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Sammanfattning 
 

 

SAMMANFATTNING 
 
Kunskapsföretag utmärks av att produktionen är icke standardiserad, kreativ, individberoende 
samt komplext problemlösande. Den värdefullaste tillgången i kunskapsföretag är därför det 
som kallas humankapital, det vill säga de mänskliga resurserna i form av individernas 
förmåga, kunskap, kompetens och erfarenhet. Humankapitalet är den tillgång i företaget som 
skapar andra tillgångar och samtidigt är detta kapital det som är svårast att sätta ett värde på. 
Värdering av humankapitalet kan påverka den externa bilden av ett företag, men även internt 
kan värderingen ha en viktig roll. Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva hur 
kunskapsföretag, direkt eller indirekt, värderar sitt humankapital samt hur 
värderingsresultaten kan användas internt i företaget. Vi har valt att genomföra en fallstudie 
genom personliga intervjuer av tre kunskapsföretag; två revisionsföretag och ett 
datakonsultföretag. Resultatet av vår undersökning visar på att värdering av humankapitalet 
sker dels genom mätning av debiteringsgrad och dels genom bedömning av de anställdas 
kunskap och kompetens. Värderingsresultaten används sedan som underlag i planeringen och 
styrningen av företagets verksamhet. 

 
 



Abstract 
 

 

ABSTRACT 
 
Knowledgebased companies are characterised by a production that is: not standardised, 
creative, dependent on individuals and based on complex problemsolving. The most valuable 
asset in the knowledgebased company is, therefore, the one called human capital, that is, the 
human resources consisting of the ability, knowledge, skilfulness and experience of the 
individuals. The human capital is the asset in the company that creates other assets, and at the 
same time this asset is the one which is the most difficult to put a value on. Valuation of the 
human capital can affect the external image of a company, but the valuation can also play an 
important part internally. The purpose of this thesis is to describe how knowledgebased 
companies, directly or indirectly, value their human capital and how the results of the 
valuation can be used internally within the company. We have chosen to perform a case study 
of three knowledgebased companies: two auditing companies and one IT consulting company. 
The result of our investigation indicates that valuation of human capital is made partly by 
measuring the percentage of debited working hours, and partly by evaluating the knowledge 
and competence of the employees. The results of the valuation are then used as a basis for 
planning and controlling of the company’s activities. 
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KAPITEL 1 
 

Inledning 
 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till vårt ämne för att på så sätt ge läsaren en 
första inblick. Vi redogör sedan för de olika problemområden som leder oss fram till syftet 
med vår uppsats. 
 

1.1 Kunskapsföretagets karaktär 
 

i lever idag i ett informations- och kunskapssamhälle där kunskap och kompetens är 
nyckeln till framgång. Kunskap behövs i alla typer av verksamhet; i stora 

högteknologiska produktionsföretag som exempelvis Ericsson, likväl som i små privata 
familjeföretag som till exempel en städfirma. Det som utmärker kunskapsföretag är att 
produktionen är icke standardiserad, kreativ, individberoende och komplext problemlösande. 
(Sveiby & Risling, 1987, s 11f) Därmed skiljer sig kunskapsföretag från andra tjänsteföretag 
och från industriföretag där verksamheten kan standardiseras i olika hög grad. Typiska 
kunskapsföretag är konsultföretag samt advokatfirmor, reklam- och revisionsbyråer. Dessa 
företag säljer sin specifika kunskap och är beroende av personalens kompetens och kreativitet. 
Den värdefullaste tillgången i kunskapsföretaget är därför det som kallas humankapital, det 
vill säga de mänskliga resurserna i form av individernas förmåga, kunskap, skicklighet och 
erfarenhet. (Edvinsson & Malone, 1997) 
 

1.2 Kan mjuka tillgångar värderas?  
 

illgångar är ett centralt begrepp när man talar om ett företags värde. I ett traditionellt 
industriföretag finns fysiska, materiella, tillgångar vars värde synliggörs i 

balansräkningen. Kunskapsföretaget har vanligtvis få materiella tillgångar. Här utgörs värdet 
av information istället för varulager och av intellektuella, immateriella, tillgångar istället för 
fysiska tillgångar. (Stewart, 1998, s 32f) Kunskapsföretaget kan även ha finansiella tillgångar, 
rent penningkapital, men dessa tillgångar är sällan viktiga för lönsamheten. Det är den 
individuella förmågan hos människorna i företaget som avgör vilken avkastning 
penningkapitalet får. (Sveiby & Risling, 1987, s 40) Det är därmed det intellektuella kapitalet 
som är kärnan i kunskapsföretaget och som är avgörande för företagets framgång. Vi har i vår 
uppsats valt att titta på det intellektuella kapitalet. 
 
Det intellektuella kapitalets huvudkomponenter är humankapitalet, det vill säga de anställdas 
kompetens och kreativitet, och strukturkapitalet, som består av system, datorer, processer, 
organisationsstruktur, patent och annan infrastruktur till stöd för de anställdas produktivitet 
(Edvinsson & Malone, 1997). Kunskap och kompetens som är viktiga komponenter i 
kunskapsföretag utgör även huvudingredienser i humankapitalet. Ett kunskapsintensivt 
företag är beroende av medarbetarnas kunskap och förmåga att omsätta kunskapen i praktisk 
handling. I mötet med kunden omvandlas medarbetarnas kunskap till nytta för kunden och 
intäkter för företaget. En avgörande fråga för ledningen i ett kunskapsföretag är därför synen 
på kunskap. (Blomé, 2004) Denna uppsats är avgränsad till att omfatta humankapitalet, med 
särskild fokus på kunskap och kompetens. 
 

V 
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Humankapitalet är den tillgång i företaget som skapar andra tillgångar, och samtidigt är denna 
tillgång den som det är svårast att sätta ett värde på. Undersökningar visar att företag gärna 
skulle vilja mäta avkastningen på humankapital, men de vet helt enkelt inte hur de skall gå till 
väga. (Grensing-Pophal, 2003) Att mäta värdet på immateriella tillgångar är redovisningens 
”Heliga Graal”1. Anställdas skicklighet, IT-system och organisationskultur har för många 
företag ett betydligt större värde än de materiella tillgångarna. Till skillnad från finansiella 
och fysiska tillgångar, är immateriella tillgångar svåra att imitera för konkurrenter, vilket gör 
dem till ett värdefullt konkurrensmedel. Om företagsledare kunde hitta ett sätt att beräkna 
värdet på sina immateriella tillgångar skulle de lättare och noggrannare kunna mäta och styra 
företagets konkurrensposition. (Kaplan & Norton, 2004) 
 
De etablerade finansiella värderings- och redovisningssystemen har alltid fokuserat på fysiska 
och finansiella tillgångar. Genom den globala förändringen mot en kunskapsbaserad ekonomi 
förlorar dessa system alltmer sin relevans eftersom de inte kan förse företagsledare med 
tillräcklig information för styrning av kunskapsbaserade processer och immateriella 
tillgångar. Humankapital och övriga immateriella tillgångar skapar problem med mätning och 
värdering på grund av sin specifika natur, det vill säga de går inte att ta på. Endast i vissa 
situationer är marknaden lämplig för att bestämma priset på en immateriell tillgång och det är 
svårt att kalkylera fram ett värde. Värdet kan öka över tiden men det kan lika gärna minska 
över en natt. Detta innebär att värdet på immateriella tillgångar kan förändras utan att någon 
transaktion har ägt rum. (Bornemann & Leitner, 2002) 
 
Det värde som humankapitalet utgör har betydelse för kunskapsföretagets marknadsvärde, 
men än idag finns inget vedertaget system för att mäta denna typ av immateriella tillgångar, 
vilket gör att den traditionella redovisningen ofta blir missvisande för ett kunskapsföretag. Det 
så viktiga humankapitalet syns inte i balansräkningen. Detta skapar problem eftersom 
årsredovisningens syfte är att ge ägare och övriga intressenter information om företagets 
stabilitet, förvaltning av kapital och framtida intjäningsförmåga. (Dzinkowski, 2000) Enligt 
årsredovisningslagens 3 kapitel 1 § skall balansräkningen i sammandrag redovisa ett företags 
samtliga tillgångar (FAR, 2004). Avsaknaden av humankapital i balansräkningen kan även 
sägas innebära att redovisningens mål inte uppfylls. Redovisningens viktigaste uppgift är att 
värdera en organisations verkliga förmögenhet samt förändringen i denna. Information om 
tillgångars och skulders värde skall presenteras så att intressenter kan bedöma ett företags 
styrkor och svagheter. (Falkman, 2000, s 58f) 
 
Problemet blir även tydligt när kunskapsföretagets marknadsvärde jämförs med det bokförda 
värdet. I företag med betydande humankapital är marknadsvärdet ofta flera gånger större än 
det redovisade egna kapitalet. I denna skillnad ligger ett ”dolt” värde i form av intellektuellt 
kapital. (Nyllinge, 1999) Företagets marknadsvärde utgörs enligt finansiell teori av nuvärdet 
av företagets förväntade framtida intjäningsförmåga, och det redovisade egna kapitalet 
baseras på bland annat anskaffningsvärdet på materiella tillgångar. Därför får 
kunskapsföretag, som till exempel datakonsultföretag, lågt redovisat eget kapital och hög 
redovisad avkastning, medan kapitalintensiva företag, som exempelvis skogsbolag, får högt 
eget kapital och låg avkastning. Dagens redovisningsmodeller gör därmed att kunskapsföretag 
kan ha marknadsvärden som är flera gånger deras egna kapital. Traditionell redovisning och 
finansiell analys räcker inte för att visa ett kunskapsföretags verkliga värde utan det behövs 
kompletterande analysmodeller för det intellektuella kapitalet. (ibid) Det behövs därmed nya 

                                                
1 Den Heliga Graal är enligt legender ett värdefullt och eftersökt föremål. Ursprunget kommer från bibeln där 
den Heliga Graal var den bägare som användes vid den första nattvarden och i vilken Josef av Arimatea senare 
uppsamlade blodet från den korsfäste Jesus. (Stora Focus, 1987) 
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metoder för att kunna mäta och värdera immateriella tillgångar och det finns idag ett antal 
olika modeller och metoder, men det som saknas är en allmänt godkänd och vedertagen metod 
(Bornemann & Leitner, 2002).  
 
