har svårigheter att finansiera en expansion av

verksamheten med lånade medel. Det finns inte tillräckligt bra underlag

idag för kreditgivarna att utvärdera och analysera kunskapsföretagens

värde. Ett kunskapsföretag saknar ofta traditionella tillgångar som kan

användas som säkerhet. Dessa företags största tillgångar är istället ofta

humankapitalet. En lagändring önskas därför på detta område för att kunna

aktivera dessa mjuka tillgångar.

Sören Wallin, kanslichef på Bokföringsnämnden, anser att syftet med

redovisningen är att på ett summariskt sätt ge en bild av verkligheten. Det

är viktigt att förstå att redovisning är en vetenskap som är under ständig

utveckling. I takt med att samhället förändras, förändras också synen på hur

verkligheten skall avspeglas i redovisningen. Bedömningen av vad som är

rätt eller fel, liksom vad som är viktigt eller ej, varierar över åren.

Redovisningen skall vara korrekt, fullständig och så rättvisande som

möjligt, den skall ge en verklighetsbild. Dessa redovisningsprinciper har i

Sverige utformats av det bakomliggande borgenärsintresset. Det har ansetts

viktigt att inte övervärdera tillgångar och att inte undervärdera skulder.
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Detta för att inte långivare, leverantörer och andra intressenter skall behöva

riskera sina berättigande krav på företagen.

Enligt bokföringsnämnden anses det inte finnas behov till en särskild

lagändring angående personalekonomisk redovisning. Det finns flera olika

orsaker till detta ställningstagande. De investeringar som aktiveras på

balansräkningen skall generera framtida intäkter. Genom att aktivera dessa

på balansräkningen fördelas anskaffningsutgifterna på kommande

redovisningsperioder och en matchning av intäkter och kostnader görs. När

det gäller mjuka tillgångar leder detta till svårigheter. Hur skall man kunna

veta att den överhuvudtaget leder till framtida intäkter? Det innebär även

problem med att fastställa livslängd och lämpliga avskrivningsplaner.

Utöver detta tillkommer det juridiska perspektivet med bristen på

äganderätt. När det gäller humankapital, här definierat som personalens

kompetens, saknar företaget helt äganderätt. Värdet av humankapital är

således oerhört flyktigt och har mycket svårt att försvara en plats bland

anläggningstillgångarna.

Redovisningen skall bygga på historiska anskaffningsvärden. Detta innebär

att det blir fråga om mycket godtyckliga värden när det gäller aktivering av

humankapitalet. De medarbetare som från början besitter sämst kunskaper

och därför orsakar företaget de största utbildningsinsatserna kan bli de som

tillför störst värde i balansräkningen. Dessutom utgör inte det värde som

kommer att redovisas som humankapital i balansräkningen någon bra bild

av det verkliga värdet. Det kommer inte att hjälpa kreditbedömare att göra

värderingar och analyser av kunskapsföretagets värde.

Uppgifter om företagens personal, dess kunskapsnivå, utveckling och

engagemang med mera är däremot ett viktigt inslag i företagens
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informationsgivning. Det finns all anledning att stödja och driva på en

utveckling mot ökad öppenhet i detta avseende. Det finns fördelar med en

standardisering av dessa uppgifter, det ökar informationsvärdet.

Per Söderström från Civilekonomerna menar däremot att det är nödvändigt

att börja mäta, värdera, synliggöra och redovisa det som kallas de mjuka

värdena – det osynliga kapitalet. Civilekonomerna anser att dessa mjuka

investeringar skall likabehandlas med de hårda investeringarna. Detta är

framför allt viktigt för unga, små företag i tillväxtbranscher, som ofta är

kunskapsintensiva, där det är en nödvändighet att investera i kompetens,

nya system och mjuka produkter. De behöver kapital och möjlighet att göra

avskrivningar på sina mjuka investeringar.

Civilekonomerna anser att man bättre avspeglar det riktiga resultatet och

företagets intjänandeförmåga genom att i viss omfattning öppna för en

aktivering av mjuka investeringar i humankapital och strukturkapital. Man

bör i större utsträckning använda sig utav matchningsprincipen för att få en

mer rättvisande redovisning, som bättre skulle avspegla företagets

verklighet, än om försiktighetsprincipen tillämpas fullt ut. Unga företag

inom tillväxtbranscher har i regel små behov av hårda investeringar men

desto större behov av mjuka investeringar. Jämfört med traditionella

industriföretag missgynnas därför sådana företag eftersom de i regel har

sämre lönsamhet och därmed mindre möjligheter att belasta resultatet med

direktavskrivningar. Därmed riskerar kunskapsföretagens expansion att

hämmas, vilket är allvarligt. Då de mjuka tillgångarna inte finns aktiverade

på balansräkningen finns heller inte några incitament för att vårda och

underhålla dessa. Det är ett skäl till att kompetensutveckling inte ses som

en lika viktig och självklar aktivitet som underhåll av till exempel

maskiner. Man behöver inte sätta en prislapp på varje enskild individ som
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görs av vissa fotbollsklubbar, däremot kan man värdera kompetenshöjande

investeringar och ta upp dem som värden i balansräkningen.

Martin Johansson från Svenska Revisorssamfundet mena att det är viktigt

att vi i Sverige följer den internationella utvecklingen som finns på det här

området. Han anser vidare att det finns en del grundproblem på detta

område som gäller när man skall föra humankapital eller immateriella

tillgångar i redovisningen. Är detta mätbart? Är det realiserbart? När det

gäller årsredovisningen menar han att det inte är helt klart att vi enbart skall

titta på balans- och resultaträkningen i sammanhanget. Syftet med balans-

och resultaträkningen kanske skall begränsas till att gälla det som är

mätbart och det som är det traditionella syftet; det vill säga att mäta

kapitalet och då ur ett borgenärsperspektiv. Det kan däremot finnas andra

delar i årsredovisningen där denna information bättre passar. Det är viktigt

att den införs i den totala årsredovisningen på ett eller annat sätt, inte minst

för att det är centralt att vi får en jämförbarhet på detta område. Visst är det

bra att det utvecklas nyckeltal på en rad olika ställen i dag men vi får då

inte den jämförbarhet som är nödvändig.

Föreningen Auktoriserade Revisorer representerades av Carl-Erik Bohlin

som refererade till den så kallade Jenkinsrapporten från USA. En av

slutsatserna i denna rapport var att det behövs mer information på detta

område. Rapportens slutsatser kom dock inte fram till om en aktivering av

de immateriella tillgångarna eller rättigheterna skulle ske.

Vad marknaden bedömer eller tror om ett företag gäller förstås vad de skall

göra i framtiden. Det gäller hur de skall växa och hur de skall kunna

utnyttja sin personal för att till exempel utveckla nya produkter, alltså hur

de skall förvalta sin kunskap på bästa sätt. I rapporten kom man fram till att



Humankapital

47

bolag ej bedöms efter substansen utan efter vad de kan göra i framtiden.

Internt genererade tillgångar som tas upp i balansräkningen ses som något

opålitligt av externa bedömare. Dessa tillgångar tas ofta bort av analytiker

när de gör en bedömning av bolaget. Varför skall då bolagen ägna så lång

tid åt att aktivera dessa tillgångar eller rättigheter när en kreditgivare på en

bank i slutändan kanske inte bryr sig om dem? Intressanta frågor för

kreditgivaren är istället: När blir detta pengar på banken? När blir detta ett

kassaflöde för bolaget?

Carl-Erik Bohlin anser att om sådana här tillgångar tas upp på

balansräkningen kommer revisorerna vara försiktiga när det gäller att

associera sig med bolag som i stor omfattning belastar sin balansräkning

med tillgångar av tvivelaktig substans. Den bästa lösningen är bättre

information. Många stora företag arbetar med lösningar för att bättre

informera om vad som driver verksamheten i framtiden supplementärt i den

legala redovisningen vilket är något positivt.

3.8.4 Redovisningsrådets Akutgrupp

Redovisningsrådets Akutgrupp har till uppgift att göra tolkningar av

utgivna rekommendationer samt att göra uttalanden i redovisningsfrågor

som har ett allmänt och principiellt intresse och som inte behandlas i någon

rekommendation. Akutgruppen behandlade frågan om intellektuellt kapital

i februari 1999. (www.redovisningsradet.se/publ.html) Det är viktigt att

notera att Akutgruppen endast uttalar sig om en specifik situation. Deras

uttalande kan därför inte generaliseras att gälla annat än i den specifika

situationen. Frågan gällde om intellektuellt kapital skall behandlas som en

immateriell tillgång som skall redovisas skild från goodwill vid



Humankapital

48

företagsförvärv. Akutgruppen hänvisar till RR 1:96 och IASC 38. Av dessa

framgår att det finns tre krav som måste vara uppfyllda för att en

immateriell tillgång skall finnas. Tillgången skall vara identifierbar, den

måste kontrolleras av företaget och den skall förväntas medföra

ekonomiska  fördelar för företaget i framtiden. Tillgången måste dessutom

kunna mätas på ett tillförlitligt sätt för att kunna tas upp på

balansräkningen.

Akutgruppen kom fram till att intellektuellt kapital skall redovisas som en

tillgång endast om det utgör en resurs som kontrolleras av företaget till

följd av inträffade händelser och som förväntas medföra ekonomiska

fördelar för företaget i framtiden samt som kan värderas på ett tillförlitligt

sätt. Intellektuellt kapital som härrör från intjänandeförmågan hos den i

samband med förvärv övertagna personalen torde ytterst sällan uppfylla

dessa krav. Däremot kan det så kallade strukturkapitalet, exempelvis

databaser, uppfylla ovanstående krav och således redovisas som en

immateriell tillgång skild från goodwill.

3.9 Vilka är stakeholders till begreppet humankapital?

Utifrån vår problemdiskussion och frågorna i problemformuleringen har vi

identifierat tre stakeholdergrupper som utgångspunkt för uppsatsen. Dessa

är: företag, kapitalmarknad och revisorer. Identifieringen av företagen som

en stakeholder bygger på att de antas påverka begreppet humankapital

genom att de använder begreppet i sin redovisning. Vi tror även att

företagen kan påverkas av den pågående processen humankapital genom att

de får ett ökat medvetande om begreppet. Det blir naturligt att placera

företagen som en stakeholder då vi avser att kartlägga hur humankapitalet
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redovisas idag. Vidare utgör kapitalmarknaden en stakeholder eftersom de

använder redovisningsinformation i sin värdering av företag. Vi vill här

utreda hur kapitalmarknaden påverkas av redovisning av humankapital.

Den sista stakeholdergruppen som vi identifierat är revisorer. I den här

gruppen har vi inkluderat befintliga lagar, rekommendationer och praxis

inom området. Avsikten är att belysa revisorns syn på redovisningen av

humankapital. Revisorn är indirekt användare av

humankapitalsinformationen och en eventuell aktivering av humankapital

skulle beröra den här gruppen på ett mer direkt sätt genom att de då skulle

bli tvungna att inkludera detta vid sin revision. Vi antar vidare att

revisorerna företräder dagens lagar, rekommendationer och praxis eftersom

de måste se till att dessa efterlevs i sitt arbete. Egentligen krävs enligt

stakeholderteorin att stakeholders är individer eller grupper av individer. Vi

ser representanterna för lagar, rekommendationer och praxis som individer

och kan därigenom inkludera dem i modellen. Nedan presenteras vår

utarbetade stakeholdermodell.
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Figur 5 Modifiering av Primary Influence Processes; Harrison, J. S. & St.

John, C. H. (1994) s. 135

I vår modell anser vi att företagen, enligt Guba & Lincolns modell, skulle

kunna vara en kombination av agents och beneficiaries. Företaget

producerar redovisning av humankapital och det är i företaget som

implementering sker. Detta talar för att företaget kan ses som agents. Å

andra sidan tjänar företaget förmodligen på att redovisa humankapitalet

även om det inte direkt bidrar till ökad lönsamhet. Genom att betona sitt

humankapital kan företaget uppnå fördelar på arbetsmarknaden och

eventuellt även på kapitalmarknaden. Dessa argument talar för att se

företagen som beneficiaries.

Kapitalmarknaden är den andra gruppen som identifierats. De antas vara

användare av redovisningen av humankapital och kan således främst ses

Revisorer, lagar,
rekommendationer

och praxis
       Företagen

Kapitalmarknaden

Humankapital
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som agents. Vid värdering av företag använder sig kapitalmarknaden av

den redovisningsinformation som finns i årsredovisningar. I dessa

årsredovisningar finns humankapital redovisat som tilläggsinformation. Om

företagens information om humankapital kan underlätta för

kapitalmarknaden att värdera företag så kan kapitalmarknaden även anses

utgöra beneficiaries.

Den tredje gruppen är revisorerna vilka representerar lagar och praxis.

Dessa skulle kunna ses som victims. De måste då drabbas negativt av

redovisningen av humankapital. Det är möjligt om en redovisning av

humankapital i årsredovisningen medför att nya arbetssätt måste tas fram

för att värdering ska kunna ske. Gruppen kommer då att utsätts för ett både

tidskrävande och kostsamt arbete. Idag får inte humankapitalet redovisas på

balansräkningen utan bara som tilläggsinformation, det innebär att revisorn

inte drabbas i någon avsevärd utsträckning. Gruppen skulle även kunna ses

som agents, då avses främst revisorn. Det påståendet grundas på att

revisorn skulle bli användare av humankapital vid en aktivering.

Dessa grupper representerar de stakeholders som vi hittills identifierat.

Under arbetets gång är det tänkbart att ytterligare stakeholders kan

identifieras. Dessa kommer då att behandlas under analysdelen, då vi

kommer att koppla tillbaka till stakeholderperspektivet.
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4 Granskning av humankapital som

tilläggsinformation i årsredovisningar

Nedan presenterar vi en sammanställning över de granskade

årsredovisningar som ingått i vår studie.

Av de 50 undersökta årsredovisningarna (se bilaga 1) fann vi att drygt

hälften (26 stycken) redovisade sitt humankapital som tilläggsinformation.

Det bör noteras att årsredovisningen inbegriper en hård, finansiell del och

en mjuk där tilläggsinformationen återges. Egentligen är det endast den

finansiella delen som benämns årsredovisning men vi använder begreppet i

en vidare bemärkelse och inkluderar även den mjuka delen. Vid vår

bedömning av vad som utgör tilläggsinformation av humankapital har vi

ställt upp som ett kriterium att bolagen särredovisar informationen. Vi har

också ställt som krav att bolagen använder sig av begreppet humankapital

eller någon synonym till detta som till exempel individkapital, medarbetare

eller personal. Humankapitalet skall dessutom omskrivas i ett separat

stycke. De bolag som vi inte anser redovisar humankapital (24 stycken) har

endast redovisat de uppgifter som föreskrivs enligt lag (ÅRL 5 kap 17§).

Det är medelantalet anställda personer under räkenskapsåret samt uppgift

om fördelningen mellan kvinnor och män.
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4.1 Sammanställning

Vi har vid sammanställningen av årsredovisningar tittat på hur stor sidandel

redovisningen av humankapital utgör av det totala sidantalet i

årsredovisningen. Det har vi gjort för att visa hur stor del av

årsredovisningen som utgörs av humankapitalsredovisning. Ett medelvärde

av de samlade årsredovisningarna har räknats ut för att belysa. Värdena för

respektive företag har varierat mellan 2% och 16%. Medelvärdet bland

företagen är 5%.

Figur 6 Cirkeldiagram över innehållet i årsredovisningarna

Vid sammanställandet av de årsredovisningar som redovisar humankapital

(26 stycken) har vi utgått ifrån en av oss utarbetad mall (se nedan). Den kan

ses som en förteckning över de uppgifter om humankapital som redovisas.

Tilläggs information 55%
Humankapital 5%
Finansiell information 40%
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De kategorier som ingår har vi fastställt efter granskning av samtliga

årsredovisningar.

Uppgifter i tilläggsinformationen som uttrycks i siffror
(Avd I)

Antal %
Åldersstruktur 20 77
Personalomsättning 20 77
Utbildningsnivå 19 73
Antal anställda 13 50
Branscherfarenhet 11 42
Könsfördelning 9 35
Personalkategorier 8 31
Resultat / anställd 6 23
Anställningstid 5 19
Utbildningskostnad / anställd 2 8
Resultat / intäktsperson 2 8
Personalkostnader / totala kostnader 1 4
Lönekostnader / anställd 1 4
Antal intäktspersoner 1 4

Uppgifter i tilläggsinformationen som ej uttrycks i siffror
(Avd II)

Kompetensutveckling 15 58
Rekrytering 15 58
Övriga monetära förmåner 13 50
Kultur 11 42
Ersättning 10 38
Kompetensnätverk 4 15
Kvalitetsarbete 3 12
Icke monetära förmåner 2 8
Värdering av social kompetens 1 4

Figur 7 Tabell över tilläggsinformation i årsredovisningarna
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Vi har gjort en uppdelning mellan de uppgifter som uttrycks i siffror

(kvantitativa data) och den information som mer har karaktären av att vara

kvalitativ. Den första avdelningen kan anses vara nyckeltal för

humankapitalet.

4.1.1 Avdelning I

Den första kategorin är åldersstruktur och innefattar medarbetarnas

åldersfördelning och genomsnittsålder. Det är en vanligt förekommande

variabel. 77 % av de bolag som redovisar humankapital tar upp den trots att

den inte är lagstadgad. Sedan tar vi upp personalomsättning som en

kategori. Denna inkluderar ökning respektive minskning av antal anställda

samt målsatt personalomsättning. Även denna kategori tas upp av 77 % av

bolagen. Den tredje kategorin är utbildningsnivå vilken i likhet med de två

första är flitigt förekommande. I undersökningen är det 73 % som redovisar

denna information. Samtliga tre nämnda kategorier återfinns i de flesta fall

i diagram- eller tabellform i tilläggsinformationen.

Kategorin antal anställda innefattar även medeltal anställda och här är det

precis hälften av bolagen som tillhandahåller denna information i

tilläggsinformationen. Då uppgift om medeltal anställda är lagstadgad tar

de företag som inte redovisar det i tilläggsinformationen med det på annan

plats i årsredovisningen till exempel i notform.

42% av bolagen redovisar kategorin branscherfarenhet i sin

tilläggsinformation. Denna information redovisas oftast i diagram- eller

tabellform. Sedan tar vi upp könsfördelning som en kategori. I denna ingår

även uppgift om andel kvinnliga chefer, det är 35% som tar upp det i sin
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tilläggsinformation. Även denna uppgift skall redovisas enligt

lagstiftningen och kan förekomma på annan plats i årsredovisningen.

Kategorin anställningstid inkluderar även den genomsnittliga

anställningstiden. Vidare har vi en kategori som benämns

utbildningskostnad/anställd, även utbildningstid/anställd och den totala

utbildningskostnaden/utbildningstid ingår. Två poster i den första

avdelningen som bör förtydligas är resultat/anställd och

resultat/intäktsperson. Här inkluderas även kostnader respektive

intäkter/anställd då vi ser dessa som olika former av resultatmätning.

Resultat/anställd redovisas av 23 % i materialet men resultat/intäktsperson

är inte lika ofta redovisad, bara 8 % tar upp denna kategori. De resterande

kategorierna innehåller bara de definitioner som anges i tabellen och de är

inte så vanligt förekommande.

4.1.2 Avdelning II

Den andra avdelningen består av uppgifter som inte uttrycks i siffror utan

omnämns i texten i tilläggsinformationen om humankapital. Den första

kategorin kompetensutveckling är en vanligt förekommande variabel. Hela

58 % redovisar information om denna kategori. Kategorin innefattar även

information om utbildning, ledarskap och projektledning. Den efterföljande

kategorin rekrytering är lika stor (58%). Här har en del företag angett om

personalen självmant sökt sig till företaget eller om de blivit uppsökta.

Nästa kategori är övriga monetära förmåner. Här ingår möjligheter till

delägarskap, optionsprogram, incitamentsprogram, vinstandelsstiftelse och

konvertibler. Det är hälften av företagen som tar upp detta i



Humankapital

57

tilläggsinformationen. Den fjärde kategorin är kultur som även innefattar

företagsanda och sociala aktiviteter. Denna kategori redovisas av 42 % av

företagen.

Den femte kategorin benämns ersättning, den innefattar löner, lönesystem

och eventuella bonussystem. Det är 38 % av företagen som redovisar denna

information. Nästa kategori, kompetensnätverk, utgörs av de kontakter

konsulterna skapar i sitt arbete med andra företag och kunder. Kategorin

redovisas endast av 15% av bolagen.

Den sjunde kategorin benämns kvalitetsarbete och innehåller bland annat

förbättringsarbeten och företagets lyhördhet för sin personal. Vidare har vi

kategorin icke monetära förmåner som inte är speciellt vanligt

förekommande, den redovisas av 8 % av företagen. Denna kategori

innefattar till exempel alternativa arbetsformer samt föräldraskap. Den sista

kategorin är värdering av social kompetens och är inte heller någon vanligt

förekommande variabel, 4% redovisar denna kategori.
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4.2 Vår Humankapitalprofil

Vi har utarbetat en profil i vilken vi sammanställt de tolv största

kategorierna. För att vara med som parameter i profilen så krävs att 25 %

eller fler av företagen har redovisat denna kategori i sin

tilläggsinformation. Vår barometer underlättar överskådligheten av de

resultat vi fått fram. Den skall dessutom vara utgångspunkt för och ett

hjälpmedel vid vår analys (kap 6)

Figur 8 Vår Humankapitalprofil
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5 Intervjuer med identifierade
stakeholders

Nedan följer en sammanställning av samtliga gjorda intervjuer.

Intervjuerna är indelade efter de tre grupper av stakeholders som vi hittills

identifierat. Våra intervjumallar samt en namnförteckning över de

intervjuade personerna återfinns i sin helhet som bilaga 3 a-c och bilaga 2.

Vi vill betona att åsikterna som framförs nedan delvis kan vara av

personlig karaktär. Det är viktigt att notera att vad som sagts av de

intervjuade inte alltid kan anses representera företaget/organisationen.

5.1 Företagen som en stakeholder

Företagsperspektivet representeras av fyra IT-bolag. Nedan följer en kort

beskrivning av de olika företagen följt av en sammanställning över de

åsikter som framkommit vid intervjuerna.

5.1.1 Företagsbeskrivning

Det första företaget vi vände oss till var IFS. De arbetar med både

konsultverksamhet och produkter. Företaget utvecklar och levererar

affärsapplikationer för alla processer i värdekedjan. IFS har 3 200 anställda

och huvudkontoret ligger i Linköping.1 Vi har intervjuat ekonomichefen på

företaget.
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Vis-able var det andra företaget vi intervjuade. Det är ett betydligt mindre

företag än det förstnämnda. Vis-able utvecklar affärsstrategiska

informationssystem. Genom konsultverksamhet utvecklas färdiga lösningar

till kunden. Företaget har idag ca 50 anställda (enligt uppgift från intervjun

000322) och huvudkontoret ligger i Norrköping. Vi har intervjuat

ekonomichefen även på Vis-able.

Det tredje företaget som vi intervjuade var Information Highway. Det är

liksom det första företaget ett större marknadsnoterat företag. Information

Highway arbetar med att utveckla och implementera affärssystem åt andra

företag. Företaget har ca 550 anställda och deras huvudkontor ligger i

Stockholm.2 Vi har intervjuat en ekonomiansvarig på huvudkontoret i

Stockholm.

Slutligen vände vi oss till WM-data. Även WM-data är ett marknadsnoterat

företag. Företagets verksamhet baseras på att leverera IT-tjänster. Antalet

anställda uppgår till cirka 6000 varav cirka 4000 arbetar i Sverige.3 Här har

vi också intervjuat en ekonomiansvarig på huvudkontoret i Stockholm.

5.1.2 Intervjusammanställning

Två av företagen, WM-data och Vis –able, redovisade humankapital som

tilläggsinformation i sin årsredovisning från 1998 och de övriga två, IFS

och Information Highway, redovisade inte alls.

                                                                                                                                              
1 www.ifs.se 000421
2 www.infohwy.se 000421
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Redovisar inte humankapital

Av de två företag som inte redovisade humankapital hade Information

Highway börjat redovisa från och med 1999. IFS däremot tar endast upp

det som är lagstadgat i sin årsredovisning. På IFS anses personalen vara

mycket viktig men till skillnad från många andra IT-bolag har företaget en

produkt att ”hänga upp” redovisningen på. På grund av detta blir inte

debatten kring redovisning av humankapital lika aktuell för dem enligt

ekonomichefen. Ekonomichefen har heller ingen uppfattning om hur andra

företag redovisar humankapital. På Information Highway betonas att

företaget från och med 1999 börjat redovisa sitt humankapital. Vidare anses

den främsta anledningen till att företaget börjat redovisa sitt humankapital

vara att företaget vill poängtera vad som skapar värde i ett kunskapsföretag.

Det är de dolda tillgångarna som är de viktigaste, de utgörs av

humankapital tillsammans med strukturkapital framhåller ekonomichefen.

En av orsakerna till att IFS inte kommit så långt när det gäller redovisning

av humankapital beror på att företaget har en produkt att erbjuda anser den

intervjuade. På grund av detta tror han inte att företaget haft samma behov

av att arbeta fram en modell för den här typen av redovisning som andra

kunskapsföretag där en produkt saknas. Han har inte heller upplevt att det

funnits behov av en sådan redovisning varken från externa eller interna

intressenter. På Information Highway betonas att det är en strävan efter

bättre kommunikation med företagets samtliga intressenter som bidragit till

att en redovisning av humankapital arbetats fram i årsredovisningen 1999.

Således erkänns att det fanns det ett behov av förbättrad kommunikation

med företagets intressenter 1998 då ingen redovisning av humankapital

skedde.

                                                                                                                                              
3 WM-datas årsredovisning -99
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Även på IFS kommer årsredovisningen 1999 att innehålla information om

humankapitalet till skillnad från vad årsredovisningen från 1998 gjorde.

Detta grundar sig på en trend i företagets årsredovisningar, nämligen att de

innehåller allt mer tilläggsinformation om man jämför dem över tiden.

Vidare anses att efterfrågan på information från företagets samtliga

intressenter har ökat speciellt sedan företaget introducerades på börsen.

Efterfrågan på mer information tros främst komma från aktieägarna. Den

ökade efterfrågan ger upphov till svåra värderingsproblem som till exempel

vad varje anställd kostar företaget, vad det kostar att förlora en anställd och

vad det kostar att behålla anställda. Det är problem som företaget måste

beakta. Ekonomichefen betonar att företagets anställda är väldigt attraktiva

på arbetsmarknaden och att företaget därför måste lägga ner stora resurser

på att behålla dem.