I vår uppsats har vi valt att avgränsa oss till att titta på värdering av humankapital. Problemet 
med redovisning av humankapital och övriga immateriella tillgångar har behandlats i ett antal 
uppsatser. Redovisning av humankapital måste föregås av någon form av mätning eller 
värdering och vi vill därför beskriva just denna del i processen närmare. 
 
Humankapitalets värde och redovisning av detsamma påverkar den externa bilden av ett 
företag, men även internt har humankapitalredovisning en viktig roll. Ett av de primära 
syftena med humankapitalredovisning är att underlätta för ledningen att planera och styra 
användningen av humankapitalet på ett effektivt sätt. Värdering av humankapitalet skall 
därför ses som en viktig del i styrningen av ett företag. (Flamholtz, 1999, s 9) Värdering av 
företags humankapital ur ett externt perspektiv har tidigare beskrivits i flera uppsatser. Vår 
uppsats är därför avgränsad till att beskriva värdering av humankapital ur ett internt 
perspektiv. 
 
Dessa funderingar kring humankapitalets betydelse och värderingen av detsamma leder oss 
fram till följande forskningsfrågor: 
 

� Vilken är kunskapsföretagets syn på anställda och deras kompetens? 
� Hur värderas humankapital internt i kunskapsföretag? 
� Vilka svårigheter ser kunskapsföretag i värderingen av sitt humankapital? 
� Hur påverkar värderingen styrningen av kunskapsföretag? 
� Hur arbetar kunskapsföretag med kompetensutveckling som ett led i att öka värdet på 

humankapitalet? 
 
Dessa forskningsfrågor leder i sin tur fram till följande syfte. 

1.3 Syfte 
 

yftet med denna uppsats är att beskriva hur kunskapsföretag direkt eller indirekt värderar 
sitt humankapital samt att redogöra för hur värderingsresultaten kan användas internt i 

företaget. 
 
 

S 
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KAPITEL 2 
 

Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga för att besvara uppsatsens syfte. Vi redogör 
för valda metoder samt motivering till valen av dessa. Kapitlet beskriver vidare den 
undersökningsansats som karaktäriserar vår empiriska studie. Därefter tar vi upp val av 
företag, det praktiska tillvägagångssättet för insamling av material till vår uppsats samt 
metoden för vår analys. Kapitlet avslutas med en diskussion om uppsatsens trovärdighet. 
 

2.1 Metodansats 
 

orskning kan beroende på syftet bedrivas utifrån två olika ansatser, dessa är den induktiva 
respektive deduktiva. Det är två olika synsätt som används för att komma fram till en 

slutsats. (Thurén, 2000, s 23f) Induktion innebär att allmänna, generella slutsatser dras utifrån 
empirin och detta förutsätter kvantifiering. Deduktion betyder i stället att logiska slutsatser 
dras vilka betraktas som giltiga om de är logiskt sammanhängande.(ibid) Deduktiv ansats 
innebär att utifrån teorin forma hypoteser som är testbara påståenden om verkligheten och 
genom logisk slutledning komma fram till resultat. Vår uppsats bygger på en deduktiv ansats 
eftersom befintliga teorier ligger till grund för den empiriska studien. (Holme & Solvang, 
1997, s 56f) 
 
När det gäller bearbetning och analysering av data finns två sätt, kvantitativ och kvalitativ 
metod. Kvalitativ forskning bygger på att det som observeras, rapporteras eller registreras 
omvandlas till skrivna ord, och inte till siffror som i kvantitativ metod. Det kan handla om att 
intervjuer transformeras till utskrifter eller att bilder beskrivs i ord. Den kvalitativa 
forskningen kan förknippas med beskrivning, småskaliga studier, en inblandning från 
forskarens sida och en öppen forskningsdesign. (Denscombe, 2000, s 204f) Kvalitativ metod 
har primärt ett förstående syfte. Den är inte inriktad på att pröva om informationen har 
generell giltighet, utan det centrala är dels att få en djupare förståelse för det problemområde 
som studeras, dels att beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i. 
Kännetecknande för metoden är närhet till den källa som man hämtar information från. 
(Holme & Solvang, 1997, s 92f) Vi har i vår uppsats valt den kvalitativa metoden eftersom 
vårt syfte är att skaffa en djupare kunskap än den generaliserande som ofta erhålls vid 
kvantitativa metoder.  

2.2 Undersökningsansats 
 

allstudien erbjuder möjligheter att gå på djupet för att kunna reda ut komplexiteten i en 
given situation. Den kan ta itu med fallet i dess helhet och på så sätt upptäcka hur olika 

delar påverkar varandra. Detta gör att fallstudier kan karaktäriseras av att betona det speciella 
snarare än det generella, ett holistiskt synsätt snarare än enskilda faktorer samt naturliga 
miljöer snarare än konstlade situationer. Undersökningens utgångspunkt, ”fallet”, är något 
som redan existerar och inte en konstlad situation i forskningssyfte. (Denscombe, 2000, s 41f) 
Då vårt syfte är att beskriva hur kunskapsföretag värderar sitt humankapital baseras vår 
uppsats empiridel på en fallstudie. Detta eftersom vi ville nå en djupare förståelse för ett 

F 
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relativt komplext problem För att kunna uppnå en studie på djupet är det viktigt med närhet 
till undersökningsenheten vilket en fallstudie ger bästa möjlighet till. 
 
Då vi ville erhålla material som ger mer djupgående insikter i ämnet humankapital och dess 
värdering valde vi att grunda vår empiriska undersökning på personliga intervjuer, vilka 
karaktäriseras av ett möte mellan en forskare och en informant. (Denscombe, 2000, s 130ff) 
De forskningsintervjuer vi valde att göra var semistrukturerade intervjuer. Dessa bygger på att 
forskaren har en färdig lista med ämnen som skall behandlas och frågor som skall besvaras. 
Här är emellertid forskaren inställd på att vara flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd 
och att låta den intervjuade få utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som tas 
upp. (ibid) 

2.3 Tillvägagångssätt 
 

et första steget var insamling av relevant litteratur, tidskrifter och övrigt material, vilket 
skedde genom sökning i biblioteket vid Luleå tekniska universitet. De sökverktyg som 

användes var bland annat Libris, Bibdia, Affärsdata, Ebsco , Econlit och Artikelsök. Aktuella 
sökord för studien var; intellektuellt kapital, humankapital, kunskapsföretag, immateriella 
tillgångar, värdering, värderingsmetoder, kunskap, kompetens och dess engelska 
motsvarigheter samt knowledge management. Sökning har även skett genom att titta på 
tidigare skrivna uppsatser om ämnet humankapital, för att därigenom hitta lämpliga källor.  
 
Det andra steget utfördes genom en empirisk undersökning. Denna utfördes, som tidigare 
nämnts, genom personliga intervjuer. Målet för undersökningen och för vårt uppställda syfte 
var att studera företag som kan klassificeras som kunskapsföretag, det vill säga företag som är 
beroende av medarbetarnas kunskap och kompetens. Eftersom typiska kunskapsföretag enligt 
teorin är revisionsbolag, konsultföretag, advokat- och reklambyråer valde vi först att 
undersöka vilka företag inom dessa branscher som fanns i vår närhet. Därefter tittade vi i de 
olika företagens årsredovisningar och hemsidor för att få insikt om företagets storlek och i 
vilken utsträckning de arbetade med humankapital, som exempelvis kompetensutveckling. 
 
Vårt val föll på två företag inom revisionsbranschen och två företag inom datakonsult-
branschen. De valda företag vi erhöll intervjuer med var Ernst & Young, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers och WM-data. Vårt mål var att intervjua ytterligare ett 
datakonsultföretag, men vi lyckades inte få en intervju med rätt person inom vår utsatta 
tidsgräns. De intervjuer som genomfördes ägde rum på företagens kontor i Luleå och Boden. 
 
En intervjuguide utformades utifrån teorin för de företag som slutligen valdes (se bilaga 1). 
Denna sändes i förväg ut till respondenterna för att dessa skulle kunna förbereda sig inför 
intervjutillfället och även ha en chans att ta reda på sådant som andra i företaget bättre kunde 
svara på. Intervjuguiden granskades av såväl insatta som icke insatta personer i ämnet, för att 
vi skulle erhålla synpunkter på frågornas utformning. Eftersom frågorna i intervjuguiden var 
av en öppen karaktär kompletterades en del av dessa med följdfrågor (bilaga 2) vid själva 
intervjutillfällena för att vi skulle få mer djupgående och detaljerade svar. Vid intervjuerna 
deltog vi båda författare till uppsatsen. Båda antecknade för att vi skulle få med så mycket 
information som möjligt och för att vi skulle kunna jämföra våra anteckningar och se att vi 
uppfattat svaren på samma sätt. Direkt efter varje intervju sammanställdes materialet och 
skickades sedan tillbaka till respektive respondent för granskning för att kunna återge 
intervjuerna så sanningsenligt som möjligt. Sammanställningen av empirin grundade sig 
främst på hur väl det insamlade datamaterialet kunde kopplas till de forskningsfrågor vi hade 
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ställt upp. Inför vårt analysarbete såg vi att vissa delar av empirin behövde kompletteras 
(bilaga 3). Vi kontaktade därför respondenterna igen per telefon och fick därigenom den 
information som saknades. 

2.4 Analysmetod 
 

år sammanställning av empirin består till stor del av en presentation av de svar som 
insamlats under våra intervjuer. Efter sammanställningen gjorde vi en jämförelse mellan 

det material vi samlat in och den teori vi grundat undersökningen på. Utifrån denna jämförelse 
analyserade vi materialet. Vid analysen tittade vi på hur eventuella samband och skillnader 
mellan teorin och empirin såg ut. Analysen bestod även av att jämförelser gjordes mellan och 
inom de olika fallstudieföretagen. För att underlätta analysen utvecklade vi en egen 
analysmodell (se figur 7, s 30), som utgår från syftet med uppsatsen och våra 
forskningsfrågor. I modellen kopplas dessa forskningsfrågor till den teoretiska referensramen. 
Med utgångspunkt från analysen drog vi sedan slutsatser som bidrog till att besvara 
uppsatsens syfte. 