En fördel med redovisning av humankapital som framhållits vid

intervjuerna är att det är bra för företagen att uppvisa en sådan redovisning

för sina intressenter. En nackdel med redovisningen anses vara att de

anställda ser sitt eget värde i svart på vitt vilket kan innebära att de ställer

högre krav på ersättning eller lämnar företaget. En klar fördel med

redovisningen av humankapital anses vara en ökad kommunikation med

framförallt aktieägare.

De intervjuade på företagen är nöjda med dagens regleringar av

redovisningen av humankapital, de har ingen uppfattning om hur

redovisning av humankapital skall gå till på ett bättre sätt. Vidare är de

nöjda med att humankapital inte redovisas på balansräkningen även om det

är något som de tror kan bli aktuellt i framtiden.
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En eventuell standardisering av redovisningen av humankapital som

tilläggsinformation anses vara något mycket bra. Företagets intressenter

anses vara de som skulle ha störst nytta av informationen eftersom de är

användare av den. Vidare tros jämförbarheten mellan företagen underlättas

vid en eventuell standardisering. En standardisering anses dessutom

underlätta för kunskapsföretagen då dagens redovisningsstruktur inte riktigt

passar den här typen av företag. Kunskapsföretagen är mer beroende av sitt

humankapital än ett verkstadsföretag och det blir kanske mer nödvändigt

för dem att lägga in mer information om humankapitalet i

årsredovisningen. Ekonomichefen på IFS betonar att företaget bygger sin

redovisning på traditionella grunder där humankapitalet inte är lika viktigt.

De har därför inte diskuterat några variabler som skulle kunna vara med i

en eventuell standardisering.

Vid intervjuerna har det inte framkommit någon uppfattning om vem som

driver processen humankapital. Nya redovisningsregler kommer att

behövas om humankapital skall vävas in i årsredovisningen anser en av de

intervjuade. Det har framkommit en viss grad av likgiltighet från de

intervjuades sida vad gäller drivandet av processen humankapital samt

angående det eventuella behovet av nya redovisningsregler. Avslutningsvis

framhålls svårigheten med att värdera alla slags tillgångar. Det är inte

säkert att en maskin håller den tid som beräknats enligt redovisningen.

Humankapitalet är något nytt som skall värderas och därför känns det extra

svårt. De intervjuade är övertygade om att det kommer att hända mycket på

det här området i framtiden.
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Redovisar humankapital

WM-data redovisade sitt humankapital som tilläggsinformation i

årsredovisningen 1998. Den här tilläggsinformationen innehåller en

beskrivning av företagets fyra kapital: individkapital, strukturkapital,

kundkapital och finanskapital. Företaget anser att individkapital och

strukturkapital tillhör humankapital och vidare betonas att det finns en

koppling mellan alla fyra kapitalen. På WM-data anses kompetenta och

motiverade medarbetare vara grunden för att skapa en stabil utveckling för

företaget och dess intressenter.

På Vis-able redovisades också humankapitalet som tilläggsinformation i

årsredovisningen 1998. Företaget hade tagit hjälp av en student från

Linköpings universitet, PA-linjen för att utarbeta tilläggsinformationen om

humankapital, vilket tyder på ett intresse från företagets sida för området.

Detta bekräftas av att ekonomichefen på Vis-able anser att humankapitalet

är företagets absolut viktigaste tillgång.

De nyckeltal och modeller som används av WM-data och Vis-able för att

redovisa humankapitalet är bland annat:

•  Medeltal medarbetare

•  Anställningstid

•  Ålder

•  Branscherfarenhet

•  Förädlingsvärde per intäktsperson

•  Utbildningsfördelning

•  Rekrytering

•  Kompetensutveckling
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•  Personalberättelse

•  Personalekonomisk resultaträkning

•  Värdering av humankapitalet

Företagen framhäver betydelsen av att attrahera medarbetare genom att

erbjuda branschmässig lönesättning, kompetensutveckling, jobbrotation,

och meningsfulla fritidsaktiviteter. Speciellt på WM-data betonas vikten av

att vara en attraktiv arbetsgivare. Det anses viktigt att skapa en

företagskultur och gemensamma värderingar för medarbetarna.

Genom att redovisa sitt humankapital vill företagen ge bättre information

till externa intressenter såsom potentiella medarbetare, kunder och

aktieägare/investerare. Internt vill företaget visa sina befintliga medarbetare

vikten av deras arbete. Alla intressenter såväl externt som internt anses ha

nytta av att humankapitalet redovisas. En fördel med redovisningen av

humankapital är att personalen lyfts fram men det kan också innebära

nackdelar som att företaget måste öppna sig mer men det kan vara även

vara positivt.

WM-data vill synliggöra sitt humankapital då de anser att det är svårt att

bedöma företaget enbart genom substansvärdet. På Vis-able framhålls en

önskan om att lägga tyngdpunkten på det intellektuella kapitalet framför

det finansiella i redovisningen. Ingen av de intervjuade anser att dagens

regleringar utgör något problem utan det fungerar bra att redovisa

humankapitalet som ett komplement till det finansiella, den så kallade

”hårda delen”. På WM-data anses inte att humankapitalet skall redovisas på

balansräkningen utan det ses hellre som ett supplement till den nuvarande

redovisningen. Ekonomichefen på Vis-able tycker att det är en svår fråga
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om humankapitalet skall redovisas som en tillgång på balansräkningens

tillgångssida eller ej. Ett argument för att redovisa humankapitalet som en

tillgång är att det är företagets största tillgång. Samtidigt strider det mot den

redovisningsbakgrund, där det inte anses höra hemma på tillgångssidan,

som företagets ekonomichef anser sig ha. Ett förslag som framhålls är att

det skulle placeras i förvaltningsberättelsen.

En standardisering av humankapital som tilläggsinformation anses som

något mycket bra av de intervjuade. WM-data ser gärna att det kommer ut

rekommendationer från till exempel redovisningsrådet. Det skulle göra det

lättare för intressenterna att jämföra nyckeltal mellan olika företag. På Vis-

able anses att i en eventuell standardisering borde de redan obligatoriska

uppgifterna betonas ytterligare. Det är även önskvärt att standardisera

uppgifter om förmåner och liknande avtal med de anställda. En åsikt som

framhålls av ekonomichefen på Vis-able är att dagens redovisningsregler

skulle behöva förändras. Det är nödvändigt att se till dagsläget och därför

borde reglerna ses över regelbundet till exempel med femårsintervall. Det

kanske dessutom vore lämpligt att lagstifta om en viss miniminivå vad det

gäller redovisningen av humankapital. På WM-data anses inte nya

redovisningsregler behövas.

Företagens revisorer har inte haft några synpunkter på redovisningen av

humankapitalet eftersom de inte tittar på den delen av årsredovisningen. På

WM-data har de nyckeltal som redovisas om humankapital diskuterats

tillsammans med deras revisor.
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5.2 Kapitalmarknaden som en stakeholder

Den andra gruppen som vi har identifierat i vår stakeholdermodell är

investerare på kapitalmarknaden. Här har vi valt att intervjua fyra olika

kategorier av aktörer på kapitalmarknaden. Att vi har valt just dessa aktörer

beror på att de verkar på olika sätt inom området och därmed har olika

erfarenheter från området. Dessa olika erfarenheter och uppfattningar

belyser kapitalmarknadens syn på redovisning av humankapital.

5.2.1 Företagsbeskrivning

Från banksektorn har vi genomfört en intervju vid Östgöta Enskilda Bank i

Linköping. Östgöta Enskilda Bank arbetar mycket med nystartade och även

etablerade IT-bolag i Östergötland. Vi har här en intervjuat en

företagsrådgivare som inriktat sig på IT-bolag.

Vidare har vi intervjuat VD på riskkapitalbolaget Link Tech, Linköping.

Link Tech inriktar sig främst på högteknologiföretag som har sitt ursprung

från Linköpings Tekniska Högskola. Link Tech är ett rent riskkapitalbolag

och går vid sin finansiering in med ett ägande i det aktuella bolaget.

Den tredje aktören är Almi Företagspartner i Linköping som är ett statligt

ägt företag. De riktar sig främst till tillväxtföretag men även en mindre del

till övriga företag. Almi arbetar med olika typer av lån till företagen och

går ej in som ägare i företaget. De är kanske i detta sammanhang de största

risktagarna vilket gör att deras utlåningsränta ligger högre än bankernas

beroende på vilken risk projektet har. På Almi har vi intervjuat en

finansieringskonsult.
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Slutligen har vi intervjuat Hans Edenhammar från Stockholms Fondbörs.

Hans är chef över notering och övervakning vid Stockholms Fondbörs samt

är en aktiv debattör inom ämnet. Hans Edenhammar har i sitt arbete en nära

kontakt med olika typer av analytiker.

5.2.2 Intervjusammanställning

Den viktigaste faktorn vid kreditgivning anses vara företagets affärsidé. En

bedömning görs om affärsidén kommer att bära sig. Almi har här utarbetat

en mall för kreditanalys utifrån fem perspektiv där man bedömer:

•  Personerna bakom

•  Affärsidén

•  Vem gör vad i organisationen

•  Rimlig kapitalisering

•  Affärsmodell, utvecklingsplaner

Från lånegivarnas sida nämns att omdömen från företagets nätverket även

ligger till grund för värderingen. De tittar på om till exempel ett

riskkapitalbolag gått in och satsat i företaget, vilken risk det ligger i deras

åtagande. Viktigt är även vem som är företagsledare, vad denne gjort

tidigare, vilken kompetens denne besitter.

Vid en värdering av specifika kunskapsföretag (här då särskilt IT-bolag)

anses de viktigaste faktorerna enligt långivarna vara affärsidé,

utbildningsnivå på de anställda, hur företaget attraherar arbetsmarknaden,

potentiell marknad, om företaget är beroende av en viss leverantör. De tittar

även på om det är ett produktbolag eller ett konsultbolag. Ett produktbolag
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binder mer kapital i löner och produktion. Östgöta Enskilda Banks

huvudfilosofi är att inte stötta med pengar för utveckling av ny produkt, det

är inte bankens roll. Banken måste titta på vilket värde det finns i företaget

vid en eventuell konkurs eftersom de till skillnad från ett riskkapitalbolag

inte går in med ett ägande i företaget.

Då Link Tech inriktar sig på högteknologiföretag som har sitt ursprung från

Linköpings Tekniska Högskola, är de intresserade av företagets tillgångar

utifrån personen, produkten och marknaden vid en värdering av IT-bolag.

De ser på personen som individ vad gäller utbildning, framåtanda och

entreprenörsskap.

Almi betonar att de inte värderar företag utan ser på företagens sannolikhet

att lyckas med det de har tänkt att genomföra. De viktigaste faktorerna vid

värdering av kunskapsföretag är enligt Hans Edenhammar de prognoser

som finns på företagets omsättningstillväxt och vinstmarginal.

Den stora skillnaden mellan kunskapsföretag och övriga branscher är att i

IT-bolagen sker en stor nyutveckling, de måste hela tiden ligga före sin

marknad. Företagen har en större ambition att växa. Graden av osäkerhet är

stor. Från långivarnas sida sägs att personberoendet är stort, människors

samverkan och personernas bakgrund spelar stor roll. För att lyckas måste

de ha med sig andra aktörer som tror på dem. Stor vikt läggs vid

individkapitalet när de tittar på IT-bolag, det är viktigt att detta

individkapital kan omvandlas till strukturkapital för att företaget skall

kunna behålla kunskapen inom företaget. Det är viktigt att ha en långsiktig

och djup kompetens inom bolaget.
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För Östgöta Enskilda Bank är det viktigt att titta på säkerheterna.

Banklagen gör att banken inte får ta för stora risker med inlånarnas kapital,

de skall finnas i betryggande förvar. Då det inte finns så stora möjligheter

till panter i IT-bolagen försöker banken istället få företagsinteckning och

ägarborgen som säkerhet för sin kreditgivning. De följer upp företaget med

månadsvisa kontroller för att snabbt få bolagen att vidta åtgärder. Det är

viktigt med personliga kontakter och att noga följa bolagens utveckling.

En av de frågor vi ställde vid intervjuerna var om de använde den

tilläggsinformation om humankapital som finns i årsredovisningen vid sin

värdering. Kreditgivarna är intresserade av att veta om det finns några

options- och incitamentsprogram som knyter de anställda hårdare till

företaget. De tittar även på de anställdas ålder, utbildning och företagets

personalomsättning. Vid den tidpunkt de går in med ägande är

balansräkningen mager och per automatik måste man då titta på

humankapitalet, vilket är det enda som finns att tillgå. På Almi anses att

informationen blir tillgänglig mer aktivt genom att fråga företaget direkt

istället för att läsa årsredovisningar och rapporter. Hans Edenhammar i sin

tur tvivlar på att analytikerna använder information om humankapital vid

sina värderingar, men anser också att hög omsättningshastighet,

sjukfrånvaro, låg utbildningsnivå borde vara alarmerande för

aktiemarknaden. Det vill säga att detta borde påverka synen på

vinstmarginalens utveckling. Aktiemarknaden borde vara intresserad av

denna information men analytikerna anser att de har svårt att utnyttja

informationen för sina prognoser.

Kreditmarknaden upplever inte att företagen själva vill betona eller

framhäva sitt humankapital så mycket. Entreprenören ser till värdet i

produkten eller idén, vilket gör att de kanske inte tänker i dessa banor.
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Enligt Hans Edenhammar är det ett begränsat antal företag som försöker

betona sitt humankapital, till exempel Skandia, TurnIt och Know It. Det är

de företag som är väl framme i debatten. På Östgöta Enskilda Bank upplevs

däremot att de företag som kommer till dem är noga med att betona sitt

humankapital. De anser att bolagen själva tillmäter denna information stor

betydelse. Företagen upplyser kontinuerligt om nyanställningar och

utbildningsnivån inom företaget.