2.5 Uppsatsens trovärdighet 
 

etodproblem som kan uppkomma vid en undersökning som vår är validitets- respektive 
reliabilitetsproblem. Validitet, giltighet, innebär att man undersöker det man avsåg att 

undersöka. Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att undersökningen är korrekt gjord.(Thurén, 
2000, s 22) 
 
2.5.1 Validitet 
 
Vi har försökt att öka validiteten genom att ha personliga intervjuer med öppna frågor där 
respondenterna själva har kunnat påverka och styra sin medverkan för att informationen skall 
bli så giltig som möjligt. För att få djupgående svar kompletterades frågorna i intervjuguiden 
med följdfrågor vid intervjutillfällena. Det fanns även tillfälle för oss att föra en dialog med 
respondenten och att klargöra frågorna ytterligare vid behov. Frågorna i intervjuguiden 
utformades utifrån vår teoretiska referensram och därigenom tycker vi att vi skapat oss en 
tydlig bild av vad vi ville undersöka. En validitetshöjande faktor är även att möjlighet funnits 
att återkomma till respondenterna med kompletterande frågor i efterhand. För att uppnå så 
hög validitet som möjligt är det viktigt att intervjua rätt personer. Vi har därför eftersträvat att 
intervjua de mest lämpade personerna på respektive företag, det vill säga de personer som är 
mest insatta i frågor angående humankapitalet och dess värdering. Men eftersom vi har 
intervjuat personer på lokal nivå kan ett metodproblem vara att deras svar i vissa fall endast 
speglar det lokala kontorets syn på frågeställningarna och inte hela företagets (koncernens) 
syn. 
 
Begreppet humankapital kan definitionsmässigt innehålla vissa skillnader. För att motverka 
effekten av att olika definitioner används har vi i inledningen av varje intervju bett om 
respondentens definition av humankapital. På så sätt har vi och respondenten varit klara över 
vad vi menar med humankapital under den fortsatta intervjun. 
 
Vid intervjutillfällena har vi som författare försökt hålla ett så objektivt förhållningssätt som 
möjligt. Men det är dock alltid svårt att vara helt objektiva. Utifrån litteraturen vi tagit del av 
kan vi ha bildat oss en uppfattning om hur verkligheten skulle se ut. Därmed finns en risk att 
vi inte har varit helt neutrala. 
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2.5.2 Reliabilitet 
 
För att öka tillförlitligheten på undersökningen lät vi såväl insatta som icke insatta personer i 
ämnet granska intervjuguiden för att på så sätt försäkra oss om att frågorna var tydligt 
formulerade och lätta att förstå. Intervjuguiden skickades sedan till respondenterna i god tid 
före intervjuerna, för att de skulle ha möjlighet att i förväg sätta sig in i ämnet. Under 
intervjuerna antecknade vi båda författare för att kunna jämföra att vi uppfattat svaren på 
samma sätt. Vi sammanställde sedan vårt material direkt efter intervjuerna för att information 
som inte hunnit skrivas ned inte skulle glömmas bort, men även för att reda ut våra 
anteckningar medan vi fortfarande hade intervjun i färskt minne. Därefter skickades 
sammanställningen till respektive respondent för verifiering. Detta tror vi kan ha ökat 
reliabiliteten på vår undersökning. 
 
Ett metodproblem kan vara att vi inte använde oss av bandspelare vid intervjuerna och vi kan 
därmed ha missat information, men vi har försökt minska detta problem genom det 
tillvägagångssätt som beskrivits ovan. Ett annat metodproblem kan vara att intervjusituationen 
kan ha påverkat respondenten. Det är inte säkert att en liknande undersökning ger samma 
resultat, eftersom olika personer kan tolka samma information på olika sätt. 
 
Genom vår kvalitativa undersökning i form av personliga intervjuer har vår kunskap och 
förståelse för ämnet humankapital ökat efter varje genomförd intervju. Vår första intervju gav 
till exempel mindre kunskap än den sista. Detta beror inte på att den första respondenten var 
mindre intressant, utan att vi då hade för lite kunskaper. Detta faktum kan innebära både en 
styrka och en svaghet för vår undersökning. (Holme & Solvang, 1997, s 80f) Styrkan ligger i 
att vi ständigt får en bättre och ökad förståelse för den frågeställning vi arbetar med. 
Svagheten kan vara att en sådan flexibilitet kan göra det svårt att jämföra den information vi 
fått från de olika respondenterna. (ibid) Vår ökade kunskap och förståelse kan ha påverkat vår 
insamling av information.  
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KAPITEL 3 
 

Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel beskrivs de teorier och referenser som ligger till grund för vårt uppställda 
syfte. Kapitlet inleds med en beskrivning av det intellektuella kapitalet med betoning på 
humankapitalet. Därefter följer teori om kunskap och kompetens och utveckling av denna. I 
detta kapitel redogörs vidare för innebörden av begreppen tillgång och värde och vi tar här 
upp problematiken kring värdering av humankapital. Några modeller för värdering beskrivs 
kortfattat. Vi redogör också för teori om värdering av kunskap och kompetens. Slutligen 
beskrivs i detta kapitel den interna betydelse som humankapitalvärderingen kan ha i ett 
företag. 
 

3.1 Intellektuellt kapital 
 

ntellektuellt kapital som begrepp används olika av olika författare. Det vanliga är dock att 
det beskriver individers kunskap och förmåga i vid bemärkelse. (Fock, 2002, s 148) Den 

mest föredragna definitionen av intellektuellt kapital är således kunskap som kan omvandlas 
till värde för företag. Denna definition är väldigt bred och omfattar uppfinnanden, idéer, 
allmänna kunskaper, dataprogram, dataprocesser och offentliggöranden. (Edvinsson & 
Sullivan, 1996)  
 
Det intellektuella kapitalet kan sägas vara det gap som uppstår mellan marknadsvärdet och det 
bokförda värdet i ett företag, det vill säga företagets marknadsvärde minus det egna justerade 
kapitalet. (Fock, 2002, s 149) Det justerade egna kapitalet som beräknas kallas ofta 
finanskapitalet i de kapitalmodeller som försöker spegla hela företagets marknadsvärde. Den 
återstående delen av det totala kapitalet kallas företagets intellektuella kapital eller 
kunskapskapital. (Nyllinge, 1999) 
 
Normalt värderas ett bolag till något helt annat än det egna justerade kapitalets värde. Detta 
har flera förklaringar. En förklaring är att bolag ger olika vinst, det vill säga avkastning på 
kapitalet. En annan är att bolag dessutom har olika tillväxt och verkar i branscher med olika 
risker och med olika framtidsutsikter. Det kan även handla om att ett bolag som har högre 
värdeskapande kapital än ett annat bolag i samma bransch bör värderas högre om allt i övrigt 
är lika. Framtidsutsikterna för detta bolag är bättre i form av en kommande högre lönsamhet. 
(Fock, 2002, s 149f) 
 
Det intellektuella kapitalet kan beskrivas i termer av humankapital och strukturkapital, där 
strukturkapitalet kan indelas i ytterligare delar. (Edvinsson & Malone, 1998, s 55) Detta 
illustreras i figur 1 och tydliggör även vilka komponenter som ingår i det intellektuella 
kapitalet. 

I 
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Figur 1: Skandias intellektuella kapitalvärdeschema 
Källa: Edvinsson och Malone (1998, s 75) 
 
Humankapitalet består av kompetensen, de privata nätverken och intäktspersonernas 
motivation i företaget. (Nyllinge, 1999) Det inkluderar också i viss mån värderingar och 
kulturen som finns i företaget. Humankapitalet kan utifrån detta inte ägas av företaget. 
(Edvinsson & Malone, 1998, s 29) Genom att rätt medarbetare anställs och utvecklas, det vill 
säga genom att öka humankapitalet kan man odla det intellektuella kapitalet. Men eftersom 
den resursen är flyktig, krävs även att företaget försöker binda den utvecklade kompetensen 
och förmågan på något beständigt sätt till företaget för att stabilitet skall kunna råda. (Olve, 
Roy & Wetter, 1999, s 41) 
 
Strukturkapitalet utgör tillsammans med finanskapitalet den infrastruktur i vilken 
humankapitalet skapar intjäningsförmåga. (Nyllinge, 1999) Strukturkapitalet är den 
kunskapsmassa som finns kvar på arbetsplatsen när personalen har gått hem. Det är 
hårdvaran, mjukvaran, databaser, organisationsstruktur, patent, varumärken och annan 
organisationskapacitet. Det handlar här om kapital som stödjer de anställda i deras 
produktivitet. Kundkapitalet och relationer som utvecklas med nyckelkunder innefattas också 
i det strukturella kapitalet. Strukturkapitalet kan till skillnad från humankapitalet ägas och 
göras affärer med. (Edvinsson & Malone, 1998, s 29)  
 

Humankapital 
+ Strukturkapital 
=Intellektuellt kapital 

 
Det är viktigt att transformera humankapital till strukturkapital, det vill säga förpacka 
kunskapen så att den blir tillgänglig och användbar för fler. ”Utan den processen finns det 
inget företag, bara en samlingsplats för begåvade och kompetenta individer.” (Fock, 2002 s 
15) 
 
3.1.1 Humankapital 
 
Termen humankapital omfattas av all individuell förmåga, kunskap, skicklighet och 
erfarenhet hos företagets personal och ledning. Men det handlar inte bara om summan av 
dessa mått utan det måste även fånga dynamiken och kunskapsflödet i en föränderlig och 

Marknadsvärde 

Finanskapital Intellektuellt kapital 

Humankapital Strukturkapital 

Kundkapital Organisationskapital 

Innovationskapital Processkapital 

Finanskapital 



Teoretisk referensram 
 

 10 

konkurrenspräglad omgivning hos en intelligent organisation. (Edvinsson & Malone, 1998, s 
55)  
 
Humankapital innefattar de medarbetare som är direkt delaktiga i kunskapsföretagets 
tjänsteleverans genom planering, produktion eller försäljning och som kan associeras med 
företagets intäktspersoner, det vill säga de som skapar intäkter för företaget. Medarbetarnas 
färdigheter, innovativa förmåga och förmåga till kompetensutveckling inkluderas i 
humankapitalet. Till nytta för företaget och den framtida intjäningsförmågan kan även 
medarbetarnas privata nätverk och kontakter vara. (Nyllinge, 1999) 
 
Humankapitalet kan även ses som arbetskraftens samlade förmåga att lösa kundernas 
problem. (Edvinsson & Sullivan, 1996) Företagets humanresurser är det institutionella 
kunnandet och vetandet om de ämnen och processer som är viktiga för företaget. De här 
resurserna innefattar den samlade erfarenheten, förmågan och den generella kunskapen hos 
alla medarbetare. Medarbetarna är en resurs eftersom de genererar ett värde för företaget och 
det skulle vara väldigt svårt för företaget att förmedla detta värde utan dem. (ibid) 
 
En advokatbyrå räknar till exempel medarbetarna till sina största humana resurser. Advokaten 
uppträder i rätten och ger råd till sina klienter i rättsliga frågor. Det är svårt att se hur en 
advokatbyrå kan ge sådan rättslig hjälp till sina klienter utan att vara bärare av denna förmåga, 
advokaterna. (Edvinsson & Sullivan, 1996) 

3.2 Kunskap och kompetens 
 
Eftersom kunskapsföretagets viktigaste tillgång är humankapitalet och dess kunskap och 
kompetens ville vi få en djupare förståelse för dessa begrepp vilka belyses här. 
 