Svårigheten med att värdera ett företags humankapital anses vara dess

flyktighet. Humankapitalet är en kvalitativ variabel som kan ändra sig över

en natt. De anställda kan sluta när som helst. Hög personalomsättning är i

dag ett växande problem. Ytterligare ett problem är att det inte finns någon

garanti för att de anställda och nyanställda gynnar företaget på ett positivt

sätt. Det man får söka efter är trovärdigheten i värderingen och ha en

förståelse för hur branschen och marknaden fungerar och ser ut.

Något som alla är överens om är att en standardisering av

tilläggsinformationen av humankapital skulle underlätta en värdering av

företagen. För att informationen skall vara användbar måste den dock vara

mätbar vilket är det ständigt återkommande problemet. Företagen borde i

första hand utforma interna styrinstrument som fungerar och som

företagsledningen tycker är rimliga styrinstrument. När detta fungerar kan

företaget sedan börja informera externt.

Många variabler nämndes som önskvärda att ingå i en standardisering

bland annat de anställdas utbildningsnivå, åldersfördelning,

personalomsättning, utbildningsdagar per år, hur länge de anställda arbetat

inom företaget, olika typer av incitamentsprogram och de anställdas

uppdelning av rollerna i företaget till exempel hur många konsulter,
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programmerare som finns bland de anställda. Det vore även intressant att få

reda på om de anställda kan byta från till exempel att vara

produktutvecklare till att arbeta som konsult.

En annan variabel som är av intresse är graden av produktutveckling, hur

stor del av omsättningen som utgörs av produktutveckling. Även en

standardvärdering av personalens värde inom olika kategorier kom upp

som tänkbar variabel. På så sätt skulle ett förutbestämt värde appliceras på

varje personalkategori. Det vore även önskvärt med uppgifter som är mer

kopplade till vinstpotential som till exempel förädlingsgrad per anställd och

avkastning på individnivå. Det framkom tankar kring att förädlingsgraden

bör vara mer kopplad till goodwillpostens storlek. I dag bedöms framtida

vinstmöjligheter men ingen hänsyn tas till om företaget kan driva

affärsprocesser.

En modell som saknas och som förmodligen skulle underlätta för många

finansiärer, speciellt för de som inte har så nära kontakt med bolagen, är en

modell för företagsförvärv. Ett riskkapitalbolag kan genom sin nära kontakt

med bolagen få fram de uppgifter som önskas men det kan vara svårare för

de finansiärer som befinner sig längre ifrån bolaget. För aktiemarknaden

handlar det om att hitta mått som ger aktiemarknaden en känsla för att

bolaget sköter sin viktigaste resurs, människorna.

I en av våra frågeställningar undrade vi om vad de anser om en aktivering

av humankapitalet på balansräkningen. Här går åsikterna isär. En av de

tillfrågade anser att en aktivering av humankapitalet på balansräkningen är

positiv genom att det då blir synligt istället för att ha en okänd

goodwillpost. Övriga tillfrågade vill ej sätta upp humankapitalet på den

traditionella balansräkningen eftersom humankapitalet är en kvalitativ
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variabel som är svår att värdera. Speciellt banken vill ej se aktivering då de

måste se till bolagets konkursvärde. Personal och olika utvecklingsprojekt

går ej att realisera vid en eventuell framtida konkurs. Balansräkningen

kommer att växa i omfång vid en aktivering och detta påverkar även olika

finansiella nyckeltal såsom soliditet. Ett alternativ till att aktivera

humankapitalet på den traditionella balansräkningen är att ha en

kompletterande ”mjuk” balansräkning.

Enligt Hans Edenhammar går humankapitalet inte att värdera. De tillgångar

som värderas efter etablerade redovisningsprinciper tas upp i

balansräkningen värderas till anskaffningsvärde. För personalen finns ingen

anskaffningskostnad, möjligen med undantag från rena

rekryteringskostnader, utbildningskostnader och liknande men dessa är låga

summor i sammanhanget. Alternativet är att värdera humankapitalet med

utgångspunkt från förväntad framtida avkastning. Analytiker vare sig i

Sverige eller utomlands är inte intresserade av att sådana subjektiva

värderingar skall ingå i balansräkningen. Redovisningen blir lätt att

manipulera och ger sämre underlag för prognoser.

Samtliga vill se en fortsatt utvecklingsprocess när det gäller redovisningen

av humankapitalet. Åsikter finns att kapitalmarknaden kommer att kräva

det i framtiden på grund av att goodwillposten blir allt större. Det stora

goodwillvärde som uppstår vid förvärv upplevs som en dold tillgång. Det

kan inte vara normalt att det finns så stora övervinster i en bransch på

längre sikt. Det måste finnas något på tillgångssidan. Då denna post hela

tiden blir större måste det finnas ett intresse från den finansiella sektorn att

identifiera denna. Denna utveckling tros inte komma i Sverige först utan en

grundmodell kommer att utvecklas i USA där kapitalmarknaden är större

och därmed sannolikheten för utvecklande av en normgivande modell är
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större. En svensk modell tros aldrig bli normgivande även om den är lika

korrekt som någon annan. Vid en fortsatt utvecklingsprocess är det viktigt

att ta fram mått som har prognosvärde för humankapitalets kostnad och

intjänandeförmåga.

Redovisningen av humankapital har ökat de senaste åren. Företagen själva

tillmäter det större betydelse idag. Personalen är viktigare idag för

företagens framgång. Hela sättet att jobba har ändrats från att vara ett

industrisamhälle till att vara ett kunskapssamhälle. Processen redovisning

av humankapital anses drivas av företagen själva. Det finns konsultbolag

som har detta som en affärsidé. Även kapitalmarknaden anses driva på

processen redovisning av humankapital. Det rättsliga anses däremot hålla

tillbaka processen.

5.3 Revisorn som en stakeholder

I revisorsperspektivet ingår även företrädare för lagar, rekommendationer

och praxis. För att belysa revisorns syn på humankapitalet har vi valt att

intervjua tre auktoriserade revisorer. Dessa intervjuer syftar till att återge

revisorernas syn på redovisningen av humankapital. För att belysa synen av

redovisningen på humankapital vad gäller lagar, rekommendationer och

praxis har vi valt att intervjua en handläggare på bokföringsnämnden.

Dessutom är två av de intervjuade revisorerna medlemmar i FAR:s

revisionskommitté och kan därmed ses som representanter för både

revisorerna och lagar, rekommendationer och praxis.
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5.3.1 Företags- och organisationsbeskrivning

Ernst & Young verkar i över 130 länder och representeras i Sverige på 78

orter. Vi har genomfört en intervju med en auktoriserad revisor och

regionchef på Ernst & Young i Norrköping.

Vår andra representant är en handläggare på Bokföringsnämnden (BfN).

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som har till uppgift att främja

utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga

redovisning. Ett publicerat avgörande i BfN benämns antingen

rekommendation eller uttalande och offentliggörs löpande. Nämndens

avgöranden utgör allmänna råd och är till skillnad mot föreskrifter inte

formellt bindande. BfN är beläget i Finansinspektionens lokaler i

Stockholm.

FAR är en intresseförening för auktoriserade revisorer. Föreningen

omfattar de flesta av Sveriges 2300 auktoriserade revisorer. FAR utvecklar

revisionsyrket och ger stöd till revisorskåren genom rekommendationer,

uttalanden, utbildning och annat yrkesstöd. Detta sker genom egna organ

och dotterbolag. FAR för ut resultatet av sitt arbete i böcker, tidskrifter,

informationsmaterial och genom arrangemang i egen regi eller i samverkan

med andra. FAR är engagerad i de internationella organisationerna IAFC

och IASC, i den europeiska federationen FEE och i Nordiska

Revisorsförbundet. Vi har intervjuat två personer som representerar FAR

samt är medlemmar i FAR:s revisionskommitté.

Slutligen har vi intervjuat Rolf Rundfeldt, ledamot i Redovisningsrådet

(RR). Redovisningsrådet har till uppgift att utfärda rekommendationer och
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sprida information om sådana redovisningsfrågor som har betydelse för

publika företag.

5.3.2 Intervjusammanställning

Nedan följer en bearbetning av de åsikter som förts fram genom

intervjuerna i perspektivet. Resultatet kommer att redovisas i löpande text

och ligger till grund för vår analys i kapitel 6.

Det sker en ständig utveckling av årsredovisningarna där humankapitalet

utgör en viktig komponent. Att företag redovisar humankapital som

tilläggsinformation i årsredovisningen anses vara naturligt för IT-branschen

enligt en av de intervjuade. Redovisning av humankapital tros bli allt mer

förekommande i framtiden. Värt att notera är att allt fler traditionella

företag till exempel inom produktionssektorn börjat redovisa sitt

humankapital. Det vanligaste är att dessa företag beskriver sina produkter

och produktionsresurser. För tjänsteföretagen blir det naturligt att beskriva

humankapitalet som deras viktigaste tillgång. Gemensamt för företag idag

är att de strävar efter att höja sin kompetens. Då förutsätts en utförligare

beskrivning av hur företagen förvaltar sitt humankapital.

Dagens befintliga redovisning av humankapital anses av en av revisorerna

som tunn och intetsägande. Det som redovisas idag har ett lågt

informationsvärde. Trots detta finns det förhoppningar om en positiv

utveckling av redovisningen av humankapital. Vidare framkommer att

revisorerna i redovisningen efterlyser konkreta fakta för att vilseledning i

så stor utsträckning som möjligt kan undvikas. Genom att redovisningen av

humankapital tas med som tilläggsinformation i årsredovisningen medför
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det en rädsla för vilseledning. Humankapitalets nytta som

tilläggsinformation ifrågasätts därmed. Att humankapital är flyktigt kapital

poängteras också. Även paralleller till miljöredovisning dras såtillvida att

det skapade stor debatt då det var aktuellt, men resulterade i något ganska

litet och obetydligt.

BfN:s representant ser redovisning av humankapital som

tilläggsinformation som mycket positiv och ett utmärkt alternativ då en

aktivering inte anses möjlig. Dessutom poängterar han att en av

redovisningens främsta uppgifter är att ge en rättvisande bild. Vidare tror

han att detta kan uppnås på ett bra sätt genom att redovisa humankapitalet

som tilläggsinformation i årsredovisningen. Då IT-bolag oftast ser

humankapital som sin främsta tillgång anses det vara naturligt att inkludera

det i redovisningen.

Vad gäller gemensamma tendenser i sättet att redovisa humankapital så ser

revisorerna ännu ingen utvecklad praxis på området. Inte heller BfN:s

representant eller FAR:s representanter ser några gemensamma tendenser

vad gäller sättet att redovisa humankapital. Det enda som kan ses som en

gemensam tendens är att de företag som redovisar humankapital försöker

göra en värdering av det. Därutöver går det att se vissa uppgifter som är de

vanligast förekommande i de bolag som redovisar sitt humankapital. Dessa

är främst åldersstruktur, utbildning och personalomsättning. WM-data och

TurnIT är några av de företag som konsekvent följer upp sin redovisning av

humankapital. Även åsikter som bygger på någon humankapitalsvariabel

kom fram. Dessa nyckeltal framställs idag som om de vore nya påfund men

i själva verket visar det sig att de funnits under en längre tid.
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En standardisering av tilläggsinformationen av humankapital i

årsredovisningen anses underlätta vissa grundfakta vid revisorns uttalande.

Dock poängterar alla intervjuade behovet av att en viss frihet finns kvar i

sättet att redovisa. Risken är annars att det får en hämmande effekt på

utvecklingen. Företagen anses vara beroende av en viss självständighet.

Efterhand som en eventuell praxis utvecklas på området tros en

standardisering ske automatiskt. Det är en process som tar tid och det kan

komma att dröja åtminstone ytterligare några år. Processen bidrar till att det

skapas ett mer enhetligt sätt att tänka och redovisa på.

Om en standardisering införs genom fastställande av ett antal krav på

tilläggsinformationen, låses redovisningssättet fast. Det kan medföra

negativa effekter eftersom det behövs fler som tänker på problemen.

Genom att belysa problemet från olika håll förväntas resultatet bli bättre.

Förmodligen kommer basinformationen, det vill säga det som regleras i

lag, att vara densamma. För att underlätta revisionen bör det finnas någon

slags måttstock som revisorerna kan följa. En eventuell standardisering

antas minimera företagens möjligheter att missbruka redovisningssystemet.

All finansiell information skall vara standardiserad och en förutsättning för

att redovisning av humankapital skall ingå i denna grupp är att den

standardiseras anser BfN:s representant. Detta i första hand för att

underlätta jämförbarheten mellan företag. En av grundidéerna med en

standardisering är att underlätta jämförbarheten således finns det goda skäl

till att humankapitalet bör standardiseras. I dagens läge anser han inte att de

rätta förutsättningarna för en standardisering finns. Detta främst för att

redovisningen av humankapital ännu inte funnit sina former. Åsikter om att

kapitalmarknaden inte ställer tillräckliga krav på redovisning av
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humankapital framkom vid en av intervjuerna. Först när de ställer större

krav tros en standardisering komma att ske.

För att dagens information om humankapital, som är tämligen utspridd och

osystematisk i årsredovisningen, skall kunna användas på ett användbart

sätt krävs någon slags standardisering anser en av FAR:s representanter.