3.2.1 Kunskap 
 
Kunskap är som ett isberg – endast en del är synlig. Kunskap är beroende av tid och 
sammanhang och man kan säga att kunskaper finns i olika situationer, i mänsklig praxis och i 
kroppen. Eftersom det finns så många olika former av kunskap är det svårt att ge en generell 
definition. Kunskap är till exempel att veta att saker förhåller sig på ett visst sätt eller att veta 
hur något skall göras och kunna göra det. Det är också förmågan att kunna förstå 
sammanhang och innebörder och kunna handla med gott omdöme. (Skolverket, 1992, s 30f)  
 
Kunskap utvecklas i samspel mellan vad man vill uppnå och den kunskap som man redan har. 
När man reder ut begreppet kunskap kan man göra en uppdelning i fyra olika 
kunskapsformer; fakta, förståelse, färdighet samt förtrogenhet. Dessa fyra former samspelar 
mellan varandra och utgör varandras förutsättningar. (Malmström, 2002, s 15) 
 
Faktakunskaper är kunskap som till exempel information, regler och konventioner, vilket 
innebär att vi vet att något förhåller sig på ett visst sätt. (Malmström, 2002, s 16f) 
Förståelsekunskap karaktäriseras av en kvalitativ dimension, där samma fenomen kan förstås 
på olika sätt. Att veta varför något förhåller sig på ett visst sätt handlar om förståelse. 
Färdighet är att veta hur något skall göras och kunna utföra det. Denna kunskapsform är det 
vi idag ofta kallar för ”know-how”. Förtrogenhetskunskap är det som närmast motsvarar den 
osynliga delen av isberget, vad som ofta kallas bakgrundskunskap eller tyst (”tacit”) kunskap. 
Genom erfarenhet lär vi oss att se likheterna i olikheter och att uppmärksamma skillnader och 
olikheter. Vi kan använda våra tidigare erfarenheter i nya situationer. Att kunna göra dessa 
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saker, förstå sammanhang och betydelser och agera med gott omdöme, innebär att denna 
kunskap innefattar både att veta vad och hur man skall göra. (ibid) 
 
Forskning som rör kompetens och utvecklingen av denna börjar oftast begreppsdiskussionen 
med fenomenet kunskap. (Lindgren, 1996, s 39) Mycket av den kunskap som vi kan inhämta 
bygger på bakgrundskunskaper, att vi till exempel förstår ett språk när vi skall inhämta 
kunskap från böcker. Detta ger i sig inte kompetens men är förutsättningar för det. Det 
handlar om att kunskap måste kunna användas av individer på ett meningsfullt sätt för att 
utvecklas till kompetens. (ibid) 
 
3.2.2 Kompetens 
 
Omfattningen av formell kunskap är inte det avgörande i ett företag utan den springande 
punkten är förmågan att utnyttja kunskapen. (Fock, 2002, s 35) Det kan handla om hur 
mycket kunskap som kan fås i arbete utav den kunskap som finns tillgänglig, det vill säga 
verkningsgraden. Utifrån detta kan man definiera begreppet kompetens som förmågan att 
sätta kunskap i arbete. (ibid) 
 
Det finns många olika definitioner av begreppet kompetens och en allmän definition är en 
individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 
(Ellström, 1992, s 21) En förmåga att framgångsrikt utföra ett arbete, inklusive förmågan att 
identifiera, utnyttja och utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet 
erbjuder. En viktig aspekt av den ovan givna definitionen är dess betoning av kompetens som 
en relation mellan en individs förmåga i olika avseenden och en viss uppgift eller ett visst 
arbete. (ibid) 
 
3.2.3 Kompetens och kvalifikationer 
 
När man talar om kompetens kan man även tala om kvalifikationer. Med kvalifikation avses 
den kompetens som krävs på grund av arbetsuppgifternas karaktär och/eller som formellt eller 
informellt efterfrågas av arbetsgivaren. (Ellström, 1992, s 29ff) Medan begreppet kompetens 
utgår från individen och dennes potentiella förmåga i relation till ett visst arbete, så utgår 
begreppet kvalifikation från arbetet och de krav detta ställer på individens kompetens. En 
individ kan alltså besitta en rad kompetenser som inte utgör kvalifikationer i förhållande till 
ett visst arbete samtidigt som kvalifikationer kan efterfrågas eller krävas i ett arbete utan att 
individen besitter den aktuella kompetensen. (ibid) 
 
I figuren nedan kan man se sambandet mellan kompetens och kvalifikation, det vill säga 
sambandet mellan den formella och faktiska kompetensen samt den efterfrågade och av 
arbetet krävda kompetensen.  
 

 

Formell kompetens 

Kompetens 

Reell kompetens 

Den kompetens som 
arbetet kräver 

Utnyttjad kompetens 

Kvalifikation 

Efterfrågad kompetens 

 
Figur 2:  Sambandet mellan kompetens och kvalifikation 
Källa: Ellström (1992, s 38) 
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Den kompetens som förvärvats genom formell utbildning och som kan dokumenteras med 
betyg, diplom eller dylikt kallas för formell kompetens. Den här kompetensen är beroende av 
läget på arbetsmarknaden i det att många sökanden till en viss typ av arbete pressar upp de 
formella kvalifikationskraven. De formella kraven kan även ge en felaktig bild av de faktiska 
krav som arbetet ställer. Detta kan bero på att det är svårt för ledningen i en verksamhet att ha 
en klar bild av vad olika arbeten faktiskt kräver. Sociala processer i verksamheten kan också 
medföra att föreskrivna kvalifikationskrav skiljer sig från vad arbetet objektivt kräver. 
(Ellström, 1992, s 39f) 
 
Den formella kompetensen hos en individ kan i regel antas vara skild från den reella (faktiska) 
kompetensen. Det här kan ha att göra med att vad som lärs ut i en utbildning på olika sätt 
skiljer sig från vad som lärs in. Att den reella kompetensen, per definition, även inkluderar 
resultatet av informellt lärande samt olika former av icke-formell utbildning. Utifrån detta kan 
den reella kompetensen i många fall vara högre kvalitativt än vad som kan förväntas utifrån 
individens formella kompetens. Men om små eller inga möjligheter till lärande och 
kompetensutveckling föreligger i ett visst arbete finns risk att den reella kompetensen i stället 
blir lägre än vad som kan förväntas utifrån individens formella kompetens. Forskning har 
dock visat att den reella kompetensen skall betraktas som kvalitativt skild från den formella 
kompetensen och inte som högre eller lägre. Man bör alltså värdera individers reella 
kompetens utifrån den praktiska situation där den tillämpas och inte utifrån kriterier knutna 
till formella utbildningskrav. (Ellström, 1992, s 39f) 
 
Den efterfrågade kompetensen och den kompetens som arbetet kräver kan definieras 
kompetens som yrkeskrav. Det handlar här om de officiella kompetenskraven för ett visst 
yrke och de faktiska kraven på kompetens som ett visst yrke ställer. De här två delarna bör 
helst sammanfalla men olika omständigheter kan försvåra detta. Att exempelvis vara lärare 
vid en skola är inte detsamma som att vara det vid en annan. (Fritzén & Gerrevall, 2001, s 
128) 
 
Med utnyttjad kompetens avses den kompetens som individen använder i utförandet av 
arbetet. Den utnyttjade kompetensen kan överensstämma med individens reella kompetens. 
Detta stämmer dock inte alltid. Vissa uppgifter kan kräva att individen utnyttjar sin fulla 
kompetens medan andra, för individen enklare, uppgifter inte kräver detta. Men även andra 
faktorer som exempelvis personlighet, tidigare erfarenheter, motivation och så vidare kan 
lägga restriktioner på individens möjligheter att utnyttja sin fulla kompetens i arbetet. 
(Ellström, 1992, s 41f) Det här betonar att kompetens inte bara är vare sig en personlig 
egenskap eller en egenskap hos yrket. ”Det är i relationen mellan den enskilda och dennes 
yrkesuppgifter som kompetensen både framträder och utvecklas.” (Fritzén & Gerrevall, 2001, 
s 28) 
 
3.2.4 Kompetens på organisations- och individnivå 
 
Kompetensbegreppet har olika innebörd på organisationsnivå och individnivå, det vill säga 
olika forskare har olika definitioner av de centrala komponenterna i respektive dimension. 
(Arbetsgivarverket, 1994, s 41) De komponenter som ingår i kompetensbegreppet på 
organisationsnivå är vanligen de värderingar som präglar organisationen, organisationens 
infrastruktur och de enskilda medarbetarnas samlade kompetens. Viktigt att notera här är att 
kompetens på organisationsnivå inte är avgränsad eller liktydig med specifik expertkunskap. 
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De värderingar som råder och hur dessa manifesterar sig i de olika organisatoriska styr- och 
stödsystemen utgör här ett viktigt inslag. (ibid) 
 
Individkompetens kan enligt vissa forskare bestå av baskunskaper, tankeförmåga och 
personliga kvaliteter. Och enligt andra forskare bestå av färdigheter, kunskaper, erfarenheter, 
kontakter och värderingar. Men det kan även handla om förmågan att skapa meningsfulla 
relationer till andra människor, att kommunicera med andra, att ha förmåga att få andra att 
lära men också att själv lära av andra, det vill säga den sociala kompetensen. När ett arbete 
organiseras i grupper, som förutsätter kommunikation och interaktion är den sociala 
kompetensen en viktig faktor. (Arbetsgivarverket, 1994, s 41f) 
 
Figur 3 nedan visar konsultfirman 4U:s definition av individkompetens där komponenterna 
kunskap, erfarenhetsbildning och tillämpning ingår. Här visas hur kunskap erfordras för att 
kunna agera på ett ändamålsenligt sätt, och hur återkoppling krävs för att tillämpningen av 
kunskaperna ska leda till erfarenhetsbildning. 
 