Därigenom kan en helhetsbild av humankapitalet skapas. Han tror inte på

en reglering av den sidoordnade tilläggsinformationen utan på en eventuell

framarbetning av branschpraxis. Han tror även att företagen har mycket att

lära av varandra.

Framställningen av humankapital anses av en av revisorerna som en

relevant del i årsredovisningen. För IT-bolag är det främst genom

humankapitalet som företaget expanderar. Dessutom utgör medarbetarna

företagets största och viktigaste resurs och bör därför vara med. Utan denna

viktiga resurs har företagen inte så mycket att visa på tillgångssidan i sin

redovisning. Företagens balansräkning är då tämligen andefattig.

Vad gäller dagens regleringar avseende redovisning av humankapital anses

dessa vara anpassade till traditionella företag såsom inom

produktionssektorn. En revisor anser att reglerna inte alltid är anpassade för

den allt större andelen kunskapsföretag i den ”nya ekonomin”.

Förmodligen kommer en anpassning att ske inom en överskådlig framtid.

Bedömningsproblematik kring redovisningen av humankapital kan utgöra

ett hot mot de grundläggande redovisningskriterierna. En av FAR:s

representanter anser att det över huvudtaget är svårt att tillämpa dagens

principer på denna typ av redovisningsfrågor. Faran för att bryta mot

principerna blir påtaglig då värdena på företagen hastigt går upp, företagens
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prisbild är osäker samt att andelen företagsförvärv ökar. Här tros att en

stabilisering och utveckling kommer att ske i framtiden.

Vidare framkom att den redovisning som finns idag bygger på att

realiserade transaktioner återspeglas i redovisningen. Humankapital är inte

en värderealiserande faktor utan endast en värdeskapande faktor. Detta kan

skapa problem vad gäller bedömningen av det internt genererade

humankapitalet. Då något värderas i sin egen regi, utan bedömning av en

tredje part, blir risken för brott mot objektivitetskriteriet påtaglig. Även en

av FAR:s representanter ser ett hot mot nuvarande redovisningsprinciper.

Då humankapitalet inte är mätbart på något tillförlitligt sätt riskeras både

jämförbarhetsprincipen och försiktighetsprincipen att brytas. Även han ser

risken med att objektiviteten äventyras vid en värderingen av det internt

genererade humankapitalet.

Viljan att aktivera humankapital på balansräkningen antas främst vara i

företagens egna intresse. En eventuell aktivering skulle få olika

konsekvenser beroende på vad balans- och resultaträkningen skall

avspegla. Här finns en trend att alla värden skall visas på balansräkningen,

det skall inte finnas några dolda värden. Det är viktigt att poängtera

skatteredovisningens koppling till balansräkningen. Skattereglerna är en

hämmande faktor för företagens vilja att aktivera humankapitalet. Den

hämmande effekten uppkommer då exempelvis utbildningskostnader

balanseras istället för att kostnadsföras i sin helhet på resultaträkningen.

Konsekvensen blir att det skattepliktiga resultatet ökar. Även skyddet för

det egna kapitalet, hur mycket som är utdelningsbart, motverkar en

redovisning av humankapitalet. Ett sätt att redovisa humankapital bland det

egna kapitalet måste utvecklas. En av revisorerna anser att en eventuell

aktivering av humankapitalet inte skapar värderingsproblem förutsatt att
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det utvecklas en praxis på området. Revisorn behöver då bara se till att god

redovisningssed efterlevs. Det besvärliga är utvecklingen av en praxis.

FAR:s ena representant ställer sig tveksam till den debatt som pågår kring

humankapital. Han menar att de grundläggande kriterierna för

redovisningen helt frångås. Enligt dessa är balansräkningen

balansorienterad och skall visa de periodiserade värdena medan

resultaträkningen skall vara resultatorienterad och direkta värden skall

kunna utläsas. Med denna motivering anser han att en aktivering av

humankapital inte hör hemma på balansräkningen. Han är dock positiv till

andra alternativa sätt att redovisa humankapitalet på.

Debatten kring humankapital anses av BfN:s representant vara alltför

fixerad vid aktivering. Detta medför vissa problem. För att kunna aktivera

en tillgång måste den uppfylla två kriterier. Dessa är att tillgången måste

vara inom ägarens kontroll samt att den måste kunna ge ett framtida värde.

Ett bättre alternativ till aktivering anses vara att redovisa humankapital som

sidoordnad tilläggsinformation i årsredovisningen.

Syftet med att redovisa humankapital som en tillgång på balansräkningen

måste klart formuleras och lyftas fram anser en av FAR:s representanter.

Hittills har en avsaknad av detta gjort att de rätta formerna ej infunnits.

Svårigheter att se hur en kvantifiering av humankapital och vad som skall

ingå i denna är något som också kommit upp till diskussion under några av

intervjuerna.

Alla intervjuade parter ser positivt på en fortsatt utveckling av redovisning

av humankapital. Ett behov av att hitta den rätta formen för redovisningen

och belysa problematiken efterlyses av de intervjuade. Processen kring
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redovisning av humankapital antas främst drivas av kunskapsföretagen

själva. Skandia, Leif Edvinsson, Karl-Erik Sveiby, WM Data och TurnIT är

personer och företag som av de intervjuade nämns som frontfigurer inom

område. De har det största intresset av att kunna redovisa sitt humankapital

och visa upp det mot marknaden. Detta främst då humankapital är den

tillgång de vill försöka sälja till marknaden. Detta tros ha varit en medveten

process från företagens sida för att höja aktiekursen vilket i många fall

tycks ha lyckats anser en av FAR:s representanter. Paralleller dras också till

debatten kring social redovisning på 70- och 80-talet som främst fördes av

Jan-Erik Gröjer. Vissa argument från debatten kring social redovisning tros

ha förts vidare till dagens debatt om humankapital. Vidare anser han i

motsats till de övriga intervjuade att det är kapitalmarknaden som för

processen framåt. Detta kan ställas i kontrast till att BfN:s representant

finner kapitalmarknadens ointresse för redovisningen av humankapital som

överraskande.

Då redovisningen är ett gammalt område anses en ny generation tänkare

behövas för att en utveckling inom området skall vara möjlig. Den

explosion som skett av IT-bolag de senaste tre till fyra åren innebär en

motsättning mellan de nya tänkarna och de som är kvar i det gamla

synsättet. Normalt går processen långsamt vad gäller utveckling av praxis

men då utvecklingen i dessa företag går så snabbt ställs krav på en snabbare

process.

Redovisningsrådets representant hänvisade endast till akutgruppens

uttalande om intellektuellt kapital, februari 1999, se kapitel 3.
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6 Analys

Vår analys är uppdelad i fyra delar, först analyserar vi granskningen av

årsredovisningarna sedan följer en analys utifrån de tre perspektiven i vår

stakeholdermodell. Avslutningsvis kopplar vi samman perspektiven med

årsredovisningarna.

6.1 Analys av årsredovisningar

Av de undersökta årsredovisningarna är det drygt hälften som redovisar sitt

humankapital som tilläggsinformation. Vi anser att det är en förhållandevis

stor andel, vilket bekräftar att debatten om humankapital har påverkat IT-

bolagen i deras redovisning. Vi vill betona att vårt empiriska material

endast begränsar sig till IT-bolag. Denna begränsning påverkar uppsatsens

karaktär, vilket måste beaktas vid analysarbetet.

Humankapitalet blir allt viktigare även i andra branscher. Hittills har det

främst varit IT-bolag som blandat sig i debatten och stått i fokus när

humankapital omnämnts. Det beror till stor del på att denna bransch

utvecklats så starkt under de senaste åren. Under arbetet med uppsatsen har

vi även studerat en del företag inom andra branscher som utmärkt sig inom

humankapitalområdet. Till exempel Skandia som sedan länge varit

frontfigurer inom området. Vi har även studerat hur idrottsklubbar

redovisar spelarna i balansräkningen.
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Humankapital som tilläggsinformation utgör i genomsnitt 5% av

årsredovisningen, siffran är ett genomsnitt baserat på sidantal. Detta kan

relateras till att den finansiella redovisningsdelen (”hårda delen”) utgör

40% av hela årsredovisningen. Tilläggsinformationen, ”den mjuka delen”

av årsredovisningen, utgör i genomsnitt 60% av årsredovisningen. Av

tilläggsinformationen utgör därmed humankapitalet 8%.

Figur 9 Vår Humankapitalprofil

Två av variablerna, kön och medelantal anställda, måste redovisas enligt

lag (ÅRL 5:17). Det är 35% som redovisar könsfördelning och 50% som

redovisar medelantal anställda i den del som benämns humankapital.

Resterande företag återger denna obligatoriska information på annan plats i

årsredovisningen. Då endast så låg andel som 35% tar upp

könsfördelningen under humankapitalet anser vi inte att kön är av särskild
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vikt när företaget vill lyfta fram sitt humankapital. Samma uppfattning

gäller variabeln antal anställda.

Personalomsättning (77%) är den variabel tillsammans med åldersstruktur

(77%) som företagen är flitigast med att lyfta fram. Företagen vill uppnå en

låg personalomsättning troligtvis för att attrahera nya potentiella

medarbetare. Dessutom indikerar det viss trygghet till investerarna att

företaget har förmåga att behålla sin personal. Det kan tyckas

anmärkningsvärt att IT-bolagen lyfter fram denna variabel då branschen

normalt kännetecknas av en hög personalomsättning vilket knappast är

något att visa upp. Variabeln åldersstruktur redovisas som ovan nämnts av

en stor del av företagen. Företagen tycks sträva efter att uppvisa en låg

medelålder kombinerat med välutbildad personal. Således är även

utbildningsnivå en variabel som har en hög redovisningsfrekvens (73%).

Det upplevs som mycket viktigt för företagen att uppvisa en hög

utbildningsnivå hos personalen med många anställda som har en akademisk

examen. Vi tror att företaget söker skapa förtroende gentemot externa

intressenter samt öka substansen i företaget.

En annan kategori som ligger nära utbildningsnivå är personalkategorier

(31%). Genom att upplysa om andelen medarbetare som arbetar inom olika

arbetsområden tror vi att företaget vill informera om resursallokeringen av

personalen. Vi tror att det är viktigt för IT-bolagen att visa de externa

intressenterna antalet intäktspersoner, det vill säga de som genererar

intäkter till företaget, av totala antalet anställda. Det blir ett slags

effektivitetsmått. Det borde vara viktigt redan vid anställningsintervjun att

rekrytera en lämplig mix av människor så att bolaget får en bra fördelning

mellan till exempel produktutvecklare och konsulter. Detta då branschen
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svänger kraftigt och det är viktigt att kunna hänga med i utvecklingen

vilket ställer krav på flexibilitet hos både bolagen och de anställda.

Branscherfarenhet är en variabel som inte är så vanligt förekommande

(42%) i tilläggsinformationen. Vi uppfattar det som en svag punkt hos

många bolag, när hög utbildningsnivå erfordras i kombination med en låg

åldersstruktur. Det är då svårt att uppnå någon större branscherfarenhet

bland de anställda.

Oftare förekommer uppgifter om rekrytering (58%) och

kompetensutveckling (58%). Båda dessa grupper hjälper företaget att

betona sitt intresse för såväl befintliga som potentiella medarbetare. Även

genom att framhäva företagskulturen kan företag framställa sig själva på ett

intressant och seriöst sätt. Det är även av vikt för investerare att få en

inblick i företagets försök att behålla sin personal. Alla insatser för att

behålla befintlig samt attrahera ny personal tillsammans med insatser för att

skapa ett trivsamt företagsklimat kan benämnas personalvård. IT-

branschens generellt höga personalomsättning kombinerat med branschens

brist på kvalificerad arbetskraft bidrar till att personalvård kan bli ett

avgörande konkurrensredskap.

Ett annat sätt för företagen att konkurrera är givetvis med

ersättningen/lönen (35%) samt andra monetära förmåner (50%).

Utformandet av olika incitamentsprogram är ett vanligt försök att knyta

personalen hårdare till företaget utan att behöva höja lönen. Idag tycks det

vara både monetära förmåner som icke monetära, till exempel

barnpassning, hjälp att handla, tjänster till hemmet, som avgör valet av

arbetsgivare. Det är viktigt för företagen att kunna behålla den

kvalificerade personal som de en gång anställt samt den personal som
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internutbildats inom företaget. Att nyanställa och internutbilda är både

kostsamt och ineffektivt för företaget. IT-bolagen behöver använda sina

resurser till att skapa lönsamhet.

6.2 Analys av företagsperspektivet

Av de fyra IT-bolag som vi intervjuat redovisade två humankapital som

tilläggsinformation i årsredovisningen. Detta stämmer väl överens med

resultaten från granskningen av årsredovisningarna där drygt hälften

redovisade humankapital som tilläggsinformation. Den nedanstående

analysen underbyggs av granskningen av de för undersökningen aktuella

årsredovisningarna.

Ett av företagen som inte redovisade humankapital i årsredovisningen från

1998 har infört redovisning av humankapital i sin årsredovisning för 1999.

Även det andra företaget uppgav att de i framtiden  tänker införa en dylik

redovisning. Vi anser att detta styrker uppfattningen att redovisningen av

humankapital i IT-bolag ökar. De IT-bolag som redovisar humankapitalet

motiverar detta främst med att de vill framhäva företagets dolda tillgångar

som uppges vara de viktigaste för företaget.

Vi uppfattar en skillnad mellan de IT-bolag som är renodlade konsultbolag

och de som har en produkt att erbjuda kombinerat med konsultverksamhet.