 

handla, agera 

i förhållande till situationen 

Kunskap Erfarenhet 

Tillämpning 

Kompetens 
återkoppling 
krävs för 

krävs för 

genererar ny 

ger struktur åt 

 
Figur 3: Hur kunskap, erfarenhet, handling och kompetens förhåller sig till varandra. 
Källa: Arbetsgivarverket (1994, s 42) 
 
3.2.5 Kompetensutveckling 
 
Kompetens är tids- och situationsbunden. Det här gör att kompetens måste betraktas som en 
färskvara i en värld som ständigt förändras. (Arbetsgivarverket, 1994, s 39f) Detta, 
kombinerat med om de faktiska kvalifikationskraven är högre än den reella kompetens som 
individerna besitter, medför kompetensutveckling. (Ellström, 1992, s 43f) Begreppet 
kompetensutveckling kan definieras som utbildning och lärande i arbetslivet. Det kan även 
definieras som en sammanfattande beteckning på de olika typer av planerade åtgärder som 
kan utnyttjas för att påverka utbudet av kompetenser/kvalifikationer på den interna 
arbetsmarknaden. (ibid) Nyare forskning som använder begreppet betonar kopplingen mellan 
den teoretiska utvecklingen och praktiska handlingen. (Lindgren, 1996, s 4) 
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Man kan se kompetensutveckling ur fyra teoretiska perspektiv; det teknisk-rationella, det 
humanistiska, konflikt kontroll och det institutionella perspektivet. (Ellström, 1992, s 104ff) I 
det teknisk-rationella perspektivet är kompetensutveckling en rationellt planerad och uppifrån 
styrd process med syfte att öka företagets produktivitet. Det här synsättet har en stark 
betoning av specifika, uppgiftsrelaterade tekniska kvalifikationer. I det humanistiska 
perspektivet betonas mer generella kunskapsmässiga kvalifikationer samt attitydmässiga och 
sociala kvalifikationer. Konflikt kontroll perspektivet utgår från grundantagandet att frågor 
rörande kompetensutveckling bestäms av interna motsättningar och maktförhållanden i 
organisationen. Det antas här råda konflikt snarare än konsensus när det gäller exempelvis 
efterfrågan på kvalifikationer mellan berörda parter. I det institutionella perspektivet antas 
utbildning och andra former av kompetensutveckling ha symboliska funktioner i första hand, 
bland annat funktionerna att upprätthålla och förbättra verksamhetens image, inåt mot 
personalen och utåt mot omvärlden. Satsningarna på kompetensutveckling är här ofta relativt 
kortsiktigt motiverade. De här fyra perspektiven kan vara giltiga och tillämpliga för olika 
typer av organisationer, för olika delsystem inom en organisation eller för en och samma 
organisation vid olika tidpunkter. (ibid) 
 

3.3 Värdering av tillgångar 
 
För att kunna förstå och utveckla metoder för värdering av humankapital är det viktigt att 
först känna till vad som ligger bakom begreppen värde och tillgång. I detta avsnitt skall vi 
beskriva dessa begrepp närmare med utgångspunkt från teori inom respektive område. Vi går 
sedan in på frågan om värdering av humankapital följt av en kortfattad redogörelse för två av 
de teoretiska värderingsmodeller som finns tillgängliga. 
 
3.3.1 Begreppet värde 
 
Begreppet värde har i huvudsak två olika betydelser i ekonomisk bemärkelse. Den ena är 
användbarhet eller nytta och den andra innebörden är köpkraft, vilket även kan kallas 
utbytesvärde. (Flamholtz, 1999, s 159f) Alla ekonomiska värdeteorier baseras på antagandet 
att det attribut som bestämmer om och i vilken utsträckning ett objekt har värde är förmågan 
att ge framtida nytta, tjänster eller ekonomiska fördelar. Det är den förväntade nyttan av en 
vara som avgör vilket värde köparen ser hos varan. Det pris som köparen betalar motsvarar 
den förväntade framtida nyttan, eller med andra ord, nuvärdet hos varan. (ibid) 
 
3.3.2 Tillgångsdefinitionen 
 
Det som avgör om en resurs kan betraktas som en tillgång är om följande tre kriterier är 
uppfyllda: (Flamholtz, 1999, s 33f) 
 

� Den förväntas generera framtida ekonomiska fördelar 
� Den skall vara mätbar i monetära termer 
� Den skall ägas eller kontrolleras av företaget 

 
Samtliga kriterier måste uppfyllas för att resursen skall räknas som en tillgång. Det första och 
tredje kriteriet kan bara appliceras på sannolikhetsbasis eftersom det alltid ligger en viss 
osäkerhet i förväntade framtida ekonomiska fördelar och även om en resurs ägs av företaget 
vet man inte med säkerhet att en framtida avkastning kan realiseras. (ibid) 
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Redovisningsrådet följer Financial Accounting Standards Boards´s (FASB)2 definition som 
innehåller följande kriterier för en tillgång: (Artsberg, 2003, s 182f) 
 

� Den skall vara under företagets kontroll 
� Den skall vara ett resultat av inträffade händelser 
� Den skall förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden 

 
Företaget behöver inte ha äganderätt till tillgången, men det krävs en juridiskt bindande rätt 
att använda tillgången, inklusive rätt till tillgångens avkastning. Kriteriet om en följd av 
inträffade händelser utesluter att planerade aktiviteter kan tas upp som tillgångar. (Artsberg, 
2003, s 183f) När det gäller förväntad framtida nytta är det trolig framtida nytta som avses. 
Normal osäkerhet är inget skäl att inte ta upp en resurs som en tillgång. För att en tillgång 
skall erkännas och kunna aktiveras, det vill säga tas upp som en tillgång i balansräkningen, 
skall den enligt redovisningsteori förutom att uppfylla kriterierna i definitionen även uppfylla 
ett antal erkännandekriterier. Tillgången skall för det första vara möjlig att mäta i monetära 
termer. Den skall även uppfylla krav på relevans, det vill säga den skall vara av sådan 
betydelse att den kan inverka på en beslutssituation. Slutligen skall den beräkning som ligger 
bakom tillgångens värde vara tillförlitlig. (ibid) 
 
En immateriell tillgång är enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 15 ”en 
identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som innehas för att användas i 
produktionen eller för att tillhandahålla varor eller tjänster, för uthyrning till andra eller i 
administrativt syfte”. Förutom de kriterier som ovan nämnts för att en resurs skall få betraktas 
som en tillgång, måste en immateriell tillgång enligt RR 15 även uppfylla ytterligare två krav 
för att få tas upp i balansräkningen. Det måste vara sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelar som kan hänföras till tillgången tillfaller företaget. Dessutom måste tillgångens 
anskaffningsvärde kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. (FAR, 2004) 
 
3.3.3 Humankapitalets värde 
 
Kan då humankapitalet i ett företag räknas som en tillgång? Med utgångspunkt från 
tillgångsdefinitionerna ovan faller humankapitalet redan på kriteriet om att vara under 
företagets kontroll. Anställda kan inte ägas eller kontrolleras av företaget eftersom de kan 
lämna företaget när de vill. Frågan om människor skall räknas som tillgångar har diskuterats 
av flera författare och teoretiker. Enligt Flamholtz (1999, s 160) är människor i sig inga 
tillgångar, men de tjänster som människor förväntas bidra med i företaget utgör tillgångar. 
Den verkliga frågan är därför om investeringar i människor skall behandlas som tillgångar.  
 
Jäghult (1989, s 20) menar att liksom alla tillgångar är det mänskliga kapitalet också en 
tillgång eftersom det är möjligt att utifrån den resursen utveckla framtida tjänster. Alltså kan 
värdet av mänskliga resurser jämställas med värdet av andra resurser och kan på samma sätt 
definieras som nuvärdet av förväntade framtida tjänster.  
 
Otvivelaktigt är det så att humankapital har ett ekonomiskt värde, men vi måste akta oss från 
att bli för känslomässiga när det gäller humankapital, säger Stewart (1998, s 83ff). Alla talar 
om betydelsen av mänskliga tillgångar och faktum är att en del anställda är verkligt värdefulla 
tillgångar, medan andra anställda mest utgör kostnader för företaget. Det är viktigt att veta 
vad som är vad. Anställda med kunskap och kompetens utgör ett stort värde och enligt 
                                                
2 FASB är den amerikanska normgivaren på redovisningsområdet och kan sägas vara svenska 
Redovisningsrådets motsvarighet. FASB grundades 1973. (Artsberg, 2003) 
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Stewart är ekvationen enkel. Intelligenta anställda arbetar intelligentare. En undersökning om 
förhållandet mellan utbildning och produktivitet visar att i genomsnitt medför en ökning av 
personalens utbildningsnivå med 10 procent att den totala produktiviteten ökar med 8,6 
procent. Som en jämförelse kan nämnas att en 10-procentig ökning av kapitalstocken (värdet 
på de materiella tillgångarna) endast leder till att produktiviteten ökar med 3,4 procent. Det 
marginella värdet av att investera i humankapital är ungefär tre gånger så högt som värdet av 
att investera i maskiner. (ibid) 
 
Svårigheterna med att mäta humankapital kvarstår dock. Problemet handlar i grunden om att 
kunna visualisera resursanvändningen (input) och de resultat (output) som relaterar till denna. 
Dessutom är det ofta så att det inte finns någon marknad som anger pris för denna typ av 
tillgångar, på samma sätt som andra tillgångar värderas på marknaden (Bornemann & Leitner, 
2002).  
 