De renodlade konsultbolagen verkar mer benägna att redovisa sitt

humankapital än de sistnämnda. De företag som även erbjuder en produkt

baserar sin finansiella redovisning på produkten och behovet att lyfta fram

humankapitalet blir inte lika centralt i dessa företag.
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Det starkaste argumentet för att redovisa humankapital som

tilläggsinformation upplever vi vara företagens önskan om en bättre

kommunikation med sina externa intressenter. Vi anser att företagen tror

sig kunna påverka dessa genom den här typen av tilläggsinformation. Ett

rimligt antagande är att IT-bolagen överskattar betydelsen av

tilläggsinformationen i årsredovisningen samt att de underskattar

kapitalmarknadens analysförmåga. Således ifrågasätter IT-bolagen härmed

den semistarka marknadseffektiviteten.

I de företag som redovisar humankapital i sin årsredovisning betonas att de

vill informera potentiella medarbetare om sitt humankapital. Det tyder på

att företagen använder tilläggsinformationen om humankapital som ett sätt

att marknadsföra sig för att attrahera kompetent arbetskraft.

Företagen har delad uppfattning vad det gäller befintliga regleringar av

humankapital. De som inte redovisar sitt humankapital anser att

regleringarna är tillfredsställande även om de upplever att dagens

redovisningsstruktur inte riktigt passar IT-bolagen. Företagen som

redovisar sitt humankapital efterlyser en förändring av de befintliga

redovisningsreglerna. Det ligger i linje med deras uppfattning att

humankapitalet ytterligare bör lyftas fram i redovisningen. Vi tycker att

företagen måste ställa sig frågan på vilket sätt redovisningen blir mer

tillförlitlig med ändrade redovisningsregler. Deras önskan om en bättre

kommunikation med sina intressenter tror vi inte uppfylls genom att

reglerna för hur humankapitalet skall redovisas omarbetas. Däremot anser

vi att tilläggsinformationen i årsredovisningen ger intressenterna ett ökat

informationsvärde även om vi inte anser att informationen påverkar

kapitalmarknadens bedömning och analys av IT-bolagen. En

standardisering av tilläggsinformationen upplevs som något positivt från
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samtliga företag. Det är en uppfattning som vi delar då vi tror att det ger

informationsvärdet mer substans.

Företagen ställer sig dock skeptiska till en eventuell aktivering av

humankapitalet på balansräkningen. Det verkar vara några få ständigt

återkommande företag som driver på den debatten. Vi upplever att IT-

bolagen i stor utsträckning är nöjda med att redovisa humankapitalet som

tilläggsinformation. Vi anser det vara en missuppfattning att IT-bolag ofta

framställs som enade i debatten kring en eventuell aktivering.

6.3 Analys av kapitalmarknadsperspektivet

Från kapitalmarknadens sida anses den viktigaste faktorn vid kreditgivning

vara företagets affärsidé. En bedömning görs om denna anses bära sig samt

hur den potentiella marknaden ser ut. Viktigt är även vem som står bakom

företaget, företagsledaren. Ur analytikers synpunkt är den viktigaste faktorn

vid värdering av kunskapsföretag de prognoser som finns på företagets

omsättningstillväxt och vinstmarginal. Vi har delat upp kapitalmarknaden i

två delar. Den ena består av långivare och aktiva aktieägare och den andra

av övriga aktiemarknaden. Uppdelningen kommer att behandlas utförligare

längre fram. Vi upplever att det finns en skillnad mellan hur kreditgivare i

bemärkelsen långivare och aktiva aktieägare analyserar företagen mot hur

analytiker från aktiemarknaden värderar företagen.

Från kreditgivarnas sida betonas vikten av rätt personer på rätt plats för att

företaget skall kunna lyckas med det de har tänkt att genomföra. Även

vikten av att det finns kompetens inom företaget betonas. För att få fram

dessa uppgifter måste aktören titta på företagets humankapital. De
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kreditgivare vi har varit i kontakt med går in i företaget på ett tidigt stadium

vilket ofta innebär att företaget inte har stora tillgångar. Det leder till att

humankapitalet istället kommer i fokus. Då företaget inte kommit så långt i

utvecklingen finns ofta inte mycket skrivet om humankapitalet utan

uppgifterna fås efter personliga kontakter med företaget.

Analytiker däremot verkar inte använda tilläggsinformationen om

humankapital vid sina värderingar. De anser att de har svårt att utnyttja den

information som finns redovisad i sina prognoser. Vi tror att detta beror på

att den information som redovisas inte har tillräcklig pålitlighet eller

substans. Informationen säger egentligen inte mycket om företagets

framtida värde. Företagen använder sig av olika uppgifter och modeller

vilket gör det svårt att jämföra bolagen med varandra. Vi anser inte att

dagens redovisade uppgifter hjälper aktiemarknaden att ta beslut. I likhet

med Hans Edenhammar tycker vi ändå att aktiemarknaden borde vara

intresserade av denna information för att avgöra företagets framtid.

Exempel på användbar information om humankapitalet är om företaget har

en hög personalomsättning. Det måste indikera att företaget har svårt att

behålla sin personal vilket också kan innebära att de har svårt att locka till

sig kompetent arbetskraft. Samma sak om företaget har en hög sjukfrånvaro

eller till exempel en låg utbildningsnivå inom företaget. Det borde påverka

företagets framtid i allra högsta grad.

Ett av problemen med att värdera ett företags humankapital anses vara dess

flyktighet. De anställda kan sluta när som helst och IT-branschen

kännetecknas av en hög personalomsättning vilket försvårar det hela.

Kapitalmarknaden anser att en standardisering av uppgifterna skulle

underlätta jämförbarheten mellan bolagen. För att informationen skall

kunna användas måste den dock vara mätbar vilket är det återkommande
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problemet. Några variabler nämndes som önskemål att ingå i en

standardisering, bland annat de anställdas utbildningsnivå,

åldersfördelning, personalomsättning samt vilka typer av

incitamentsprogram som finns inom företaget. Dessa variabler är faktiskt

de som redovisas mest frekvent i de årsredovisningar vi har studerat. Det

verkar som om företagen redan nu i viss mån har anpassat sig till

kapitalmarknadens önskemål. Kapitalmarknaden efterlyser också uppgifter

om företagets grad av produktutveckling. Dessutom efterlyses uppgifter

huruvida personalen kan byta inriktning från att vara produktutvecklare till

att arbeta som konsult. Dessa uppgifter tror vi kan vara intressanta från

kapitalmarknadens sida då IT-branschen svänger kraftigt och det är viktigt

för företagen att kunna vara flexibla.

För aktiemarknaden gäller det att hitta mått som ger aktiemarknaden en

känsla för att bolaget sköter sina viktigaste resurser, människorna. Vi tror

att den information företaget ger ut om sitt humankapital kan vara en

vägledning för hur företaget ser på sina medarbetare. Det går att få en bild

av hur företaget satsar på sin personal samt vilken betydelse den tillmäts.

Det leder i sin tur till att om det finns ett bra klimat inom företaget kan

kompetent personal attraheras på arbetsmarknaden. Det är en viktig

komponent inför företagets framtida utveckling.

Vad gäller en aktivering av humankapital på balansräkningen ses det inte

som något genomförbart alternativ i dagsläget. Det beror på att det blir

fråga om mycket godtyckliga värden när det gäller aktivering av

humankapital. Vi tror inte att det värde som kommer att redovisas som

humankapital i balansräkningen ger någon bra bild av verkligheten. Vidare

anser vi inte heller att det kommer att hjälpa vare sig kreditgivare eller

aktiemarknaden att göra värderingar och analyser av IT-bolagens värde.
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Vår uppfattning är att dessa uppgifter tas bort av analytiker och

kreditgivare när de gör en bedömning av företagets värde. Dessa tillgångar

ses som något opålitligt av externa bedömare. Balansräkningen kommer att

blåsas upp och därigenom påverkas de finansiella nyckeltalen. Samtidigt

ställer vi oss negativa till att det går att värdera humankapitalet efter dagens

etablerade redovisningsprinciper. Vi har visserligen i vår uppsats valt att

inte gå in på värderingsproblematiken men det är oundvikligt att inte

komma i kontakt med den på något sätt. Vi tror att redovisningen av

humankapital på balansräkningen blir subjektiv och kommer att ge sämre

underlag för framtida prognoser. Vi anser det vara en bättre lösning att

behålla redovisningen av humankapital som tilläggsinformation i

årsredovisningen.

Kapitalmarknaden önskar en fortsatt utvecklingsprocess när det gäller

redovisningen av humankapital. Även vi anser att processen bör fortskrida i

utvecklandet av modeller och redovisningsprinciper. Men vi tror också att

det är viktigt att låta processen ha sin gång och inte vara för snabb med att

gå in att reglera hur redovisningen skall ske inom detta område. Marknaden

kommer efterhand att ställa krav på hur redovisningen bör vara utformad

men det är en tidskrävande process. En för tidig reglering medför risken att

utvecklingsprocessen avstannar vilket leder till att redovisningen inte

förbättras. Vi anser inte att kapitalmarknaden i nuläget ställer några större

krav på att företagen skall redovisa sitt humankapital i sin årsredovisning.

Kapitalmarknaden verkar visserligen ha en positiv inställning till att

bolagen redovisar sitt humankapital men humankapitalet utgör ingen grund

för ett avgörande beslut. Kanske kommer kapitalmarknaden i framtiden att

ställa högre krav på redovisning av humankapital i och med att vårt

kunskapssamhälle ständigt utvecklas.
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6.4 Analys av revisorsperspektivet

En närmare granskning av detta perspektiv visar att det inte finns några

betydande motsättningar mellan revisorn och befintlig lagstiftning

tillsammans med rekommendationer och praxis.

Revisorernas delvis positiva inställning till att redovisa

tilläggsinformationen av humankapital i årsredovisningarna indikerar på en

viss grad av anpassning och en ökad acceptans vad gäller

humankapitalsdebatten. Denna inställning ligger i linje med att i takt som

samhället förändras, förändras också synen på redovisningen. Revisorerna

anser dock att redovisningen av humankapital delvis är tunn och

intetsägande. Det är en åsikt som vi är benägna att hålla med om. IT-

bolagens avsikt med att redovisa tilläggsinformation av humankapital är att

öka informationsvärdet för företagets intressenter. Vi anser att

tilläggsinformationen i och för sig är relevant men problemet är att den

riskerar att få en allt för låg grad av pålitlighet.

IT-bolagen anser att dagens redovisningsregler och redovisningspraxis står

för en restriktiv och omodern syn på redovisningen av humankapital. De

anser att den ökade andelen kunskapsföretag i samhället banar väg för en

förändring av redovisningen. Såväl revisorerna som företrädarna för

befintlig lagstiftning anser att dagens redovisning är tillräcklig. Revisorerna

anser att det krävs en viss grad av frihet för att utvecklingen av

redovisningen inte skall hämmas.

En viktig distinktion bör göras mellan två huvudproblem vid värdering av

humankapital. Det första problemet handlar om att företaget måste avgöra

hur stor del av den köpta goodwillen som utgörs av humankapital. Vid ett

företagsförvärv där goodwill uppstår består den av bland annat kunder och
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leverantörer. Problemet är hur humankapitalet skall urskiljas ur denna

grupp och tillmätas sitt rätta värde. Det andra problemet rör upparbetad

goodwill och behandlar hur företaget på ett tillförlitligt sätt skall värdera

det upparbetade humankapitalet. Vi upplever att det är svårt att särskilja

den avkastning som uppkommer från satsningar på immateriella

investeringar från avkastningen på materiella investeringar. Dessutom ser

vi svårigheter med att värdera det som brukar kallas ”internt genererad

goodwill”. Vi upplever att internt genererade tillgångar som tas upp i

balansräkningen ses som något opålitligt av externa bedömare.

Samtliga intervjuade i perspektivet anser att balans- och resultaträkningen

bör begränsas till att gälla det som är mätbart. Vidare anser de att det kan

finnas andra delar i årsredovisningen där denna information passar bättre.

Vi är benägna att hålla med de intervjuade i den här frågan och vi anser det

viktigt att redovisning av humankapital finns med i den totala

årsredovisningen på ett eller annat sätt. Vi vill poängtera att om

informationen om humankapital får för låg grad av pålitlighet så kan det

innebära att investerarna blir negativt inställda till redovisningen av

humankapital. En standardisering av tilläggsinformationen av humankapital

kan vara ett sätt att öka graden av pålitlighet i informationen anser vi.

En åsikt från intervjuerna var att en eventuell aktivering kan komma att

medföra ett åsidosättande av befintliga redovisningsregler. Det är viktigt att

betona att redovisningens huvudsakliga syfte är att, som beskrevs i

referensramen, lämna kvantitativ information som skall underlätta beslut i

ekonomiska sammanhang. Vi anser att den stora andelen

bedömningsproblematik kring redovisning av humankapital kan utgöra ett

hot mot objektivitetskriteriet. Det beror på att inslaget av godtycke i

bedömningarna är stort. Därutöver kan både jämförbarhetsprincipen och
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försiktighetsprincipen komma att riskeras då vi anser att humankapitalet

idag ännu inte är mätbart på något relevant sätt. Viljan att aktivera upplever

vi främst vara i företagens intresse.

Sammanställningen av intervjuerna i perspektivet visar att det existerar en

viss rädsla för en eventuell aktivering av humankapital. Det anses inte

finnas behov av en lagändring angående redovisning av humankapital som

tilläggsinformation och inte heller vad gäller en aktivering av humankapital

på balansräkningen. En ytterligare lagreglering vad gäller redovisningen av

den sidoordnade tilläggsinformationen tror vi kan medföra en hämmande

effekt på utvecklingen. I perspektivet efterlyses en framarbetning av en

branschpraxis istället för en ytterligare lagreglering. Det är en åsikt som vi

är benägna att hålla med om.