3.3.4 Värderingsmodeller 
 
Modeller för värdering och redovisning av mjuka tillgångar, inklusive humankapital, har 
skapats och utvecklats sedan början av 1990-talet, till att börja med främst i de skandinaviska 
länderna när företag började implementera och publicera rapporter över det intellektuella 
kapitalet, oftast som ett komplement till årsrapporten. Sedan dess har företag experimenterat 
med olika former av värdering av immateriella tillgångar. (Bornemann & Leitner, 2002)  
 
I dagens kunskapsbaserade ekonomier blir det alltmer en nödvändighet att kunna värdera 
mänsklig förmåga, skicklighet och prestation. När det gäller att mäta kunskap finns det inte ett 
mått eller tillvägagångssätt som kan tillmötesgå alla behov. Specifika mått och indikatorer är 
starkt influerade av särdragen i varje enskilt företag. Därför finns det en stor variation i de 
mått som används för att värdera humankapital. I de värderingsmodeller som används idag 
förekommer såväl finansiella som icke-finansiella mått på humankapital. Exempel på vanligt 
förekommande mått är anställningstid, utbildningsnivå, personalomsättning, tid och kostnader 
för kompetensutveckling, vinst per anställd och graden av arbetstillfredsställelse. (Rylatt, 
2003) 
 
En internationell undersökning avseende värdering av intellektuellt kapital, utförd 1998 av 
Arthur Andersen, visade att majoriteten av de undersökta företagen ansåg att värdering av 
kunskapskapitalet skulle förbättra organisationens prestation och ungefär 75 procent av 
respondenterna använde redan två eller flera icke-finansiella mått. (Bontis, 2000) Samtidigt 
visar denna och liknande undersökningar på en frustration hos företagen när det gäller 
mätning och värdering av intellektuellt kapital. Det finns ett utbrett behov av värderings-
metoder för denna typ av tillgångar, men de mått och metoder som existerar idag är 
otillräckliga, vilket kan bero på att utvecklingen av värderingsmodeller ännu bara är i ett 
inledningsskede. Det existerar en mängd möjliga lösningar, i form av nya koncept, 
definitioner, kriterier och operationella mått, som utarbetas och testas. Värdering av 
humankapital är fortfarande bara i en experimentell fas och det är en lång väg kvar till att 
finna den optimala lösningen. (ibid) 
 
Organisationer som International Accounting Standards Board (IASB)3 och Financial 
Accounting Standards Board (FASB) arbetar på att försöka ta fram en internationell standard 

                                                
3 IASB är en internationell privat organisation som sedan 1973 arbetar för förbättring och harmonisering av 
redovisning världen över. (Artsberg, 2003) 
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för mätning av humankapital. Saratoga Institute4 har utvecklat ett hundratal mått för 
humankapital. De som anses vara pionjärer på området att skapa modeller för värdering av 
intellektuellt kapital är dock bland andra Karl-Erik Sveiby och Skandia i samarbete med Leif 
Edvinsson. (Rylatt, 2003) För att ge läsaren en bild av hur en modell för värdering av 
humankapital kan se ut skall vi nedan ge två exempel på modeller med en kortfattad 
beskrivning av var och en. 
 
Skandia var banbrytande när de 1994 som första stora företag utgav en offentlig rapport över 
sitt intellektuella kapital i en bilaga till årsredovisningen. Den modell för värdering av 
intellektuellt kapital som Leif Edvinsson tillsammans med Skandia hade utvecklat kallas för 
Skandianavigatorn (Figur 4) och består av fem fokuseringsområden; finansiellt, kund, 
process, förnyelse och utveckling samt humankapital. (Bontis, 2000) Finansfokus inkluderar 
balansräkningen och framställer företaget ur ett historiskt perspektiv. Nästa nivå visar på den 
nuvarande situationen i företaget och utgörs av kundfokus och processfokus. Kundfokus mäter 
det så kallade kundkapitalet och processfokus mäter strukturkapitalet. Den sista nivån kan ses 
som modellens grund och är inriktad på framtiden. Här ligger fokus på förnyelse och 
utveckling där bedömningar görs av hur väl företaget förbereder sig för framtiden genom 
personalutbildning, produktutveckling och liknande samt hur företagets förutsättningar för 
framtiden ser ut. Det femte fokuseringsområdet ligger i modellens centrum eftersom det är 
organisationens hjärta, intelligens och själ. Det är den aktiva kraften i organisationen, som 
vidrör alla övriga fokuseringsområden. Detta är humanfokus och består av personalens 
kompetens och förmåga och sammansättningen av den erfarenhet och innovation som finns 
hos denna personal. (Edvinsson & Malone, 1998, s 91ff) 
 
 
 
 
                                                                                                                                Historia 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                    Humanfokus                                                        Idag 
 
 
 
 
                                                                                                                                Imorgon 
 
                                                   Omgivning 
Figur 4. Skandianavigatorn  
Källa: Edvinsson & Malone (1998, s 91) 
 
Skandianavigatorn skall ses som en dynamisk rapport som kan balansera finansiella och icke-
finansiella resurser samt dåtida och nutida prestationer. Inom varje fokuseringsområde är det 
möjligt att utveckla numeriska indikatorer som har sin utgångspunkt i företagets övergripande 
mål och strategi. En effektiv navigator har tre uppgifter som måste fullgöras. Den skall för det 
första fungera som ett navigationsinstrument och ange företagets position, riktning och 

                                                
4 Saratoga Institute är ett konsultföretag inom PriceWaterhouseCooperskoncernen som är specialiserat på 
området analys och mätning av Human Resources, det vill säga mänskliga resurser. 
(http://www.pwcservices.com/saratoga-institute/index.html) 

Kundfokus 

Fokus för förnyelse och utveckling 

Processfokus 

Finansfokus 
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hastighet, det vill säga se inåt och granska måtten. För det andra skall den se uppåt mot 
metamått genom att bearbeta all data på ett sådant sätt att den anger företagets styrka vad 
gäller intellektuellt kapital och kan jämföra detta med andra företag. Slutligen skall den se 
utåt mot användaren, det vill säga visa företagets värdeskapande aktiviteter på ett begripligt 
sätt. (Edvinsson & Malone, 1998, s 93ff) 
 
Karl-Erik Sveiby utvecklade i mitten av 1990-talet en modell, ”The Intangible Asset 
Monitor™”, för synliggörande av företags immateriella tillgångar (Bontis, 2000). Modellen 
delar in de immateriella tillgångarna i tre delar; extern struktur som omfattar kund- och 
leverantörsrelationer, intern struktur som bland annat består av organisationens system, 
juridiska struktur, styrning, värderingar och mjukvara, samt anställdas kompetens som 
motsvarar humankapitalet i form av varje persons utbildning, erfarenhet och kompetens. (ibid) 
 
För varje del finns tre mätområden; tillväxt, effektivitet och stabilitet. Inom vart och ett av 
dessa mätområden kan ett antal nyckeltal användas. Valet av nyckeltal beror på företagets 
strategi och vilka områden som är särskilt viktiga för företagets verksamhet. (Sveiby, 1997, s 
197ff) Figur 5 nedan visar exempel på nyckeltal som kan användas i ett kunskapsföretag. 
 
 
 Extern struktur Intern struktur Kompetens 
Tillväxt • Lönsamhet per 

kund 
• Organisk tillväxt 

• Investeringar i 
strukturkapital 

• Investeringar i IT 
• Nedlagd tid på 

forskning 

• Antal år inom yrket 
• Utbildningsnivå 
• Utbildningskostnader 
• Betygssättning av chefer 

Effektivitet • Nöjd-kund-index 
• Försäljning per 

kund 

• Andel anställda i 
stödfunktioner 

• Försäljning per 
stabsperson 

• Värderingar & attityder 

• Andel professionella i 
företaget 

• Vinst per professionell 
• Förädlingsvärde per 

professionell eller per 
anställd 

Stabilitet • Andel stora 
kunder 

• Andel återköp 
• Trogna kunder 

• Företagets ålder 
• Personalomsättning 
• Andel nyanställda 

• Genomsnittlig ålder 
• Antal anställningsår 
• Personalomsättning 

Figur 5. Exempel på nyckeltal i The Intangible Asset Monitor™  
Källa: omarbetad efter Sveiby (1997) 
 
Sveiby menar att med denna modell kan finansiella och icke-finansiella mått användas 
tillsammans för att förse företagsledningen med komplett information och ge indikationer på 
ekonomisk tillväxt och aktieägarvärde. (Bontis, 2000) 
 
De ovan beskrivna modellerna har sina styrkor och svagheter, men vi fördjupar oss inte i detta 
i vår uppsats. Som redan nämnts existerar, utöver dessa två modeller, en mängd modeller för 
mätning, värdering och redovisning av intellektuellt kapital. Det gemensamma attributet för 
alla dessa modeller är avsaknaden av ett allmänt accepterat ramverk, men modellerna har 
ändå haft stor betydelse för att lyfta fram det intellektuella kapitalets betydelse. Det pågående 
utvecklandet och experimenterandet med nya modeller kommer så småningom att leda fram 
till en giltig standard avseende intellektuellt kapital. (Bornemann & Leitner, 2002) 
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3.4 Värdering av kunskap och kompetens 
 
Utifrån diskussionen om värdering av humankapital kommer vi in på människors kunskap och 
möjligheterna att värdera denna och vi skall här gå närmare in på teorier omkring detta. 
 

ad är det då som är specifikt när det gäller värdering av kunskap och kompetens? Jo, 
kunskap kan lagras samtidigt som den kan användas utan att minska eller ta slut. Det är 

när kunskapen sätts i relation till ett problem, när kunskapsföretaget levererar en lösning till 
kunden, som den värdeskapande effekten uppstår. Kunskapen har alltså ett värde när den 
skapar värde för mottagaren. (Jönsson, 1991, s 201) 
 
Som beskrivits tidigare är kunskap och kompetens något som inte bara inhämtas genom 
formell utbildning. Lärande sker i olika situationer och sammanhang och bör erkännas oavsett 
i vilket sammanhang det skett. Detta har gett upphov till ett relativt nytt begrepp, nämligen 
validering. (Andersson, Sjösten & Ahn, 2003, s 19ff) Validering som begrepp introducerades 
i Sverige av Kunskapslyftskommittén 1996 och det man fokuserade på var möjligheterna att 
få kunskap och kompetens värderad och dokumenterad oavsett av var kunskapen inhämtats. 
Regeringens definition av validering är att den skall identifiera, värdera och dokumentera 
befintlig kompetens (Dir. 2001:47). Validering har tre inriktningar; validering som ger betyg 
och behörighet för vidare studier, validering av yrkeskompetens för arbetslivet, samt 
validering med pedagogiskt syfte att anpassa utbildning till deltagarens förutsättningar. (ibid) 
 
Validering kan alltså ha flera syften. Ett viktigt syfte är att bidra till den sociala rättvisan 
genom att underlätta tillträdet till högre utbildning. (Andersson, Sjösten & Ahn, 2003, s 27f) 
Syftet blir mer av ekonomisk art när validering används för att synliggöra yrkeskompetens. 
Det handlar om att formalisera människors yrkeskompetens, vilket främst skall vara till hjälp 
på arbetsmarknaden, men även av personligt värde. Ur arbetsgivarens synvinkel kan 
validering bidra till att öka tillgången till formellt kompetent arbetskraft. Validering kan även 
ur ett samhällsperspektiv ses som ett sätt att underlätta och förbilliga försörjningen av 
arbetskraft. Man kan därmed se positiva effekter på flera plan, och den grundläggande tanken 
bakom validering är ett ekonomiskt humankapitaltänkande. (ibid) 
 
När kunskap skall bedömas kan man ha olika utgångspunkter. En formativ bedömning 
relaterar till potential och har som syfte att ligga till grund för fortsatt lärande. En summativ 
bedömning ser istället mer på kompetensen och summerar den kunskap och kompetens som 
redan finns. Man måste här ta ställning till om man vill bedöma den befintliga kompetensen 
eller potentialen att utvecklas vidare. Värderingsprocessen kan ses som en cykel som 
innefattar att ta fram bevis på prestation, som när de har tolkats kan leda till åtgärder, vilka i 
sin tur kan bidra med fler bevis och cykeln upprepas. (Andersson, Sjösten & Ahn, 2003, s 38) 
 
Två andra utgångspunkter för kunskapsbedömning är konvergent respektive divergent 
bedömning. Vid konvergent bedömning kontrollerar man om individen har lärt vissa saker och 
här kan konstruerade kontrollfrågor användas. Divergent bedömning syftar däremot till att 
undersöka vad individen har lärt och i en sådan bedömning används mer öppna frågor utan 
färdiga svar. (Andersson, Sjösten & Ahn, 2003, s 38f) Autentisk bedömning är en form av 
kunskapsbedömning som fått ökad uppmärksamhet under det senaste årtiondet. Vid autentisk 
bedömning värderas individens kunskap i naturliga eller simulerade situationer, och med 
metoder som anknyter till den verkliga situationen. Exempel på bedömningsformer är 
observationer och arbete med uppgifter som liknar vardaglig praktik. Autentisk bedömning 
kännetecknas av att den innebär att man gör saker på riktigt, prestationen bedöms i 

V 
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förhållande till kända och noga formulerade kriterier, den innehåller moment av 
självbedömning, samt att deltagaren ofta förväntas presentera sitt arbete muntligt. (ibid) 
 

3.5 Humankapitalvärderingens interna betydelse i företag 
 
I detta avsnitt beskrivs vilken intern betydelse värdering av humankapital kan ha i ett företag 
och på vilka sätt värderingen kan fungera som ett hjälpmedel för ledningen. 
 

nligt beteendevetenskaplig teori kan individers beteenden förändras redan genom att 
individerna känner till att deras beteenden observeras. Oftast sker denna förändring i 

positiv bemärkelse, det vill säga i den riktning de som utsätts för observationen tror att andra 
vill att resultatet ska gå. Genom att mäta humankapitalet i ett företag kan man därför, förutom 
att få fram önskad information, även få positiva, psykologiska effekter av själva mätningen. 
(Jäghult, 1989, s 21) 
 
Om företagsledningen tvingas värdera humankapitalet kan det bidra till positiva följder 
genom att ledningen då till exempel måste förutse personalbehov, beräkna vilket värde olika 
befattningar har för företaget, göra en genomgång av befintlig personal och deras behov av 
kompetensutveckling samt göra en bedömning av sannolikheten att befintlig personal stannar 
och hur länge de stannar i företaget. Genom ovanstående exempel påverkas med stor 
sannolikhet ledningens intresse för humankapitalfrågor, vilket kan bidra till ett mer långsiktigt 
tänkande och ökad hänsyn till personalens värde för företaget. Att mäta humankapitalet är 
därför ett sätt att ge företagsledningen bra information och beslutsunderlag. Genom att 
kontinuerligt mäta humankapitalet och se om det har förändrats, håller man betydelsen av den 
resursen levande. (Jäghult, 1989, s 21f) 
 
Ett övergripande syfte med humankapitalvärdering är att den skall förse företagsledningen 
med information så att personalen och dess kompetens används på bästa och effektivaste 
tänkbara sätt. (Flamholtz, 1999, s 9f) Genom att mäta humankapitalet kan ledningen få 
nödvändig information för att skaffa, utveckla, fördela, bevara, använda, utvärdera och belöna 
mänskliga resurser. Humankapitalvärderingen har tre viktiga funktioner; den skall: 
 

1) fungera som ett ramverk för att underlätta styrning, planering och beslutsfattande 
avseende företagets humankapital, 

2) förse ledningen med numerisk information om kostnaderna för och värdet av 
personalen som en organisatorisk resurs, 

3) motivera chefer och ledare att tillämpa ett humankapitalperspektiv i sitt 
beslutsfattande. 

 
Dessa funktioner visas schematiskt i Figur 6. Värdering av humankapitalet ger ledningen 
underlag inför beslutsfattande genom att den kan vara till hjälp för att bedöma långsiktiga 
konsekvenser och dolda kostnader som kan följa av beslut. Exempelvis kan ett beslut att säga 
upp anställda ge ekonomisk vinst på kort sikt eftersom lönekostnaderna minskar och 
nettoinkomsten därmed ökar, men på lång sikt kan bilden bli en annan. Om företaget längre 
fram vill expandera behövs mer personal och investeringar i kompetensutveckling och 
upplärning av nyanställda. Det uppstår då en dold ersättningskostnad som kan hänföras till 
tidigare uppsägning av personal. Genom att mäta kostnader och vinster relaterade till 
humankapitalet i monetära termer får ledningen information som kan ha betydelse för den 
strategiska planeringen och styrningen. (Flamholtz, 1999, s 11f) 
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Den tredje funktionen kan ses som en betydande följdeffekt av mätningen och värderingen av 
humankapitalet. Traditionellt sett behandlas personalen i ett företag som en kostnad. I 
konventionell redovisning kostnadsförs aktiviteter som rekrytering och utbildning, medan en 
stor del av dessa utgifter egentligen representerar investeringar i tillgångar som ska skapa 
framtida värde för företaget. Arbetet med humankapitalvärdering kan leda till ett ökat 
humankapitaltänkande och att människor ses som tillgångar som skall optimeras istället för 
som kostnader som bör minimeras. (Flamholtz, 1999, s 11f) 
 
 
 
 
                                                          RAMVERK 
 
                                   MOTIVATIONS- 
                                   KATALYSATOR                   
 
 
 
                                                         NUMERISK 
                                                         INFORMATION 
 
Figur 6. Humankapitalvärderingens funktioner  
Källa: efter Flamholtz (1999, s 10) 
 

 

Mönsterbild av 
humankapital 

Mätning av 
humankapital 

 
Styrning, 
planering, 
beslut och 
frågor 
avseende 
humankapital 



Empiri 
 

 22 

 

KAPITEL 4 
 

Empiri 
 

I detta kapitel redovisas resultaten av vår empiriska undersökning. Kapitlet är indelat i tre 
delar, efter respektive fallstudieföretag. Varje del inleds med en kort beskrivning av företaget. 
Därefter presenteras en sammanställning av intervjuresultatet. 
 

4.1 WM-data 
 

M-data grundades 1969 och är i dag ett av Nordens ledande design- och IT-företag med 
verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Hemmamarknad och primära 

målgrupper är större Nordenbaserade företag och organisationer. Verksamheten är inriktad på 
ett antal kundsegment där djup branschkunskap och nära kundrelationer byggts upp. Den 
nordiska IT-verksamheten drivs i form av fyra landsorganisationer. Design- och 
produktutvecklingsverksamheten Caran, vilken för närvarande bara opererar i Sverige, 
fungerar som en fristående enhet på samma sätt som länderna. Ansvarig för dessa enheter 
rapporterar till WM-datas CEO (VD i moderbolaget). De tjänster WM-data levererar bygger 
på effektiv samverkan mellan avancerade tekniska lösningar, pålitliga applikationer och 
medarbetarnas höga kompetens och gedigna erfarenhet. I ett kunskapsföretag som WM-data 
avgörs lönsamheten framförallt av fyra faktorer: priset, debiteringsgraden (i vilken grad 
medarbetarnas tid kan debiteras kund), kostnaden för utfört arbete (lön och sociala avgifter) 
och organisationens effektivitet. (WM-data, Årsredovisning 2003)  
 
Vi har intervjuat Carina Andersson, enhetsansvarig (chef) på WM-datas Consultings kontor i 
Boden/Luleå. Som chef har Andersson bland annat ansvar för medarbetarfrågor, inköp, 
kvalitet och säkerhet. 
 
4.1.1 Definition av humankapital 
 
Andersson definierar humankapital som det viktigaste kapitalet i ett kunskapsföretag. 
Humankapitalet är ”det som sitter i medarbetarnas huvud”, det vill säga medarbetarnas 
kunskap och kompetens. Andersson menar att humankapitalet är grunden för företagets 
existens och utan detta kapital skulle inte WM-data finnas. De anställda och deras kunskap 
och kompetens är den absolut viktigaste tillgången. 
 