En åsikt som de intervjuade revisorerna framförde är att en tillgång skall

vara separerbar och utbytbar. En tillgång som saknar utbytbarhet saknar

också ekonomiskt värde, eftersom en sådan tillgång aldrig kan köpas eller

säljas, och därmed inte påsättas marknadspris. Ett argument mot att

inkludera immateriella tillgångar i balansräkningen är att balansräkningens

uppgift är att rapportera värdet av företagets nettotillgångar, inte värdet av

företaget som helhet. Att värdera företaget som helhet kräver även

uppskattning av framtida kassaflöden. Att inbegripa immateriella poster i

balansräkningen kan därmed anses vara att missförstå syftet med

balansräkningen.

Vi anser det vara viktigt att beakta att humankapitalet, de anställda,

samverkar med både företagets strukturkapital och företagets materiella

tillgångar då värde skapas i företaget. Därför försvåras en relevant

värdering av humankapitalet om det separeras från sitt sammanhang.
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Humankapitalet i kombination med företagets övriga kapital skapar

synergieffekter som måste tas i beaktning. Ytterligare en försvårande

omständighet är att varje enskild individ är unik och därmed agerar olika i

en given situation. Härmed uppfylls inte kriterierna separerbarhet och

utbytbarhet för att redovisa humankapitalet som en tillgång.

Vår uppfattning är att en aktivering av humankapital på balansräkningen

riskerar att medföra en försiktig inställning från revisorerna när det gäller

att revidera en balansräkning som innehåller värden som baseras på

subjektiva bedömningar. Vi ser den ökade öppenheten som denna debatt

medfört som något väldigt positivt. En ökad information om företagets

humankapital utan att placera det på balansräkningen tycker vi vara en

bättre lösning.

Redovisningsrådets representant uppvisade ett ointresse i frågan och vi

tolkar det som att debatten kring humankapital inte anses vara central i

deras arbete. Vi ser därför likgiltigheten från Redovisningsrådets sida som

en viktig ståndpunkt i denna fråga.

6.5 Sammankopplande analys

Efter granskning och analys av årsredovisningar och intervjuer kan vi

konstatera att det förekommer gemensamma åsikter i de olika perspektiven.

Det underbygger och stödjer vårt analysarbete och våra slutsatser.

Dessutom framkommer behov av att göra en ny identifiering av vilka som

är stakeholders till begreppet humankapital. Vi har noterat att aktieägarna

tillmäts stor betydelse från företagens sida. Även ur revisorns perspektiv
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framgår att redovisningen skall bestå av jordnära och viktig information för

att underlätta och vägleda aktieägarnas beslut.

Ur företagsperspektivet vill vi lyfta ut de anställda som en undergrupp. IT-

bolagen vänder sig, genom att redovisa humankapital, till sina anställda

samt till potentiella framtida medarbetare för att poängtera deras betydelse

för företagets framtid. I debatten kring humankapital är ett ofta

förekommande argument att personalen är företagets viktigaste resurs. Ett

framhävandet av personalens betydelse medför att det är de anställda som

påverkas i positiv riktning av debatten. Vi tror att personalen därigenom

berörs av begreppet humankapital på ett sätt som skiljer sig från företagets

förhållande till humankapitalsbegreppet. Därför har vi placerat de anställda

utanför företagsperspektivet med en separat koppling till

humankapitalsbegreppet.

Vi upplever det som om företagen tror sig kunna påverka

kapitalmarknadens bedömningar och analyser av IT-bolagens värde genom

sin redovisning av humankapital. De underskattar således

kapitalmarknadens analysförmåga. IT-bolagen vänder sig härigenom mot

teorin om en halvstark marknadseffektivitet. Vid en fungerande halvstark

marknad har årsredovisningen en liten effekt på marknadens bedömning av

företaget då informationen dessförinnan lämnats på annat sätt. I och med

företagens försök att påverka kapitalmarknaden anser vi att företagen aktivt

uppmuntrar humankapitalsprocessen.

Kapitalmarknaden anser vi vara uppdelad i två stakeholdergrupper.

Långivare och aktiva aktieägare i den ena gruppen, där vi med aktiva

aktieägarna avser ägare som deltar i företagets styrning på något sätt till

exempel riskkapitalbolag. Den andra gruppen utgörs av andra aktieägare
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som har en mer passiv roll, exempel på dessa är fondförvaltare. Denna

uppdelning grundar sig på att vi anser att de två grupperna påverkas olika

av begreppet humankapital. Gruppen som inkluderar långivare och aktiva

aktieägare har ett större behov samt mer nytta av informationen av

humankapital än den andra gruppen. Det beror på att de har en starkare

koppling till företagets verksamhet.

Det tredje perspektivet bestående av revisorn och befintliga lagar och

praxis är oförändrat. Vi ser inga motsättningar mellan revisorernas åsikter

och dagens lagstiftning, tvärtom verkar dessa väl stämma överens. Vi

tycker det verkar som om revisorn ser igenom dagens debatt om

humankapital, de anser inte att den har någon substans, och återkommer

ständigt till redovisningens syfte och grundfrågeställningar.

Vi har under arbetets gång identifierat ytterligare två stakeholdergrupper

utöver de ursprungliga tre. Den ena är konsulter som livnär sig på att

utveckla redovisningen av tilläggsinformation av humankapital åt andra

företag. Det är viktigt att skilja denna grupp från de konsulter som arbetar

med den ovan nämnda personalvården och inte med humankapitalet som en

redovisningsfråga. Vi upplever denna grupp som en aktiv pådrivare av

humankapitalsdebatten. Den andra stakeholdergruppen som vi identifierat

är stat och kommun. Vi anser att de har ett potentiellt intresse vid en

eventuell aktivering av humankapital på balansräkningen. Detta utgörs av

den skatteeffekt som då uppkommer genom att företagen får betala skatt på

ett högre redovisat resultat.

Nedan följer en modell som illustrerar våra identifierade stakeholders till

begreppet humankapital.
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Figur 10 Vår Stakeholdermodell

Vi tycker att det går att dra en parallell mellan debatten kring humankapital

och den inflationsredovisning som debatterades mycket under främst 70-

talet i England och 80-talet i Sverige. Bakgrunden till

inflationsredovisningsdebatten var att många länder hade en kraftig

inflation. Det ledde till att företagen uppvisade högre vinster och ansåg det

rimligt att inflationsjustera dessa vinster. Drivkraften bakom denna process

var företagens motiv att minska skattebelastningen eftersom en

inflationsjusterad redovisning sänker det beskattningsbara resultatet.
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beskrivna debatter har de pådrivande stakeholders ett egenintresse av att

redovisningen hittar nya former.

Att anpassa redovisningen till de förändringar som ständigt sker i samhället

innebär att se på redovisningen som en social process. Det kan betonas att

processen är ett ständigt sökande efter nya redovisningsmetoder och en

anpassning till samhällets utveckling.

Vi ser dagens företagsklimat där de anställdas kompetens är IT-bolagens

främsta tillgång som en kulturell utveckling. När redovisningen skall

utvecklas sker det i en tvåstegsprocess som återges i referensramen. Det

första steget innebär en period av kulturell utveckling som efterhand gör

den rådande redovisningen otillräcklig och/eller irrelevant. Här tycker vi att

humankapitalsdebatten befinner sig i dagsläget. Den tröskelnivå som måste

passeras för att ett nytt redovisningsinstrument skall skapas är inte uppnådd

och vi ifrågasätter om den överhuvudtaget kommer att passeras. Dagens

behov av en utvecklad humankapitalsredovisning anser vi inte vara

tillräckligt starka.

Vad det gäller en eventuell aktivering av humankapital i balansräkningen

upplever vi ett motstånd i samtliga perspektiv. I humankapitalsdebatten

framträder vissa företag som är positiva till en eventuell aktivering. Det kan

ifrågasättas om de inser och är medvetna om de konsekvenser som

eventuellt uppkommer. Vi tror att en aktivering innebär att godtyckliga

värden hamnar i balansräkningen. Dessutom måste den snedvridningseffekt

som kan uppkomma beaktas. De medarbetare som från början besitter

sämst kunskaper och därför orsakar företaget de största

utbildningsinsatserna kan bli de som tillför störst värde i balansräkningen.

Vi anser inte heller att kapitalmarknaden kan använda de framräknade
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humankapitalsvärdena vid sina värderingar och analyser av IT-bolag på ett

tillförlitligt sätt.

Vi tycker att redovisningen av humankapital som tilläggsinformation i

årsredovisningen är ett bra komplement till den finansiella informationen.

Det är bra med ökad öppenhet i företagens redovisning eftersom det leder

till ett ökat informationsvärde. En eventuell standardisering av dessa

uppgifter anser vi ytterligare skulle komma att öka informationsvärdet.

Samtidigt vill vi påpeka att en viss frihet i sättet att redovisa bör finnas kvar

så att marknadskrafterna får redovisningen att finna sina former.

6.6 Redovisning av humankapital

Vi uppfattar dagens debatt kring humankapital som komplex och

svårhanterlig. Därför har vi gjort ett försök att bena ut vad debatten handlar

om. Vi kan urskilja tre infallsvinklar på begreppet humankapital.

•  En aktivering av humankapital på balansräkningen

•  Redovisning av humankapital som tilläggsinformation i

årsredovisningen

•  Humankapital som något annat än ett redovisningsproblem

6.6.1 En aktivering av humankapital på balansräkningen

I referensramen återges utvecklingen av HRA från mitten av 60-talet fram

till början av 90-talet. Denna utveckling baseras på ett internationellt

händelseförlopp och det är viktigt att poängtera att den svenska
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utvecklingen är några år efter den internationella. Idag skrivs det både

internationellt och i Sverige fortfarande ett stort antal artiklar inom

området. Artiklarna är såväl forskningsartiklar som övrig journalistik. Av

dessa är det en stor del som behandlar värderingsproblematiken. En

aktivering på balansräkningen förutsätter att en värdering av humankapital

genomförs. Trots att debatten pågått under lång tid existerar idag ingen

tillämplig värderingsmodell. Aktiveringsdebatten befinner sig fortfarande i

en återvändsgränd. Debattörer som representerar IT-branschen

argumenterar bland annat för att de svenska redovisningsreglerna hindrar

IT-branschens utveckling. Det kan konstateras att den svenska

redovisningen bygger alltmer på den internationella utvecklingen och det

har medfört att utrymmet för det nationella har krympt.

Eftersom humankapital ingår i goodwillposten vid ett företagsförvärv anser

vi det rimligt att göra följande koppling. Ett tecken som tyder på att det

internationella regelverket inte kommer att acceptera humankapital som

tillgång på balansräkningen är att förslag om en allt striktare reglering av

goodwill lagts fram i USA.

6.6.2 Redovisning av humankapital som tilläggsinformation i

årsredovisningen

Humankapitalet ses här som ett redovisningsproblem även om

värderingsproblematiken inte är lika central när aktiveringsdebatten

frångås. Det blir istället en fråga kring vad som skall tas med i

tilläggsinformationen och därmed vilket informationsvärde

tilläggsinformationen skall tillmätas. Informationsvärdet av det som

redovisas idag kan dock ifrågasättas. Det grundar sig på avsaknaden av en
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standardisering, det är inte möjligt att relatera IT-bolagen till varandra med

hjälp av tilläggsinformationen. Att cirka hälften av IT-bolagen redovisar

sitt humankapital tyder ändå på att företagen har ett intresse av att redovisa

dessa uppgifter. Samtidigt anser vi att humankapitalet är ett modebegrepp

idag vilket kan vara en av orsakerna till företagens inställning.

IT-bolagen påstår att redovisningen av humankapital som

tilläggsinformation främst är till för att tillfredsställa

företagsintressenternas informationsbehov. Vi avser att se igenom IT-

bolagens påstående och anser att företagen har ett bakomliggande intresse

där de tjänar på att redovisa humankapital. Ett sådant bakomliggande

intresse kan vara av marknadsföringskaraktär. En stor del av den totala

årsredovisningen utgörs av information som inte tillhör den finansiella

delen. Den här mjuka delen har ofta en påkostad layout och kan ses som ett

sätt för företaget att skapa och förmedla en image. Tilläggsinformationen

kan därmed ses som ett marknadsföringsinstrument och ett

konkurrensmedel. Då det råder konkurrens bland IT-bolagen att attrahera

kompetent personal krävs andra konkurrensmedel utöver de traditionella

såsom till exempel lönenivå. I tilläggsinformationen talas ofta om att

företaget erbjuder sina anställda till exempel barnpassning, möjlighet att

arbeta hemifrån samt hemhjälp. Denna typ av information anses främst

vara riktad till potentiella medarbetare.

6.6.3 Humankapital som något annat än ett redovisningsproblem

Vi anser att debatten om humankapital medför något positivt för

företagsklimatet och organisationskulturen. Detta främst då det ger ett ökat

fokus på medarbetarna som en värdefull resurs för företaget. Begreppet får
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härmed en annan innebörd än att bara handla om hur personalen skall

redovisas. Istället betonas företagets förhållningssätt till sin personal.

Denna infallsvinkel är inte relaterad till redovisningen utan berör begreppet

humankapital på ett mer socialt sätt. Resurser läggs på att förvalta

humankapitalet istället för att försöka värdera det.
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7 Slutsatser

Genom vårt arbete med föregående analysavsnitt har vi kommit fram till ett

antal slutsatser som kommer att behandlas nedan. Våra slutsatser avser att

besvara frågorna i vår problemformulering samt att lyfta fram de viktigaste

resultaten från vårt arbete.

Humankapital redovisas idag endast som tilläggsinformation i

årsredovisningen. Det är cirka 50% av de undersökta IT-bolagen som

redovisar humankapital, vilket tyder på att debatten kring humankapital

påverkat IT-bolagen i deras redovisning. Tilläggsinformationen är

utformad på ett liknande sätt hos de flesta IT-bolag. Den omskrivs på ett

fåtal sidor i årsredovisningarna. Antalet variabler samt vilka variabler som

tas upp varierar mellan IT-bolagen även om det går att urskilja de mest

frekvent förekommande variablerna. Dessa är:

•  Åldersstruktur

•  Personalomsättning

•  Utbildningsnivå

Genom våra intervjuer har det framkommit att kapitalmarknaden inte

tillmäter tilläggsinformation vad gäller humankapital någon större vikt vid

sin värdering av IT-bolag. Detta beror på att den information som idag

redovisas som tilläggsinformation anses ha lågt informationsvärde samt att

den ej är tillförlitlig trots att den är relevant. Vår stakeholder

kapitalmarknaden har vi delat upp i två nya kategorier. Motivet till detta är

att grupperna anses bli påverkade av begreppet humankapital på skilda sätt.
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Gruppen som inkluderar långivare och aktiva aktieägare antas ha ett mer

direkt behov av information om humankapital eftersom de befinner sig

närmare företagets operativa verksamhet än vad de övriga aktieägarna gör.

Revisorn står för en positiv inställning till redovisning av humankapital

som tilläggsinformation. Däremot ses en eventuell aktivering på

balansräkningen som ogenomförbar. Vår synpunkt på revisorernas

inställning är att det är lätt för revisorn att vara positiv till något som inte

inverkar på dennes arbete. Redovisning av humankapital som

tilläggsinformation påverkar inte revisorns arbetsuppgifter, vilket en

eventuell aktivering däremot skulle göra. Redovisningen av humankapital

som tilläggsinformation måste ges frihet att utvecklas för att en

tillfredsställande praxis på området skall uppnås. Vad gäller de lagar och

rekommendationer som finns på området kännetecknas de av att styras av

internationella bestämmelser. Det medför att utrymmet för att påverka den

svenska redovisningen genom regleringar blir litet.

Vi anser att företagen tillmäter redovisningen av humankapital stor

betydelse. Företagen tror att de genom att redovisa humankapital kan

påverka kapitalmarknadens beslut. En slutsats som vi vill betona är att IT-

bolagen tycks underskatta kapitalmarknadens analysförmåga.

En annan slutsats som vi anser vara rimlig är att företagen har andra motiv,

som antas ligga till grund för deras vilja att redovisa sitt humankapital, än

att tillfredsställa kapitalmarknadens påstådda behov. Vi tror att

redovisningen av humankapital kan vara ett marknadsföringsinstrument

samt ett sätt för företagen att betona sina tillgångar. Genom att visa sitt

humankapital i tilläggsinformationen kan företagen marknadsföra sig mot

sina intressenter, till exempel kunder och potentiella medarbetare.
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En viktig frågeställning som uppkommit under uppsatsens gång är om

redovisningen av humankapital ger en mer rättvisande bild av företaget. Ett

nekande svar motiveras av den låga grad av tillförlitlighet som uppkommer

då humankapitalet skall värderas. Vi anser att om en värdering baseras på

subjektivitet kan en rättvisande bild knappast uppnås Det är viktigt att ställa

frågan vad balansräkningen skall ha för funktion. Sverige följer det tyska

sättet att redovisa där så stor del som möjligt av tillgångarna aktiveras. I det

amerikanska redovisningssättet, till skillnad från det tyska, innehas en

restriktivare syn på vad som får aktiveras på balansräkningen. Vi anser att

det tyska idealet att redovisa alla tillgångar kanske inte går att uppnå vad

gäller humankapital.

Processen humankapital upplevs i stor utsträckning drivas av företagen

själva. Det är ett fåtal företag som aktivt driver på processen genom att

debattera och ifrågasätta det befintliga sättet att redovisa. Dessa få företag

är de som förespråkar en aktivering av humankapital på balansräkningen

medan en stor del av företagen har en mer restriktiv inställning till en

aktivering även om de redovisar humankapital som tilläggsinformation.

Processen drivs även av konsulter vilka vi identifierat som ytterligare en

stakeholder till begreppet humankapital. Dessa konsulter livnär sig på att

skapa och utveckla modeller som bidrar till en ökad redovisning av

humankapital åt företagen.

Kapitalmarknaden ser det positivt med den ökade öppenhet som en

redovisning av humankapital som tilläggsinformation medför. De anses

trots detta inte vara någon stark pådrivare av processen humankapital. Det

har framkommit att analytiker inte beaktar tilläggsinformation om

humankapital vid värdering av företagen.
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Vi har identifierat anställda som en stakeholder, vilka befinner sig i en

indirekt relation till begreppet humankapital via företagen. Debatten kring

humankapital påverkar de anställda på ett positivt sätt eftersom fokus riktas

mot dem. Insatser för personalvård och att motivera medarbetarna tillmäts

allt större betydelse. Det är bland annat dessa insatser som beskrivs i

tilläggsinformationen. Denna beskrivning kan ses som ett sätt för företagen

att marknadsföra sig mot potentiella medarbetare. De anställda påverkas av

processen humankapital men de är inga pådrivare av den. Däremot skulle

stat och kommun kunna vara pådrivare då de har ett skatteintresse vid en

eventuell aktivering av humankapital på balansräkningen. Trots detta kan

vi inte se att den här gruppen driver processen framåt. Sammanfattningsvis

upplever vi att de anställda och företagen är de som främst gynnas av

processen.

Ett försök har gjorts att koppla vår uppfattning om vem som driver

processen humankapital till hur den framtida redovisningen av

humankapital kommer att se ut. Detta illustreras av nedanstående modell.

Redovisning av humankapital som tilläggsinformation i årsredovisningen

tror vi kommer att öka. Vidare tror vi att företagen är den pådrivande

faktorn av utvecklingen. Kapitalmarknaden och revisorerna har en mer

passiv roll i utvecklingen men stöder ändå denna. Även den totala andelen

tilläggsinformation kommer i framtiden att växa och tillmätas större

betydelse, främst av företagen.
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    Årsredovisning
Årsredovisning
           (Idag)             (Prognos)

Figur 11Framtida utveckling av processen humankapital

Avslutningsvis har vi försökt att göra en prognos över hur den framtida

redovisningen av humankapital kommer att se ut. Det positiva gensvaret på

en eventuell standardisering i samtliga stakeholderperspektiv styrker

antagandet att en standardmodell kommer att växa fram. Utan reglering i

lagar eller rekommendationer kan processen drivas framåt genom att fler

bearbetar problemen vilket ofta leder till ett bättre resultat. Vi tror att det

dröjer ännu några år tills vi har en standardmodell. Om denna sedan

kommer att underlätta jämförelser av nyckeltal rörande humankapital och

värdering av företag vars värde inte speglas av substansvärdet får framtiden

utvisa.
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IT-bolag vars årsredovisningar vi

granskat

1. Alfaskop

2. Arete

3. Boss media

4. Cell network

5. Connecta

6. Connova

7. Cyber com

8. Digital vision

9. Enea data

10. Framtidsfabriken

11. Frango

12. Frontec

13. Gandalf

14. Guide konsult

15. HiQ int

16. IBS

17. IMS data

18. Intentia

19. Jeeves

20. Know it

21. Mandator

22. Modul 1

23. MSC konsult

24. Måldata nexus

25. Nocom

26. Novotek

27. Prevas

28. ProAct IT

29. Pronyx

30. Protect data

31. Readsoft

32. Resco

33. RKS

34. Scribona

35. Sectra

36. Sigma

37. Softronic

38. SPCS

39. Telelogic

40. Teligent

41. Trio

42. Turnit

43. WM-data

44. Info Highway

45. Entra

46. IFS
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47. Icon Medialab

48. Net Insight

49. Daltek

50. Tieto Enator



Bilaga 2

Muntliga källor

Amnéus, Johan VD, Link Tech

Danielsson, Åke Auktoriserad revisor, ordförande i FAR:s
revisionskommitté

Edenhammar, Hans Chef över notering och övervakning vid Stockholms
Fondbörs

Eriksson, Maria Ekonomiansvarig, WM-data

Karlsson, Sören Handläggare, BfN

Lindblom, Mikael Ekonomichef, IFS

Persson, Tomas Ekonomiansvarig, Information Highway

Rundfeldt, Rolf Representant för Redovisningsrådet

Rydvall, Lars Auktoriserad revisor och regionchef, Ernst &
Young

Serebrink ,Kristina Företagsrådgivare på Östgöta Enskilda Bank

Thörnholm, Håkan Auktoriserad revisor och regionchef , Öhrlings
PricewaterhouseCoopers, medlem i FAR:s
revisionskommitté

Westerdahl, Fredrik Ekonomichef, Vis-able

Westman, Anders Finansieringskonsult, Almi Företagspartner
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Intervjuunderlag: Företagsperspektivet
•  Redovisar ni humankapital på något sätt i årsredovisningen?

Om ni redovisar humankapital:

•  Hur redovisas humankapitalet idag?

•  Vilka modeller används?

•  Vad vill ni uppnå genom att redovisa humankapital i årsredovisningen?

•  Vilka av företagets intressenter tror ni har intresse av att humankapitalet
redovisas?

•  Hur skulle ni vilja redovisa humankapitalet om ni bortser från de
regleringar som finns idag?

•  Skulle ni vilja redovisa humankapitalet som en tillgång på
balansräkningen?

•  Skulle en standardisering av redovisning humankapital som
tilläggsinformation i årsredovisningen vara önskvärd? I så fall vilka
variabler skulle ni vilja ha med?

•  Anser ni att det behövs nya redovisningsregler?

•  Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med redovisning av
humankapital?

•  Har era revisorer haft synpunkter på er redovisning av humankapitalet?

Om ni inte redovisar humankapital:

•  Varför redovisar ni inte humankapital?

•  Planerar ni att redovisa humankapital inom en snar framtid?

•  Upplever ni att det finns behov av att redovisa humankapitalet? ( Från
interna eller externa intressenter )
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•  Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med en redovisning av
humankapital?

•  Hur skulle ni vilja redovisa humankapital om ni bortser från de
regleringar som finns idag?

•  Skulle ni vilja redovisa humankapitalet som en tillgång på
balansräkningen?

•  Skulle en standardisering av redovisning humankapital som
tilläggsinformation i årsredovisningen vara önskvärd? I så fall vilka
variabler skulle ni vilja ha med?

•  Anser ni att det behövs nya redovisningsregler?

Avslutningsvis:
•  Vill ni se en fortsatt utvecklingsprocess av redovisningen av

humankapitalet i framtiden?

•  Vem upplever ni driva processen av redovisning av humankapitalet?
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Intervjuunderlag: Kapitalmarkanden
•  Vilka anser ni är de viktigaste faktorerna vid värdering av

kunskapsföretag?

•  Skiljer sig värderingen av kunskapsföretag från övriga branscher?

•  Används tilläggsinformation om humankapital i årsredovisningar vid
värdering av IT-bolag?

•  Vilka av företagets intressenter anser ni ha störst nytta av redovisningen
av humankapital?

•  Upplever ni att företagen vill framhäva sitt humankapital?

•  Hur tror ni att redovisningen av humankapital skulle kunna utformas för
att vara mer användbar?

•  Vad tror ni en eventuell standardisering av humankapitalet skulle
innebära för värderingsarbetet? Vilken information anser ni skulle vara
mest användbar för kapitalmarknaden?

•  Debatten har varit het kring en aktivering av humankapitalet på
balansräkningen. Vad är er motiverade ståndpunkt i frågan?

•  Vill ni se en fortsatt utvecklingsprocess av redovisningen av
humankapital i framtiden?

•  Vem/Vilka upplever ni driver processen av redovisning av
humankapital?



Bilaga 3c

Intervjuunderlag: Revisorsperspektivet
•  Hur ser ni på att företag redovisar humankapital som tilläggsinformation

i årsredovisningen?

•  Ser ni några gemensamma tendenser i sättet att redovisa humankapital?

•  Vilka modeller upplever du vara de vanligaste förekommande?

•  Finns det en grund för en standardisering av dem?

•  Vad anser ni generellt om IT-bolagens framställning av sitt
humankapital? Uppfattar ni informationen som relevant?

•  Mot bakgrund av samhällets utveckling mot alltfler tjänste- och
kunskapsföretag: Upplever ni att dagens regler angående redovisning av
humankapital är tillräckliga?

•  Skulle en eventuell standardisering av tilläggsinformationen om
humankapital i årsredovisningen underlätta vid ert uttalande om ett
företags årsredovisning?

•  Utgör redovisningen av humankapital något hot mot något av de
grundläggande redovisningskriterierna?

•  Vad tror ni att en eventuell aktivering av humankapital på
balansräkningen skulle få för konsekvenser för redovisningen respektive
revisionen?

•  Hur ser ni på aktivering av humankapital på balansräkningen?

•  Vill ni se en fortsatt utvecklingsprocess av redovisningen av
humankapitalet i framtiden?

•  Vem upplever ni driva processen av redovisning av humankapitalet?