4.1.2 Bedömning av kunskap och kompetens 
 
Bedömning av de anställdas kunskap och kompetens görs vid nyanställning, 
medarbetarsamtal, löneöversyn, men även löpande. Det som bedöms är främst den informella 
(reella) kompetensen och erfarenheten, men hänsyn tas självklart även till den formella 
kompetensen. Det ena kompletterar det andra. Andersson menar att WM-Data ser kompetens 
som ett samlat begrepp. När de bedömer kompetens ser de på helheten. Vid bedömningen ser 
WM-Data alltid på individens potential, det vill säga förmåga att utvecklas, och på den 
kompetens som individen redan har. Att värdera individen i praktiska situationer är också 
något som kan förekomma ibland. Vilken form av bedömning som görs beror på aktuell 
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situation. Dokumentation av bedömningen görs både vid medarbetarsamtal och vid 
lönerevision och dokumentet signeras av båda parter.  
 
4.1.3 Kompetensutveckling 
 
När det gäller WM-datas utveckling av kompetens så har WM-data medarbetarsamtal minst 
en gång per år. Företaget tittar då på kundernas behov, företagets behov, individens behov och 
andra personliga önskemål. Företaget har påbörjat marknadsinventeringar då de undersöker 
vad kunderna efterfrågar, det vill säga vad marknaden efterfrågar både på kort och på lång 
sikt. Därefter genomförs kompetensinventeringar då de undersöker vilken kompetens 
medarbetarna besitter. Kompetensutveckling sker på många olika sätt, dels på traditionellt sätt 
men den främsta kompetensutvecklingen sker genom deltagande i olika uppdrag. Om särskild 
eller extra kompetensutveckling behövs ordnar företaget det internt inom organisationen eller 
köper från externt utbildningsföretag. WM-data har alltid arbetat med kompetensutveckling 
eftersom det är ett måste att följa med i utvecklingen för att överleva som kunskapsföretag. 
För att kompetensutvecklingsarbetet skall ge det bästa resultatet måste de anställda ha en egen 
drivkraft att följa med i utvecklingen och dessutom en vilja att förnya och anpassa sig för att 
vara konkurrenskraftiga på marknaden.  
 
Enligt Andersson är en viktig aspekt på kompetensutveckling att den skall syfta till att öka 
företagets produktivitet. Det kan ses som det grundläggande syftet med kompetensutveckling. 
Kurser och utbildning för att utveckla exempelvis social kompetens kan även förekomma och 
då speciellt när en medarbetare skall få en utökad roll, det vill säga en högre befattning. I viss 
mån kan kompetensutveckling ses som ett medel för att förbättra företagets framtoning. 
 
4.1.4 Värdering av humankapital 
 
När det gäller värdering/mätning av humankapitalet så har WM-data ingen specifik metod för 
detta. Men det som indirekt kan visa en medarbetares värde är i vilken mån han/hon blir 
belagd i kunduppdrag samt vilket pris han/hon kan få för ett kunduppdrag. På koncernnivå 
sker även sammanställning av faktorer som exempelvis antal anställda, personalomsättning, 
lön, snittålder och omsättning per intäktsperson. I WM-datas interna system registrerar de 
anställda själva relevant kunskap och erfarenhet.  
 
Det sätt WM-data värderar sina anställda har inte förändrats genom åren men 
kompetenskraven i dag är högre än för några år sedan. Detta gör att WM-data hela tiden måste 
utveckla kompetensen i företaget för att vara konkurrenskraftiga. För att generera pengar till 
företaget måste humankapitalet, det vill säga personalens kunskap och kompetens, hela tiden 
vara rätt. Det handlar enligt Andersson om att marknadens krav och företagets kunskap och 
kompetens skall matcha varandra. Detta kan även ses som syftet med 
humankapitalvärderingen.  
 
Andersson säger att det kan finnas vissa svårigheter med att värdera de anställdas kunskap 
och kompetens. Det är inte alltid ”rätt” utbildning som visar en anställds värde. En anställd 
kan sakna formell utbildning men i stället ha de rätta kundkontakterna och därmed vara 
efterfrågad av kunderna. Då har den personen ett stort värde för företaget.  
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4.1.5 Värderingsresultatets interna användningsområde 
 
Utifrån denna interna värdering kan företaget sedan planera sin fortsatta verksamhet. 
Värderingen kan fungera som underlag inför beslutsfattande. Företaget kan se vilken 
medarbetare som passar för ett specifikt uppdrag, det vill säga sätta rätt man på rätt plats. 
Resultaten från medarbetarsamtalen ligger också till viss del till grund för företagets planering 
och styrning av arbetet och kunduppdragen. Ur ett övergripande perspektiv, på koncernnivå, 
används även faktorer som antal anställda, personalomsättning, lön, ålder, erfarenhet och 
utbildningsnivå i styrningen av WM-datas verksamhet. 
 
En effekt av att värdera individer kan vara att de som värderas kan få en förändrad 
uppfattning om sig själva. Detta kan uppstå när individens självbild inte överensstämmer med 
chefens/värderarens uppfattning. Exempelvis kan motivationen öka om chefens uppfattning är 
att medarbetaren innehar högre kompetens än vad han eller hon själv trott. 
 
Enligt Andersson är det självklart för WM-Data att personalen ses som en resurs. En grundsyn 
inom datakonsultbranschen är att alla anställda utgör tillgångar och inte kostnader. Man kan 
därför inte säga att värderingen av humankapitalet har förändrat företagets syn på anställda 
eftersom WM-Data alltid sett sina anställda som grunden för företagets existens. 
 
 

4.2 Ernst och Young 
 

rnst & Young är ett av världens största revisionsföretag med över 103 000 medarbetare i 
140 länder. Ernst & Young i Sverige ägs av 206 yrkesverksamma revisorer och konsulter 

och har drygt 1700 anställda på 75 kontor runt om i landet. Företaget har bildats genom ett 
flertal fusioner mellan mindre och medelstora revisionsbyråer i Sverige, med många 
namnbyten som följd. 1971 togs det första steget mot ett stort revisionsbolag och 1990 antogs 
namnet Ernst & Young efter den internationella samarbetspartnern. Ernst & Young bedriver 
revision och revisionsnära tjänster. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden; revision 
och affärsrådgivning till publika företag, revision och affärsrådgivning till privata företag, 
skattefrågor samt rådgivning vid transaktioner. (Ernst & Young, Årsredovisning 2003) 
 
Vi har intervjuat Torbjörn Köhler, som är kontorschef för Ernst & Youngs Luleåkontor, men 
även auktoriserad revisor och delägare i företaget. 
 
4.2.1 Definition av humankapital 
 
Köhlers definition av humankapital är att det är summan av all kompetens som går hem vid 
arbetstidens slut. ”Utan humankapitalet finns inget Ernst & Young”, menar Köhler. Ernst & 
Young säljer tjänster och utan personalen med dess specifika kompetens skulle företaget inte 
existera. Företagets syn på de anställda och deras kompetens, det vill säga humankapitalet, är 
att det är den absolut viktigaste tillgången.  
 
4.2.2 Bedömning av kunskap och kompetens 
 
Systematisk bedömning av de anställda och deras kompetens görs varje år. Man kartlägger då 
tillsammans med varje individ den kompetens som finns och vilka behov av 
kompetensutveckling som kan finnas. Sedan läggs en individuell utvecklingsplan upp. Vid 
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bedömningen ser man på all form av kompetens hos den anställde. Både formell och informell 
kompetens bedöms. När det gäller den formella kompetensen så ser Ernst & Young om den 
anställde har erforderlig teoretisk bakgrund för den befattning som är aktuell. Betyg har inte 
så stor betydelse såvida de inte är direkt dåliga. Tidigare praktisk erfarenhet från liknande 
arbetsuppgifter är också alltid meriterande. Företaget har fortlöpande intern utbildning inom 
områden som anses erforderliga för att medarbetaren skall kunna lösa sin arbetsuppgift på 
bästa sätt, med värde för kundföretaget. Antal, inriktningar och omfattning på sådana 
utbildningar påverkar också bedömningen av den formella kompetensen. Den informella 
(faktiska) kompetensen är i slutändan den som får störst betydelse, säger Köhler. Här handlar 
det om hur medarbetaren klarar av sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt med bibehållen 
hög kvalitet. Arbetet måste även utföras på ett sätt som skapar, bibehåller och kanske också 
utvecklar de personliga relationerna både internt och externt gentemot kundföretagets 
medarbetare på olika nivåer.  
 
Köhler anser att det i denna typ av verksamhet är lätt att mäta prestationer, genom att alla 
medarbetare för tidrapport. Utifrån denna uträknas debiteringsgrad, det vill säga andel av 
debiterbar arbetstid mot kund. Debiteringsgraden påverkar automatiskt löneförhöjningar. Det 
pris som kunden betalar ställs i förhållande till den anställdes lön och en högre lön kräver en 
högre debiteringsgrad.  
 
4.2.3 Kompetensutveckling 
 
När det gäller utveckling av humankapitalet arbetar Ernst & Young kontinuerligt med 
kompetensutveckling. Dels kan anställda genomgå en generell utbildning genom företagets 
egen utbildningsavdelning för att bli auktoriserade revisorer. Denna utbildning sker i form av 
en trappa på fem år, som innehåller såväl praktiskt arbete som teoretisk utbildning. Dels 
anordnar företaget mindre utbildning på lokal nivå. Kontoren har här stor frihet att avgöra 
vilken utbildning som kan vara aktuell. Om Ernst & Young ser nya behov av tjänster hos 
kunderna ser man till att företaget kan erbjuda dessa tjänster genom att utbilda sina anställda 
individuellt. Som exempel på detta berättar Köhler att de på kontoret i Luleå har utökat antalet 
redovisningskonsulter eftersom det idag sker en utveckling i samhället mot outsorcing av 
redovisningsfunktioner, det vill säga många företag köper idag redovisningstjänster externt 
istället för att ha egen redovisningspersonal. 
 
Enligt Köhler är det ganska lätt att bredda kompetensen inom revision och redovisning 
eftersom förändringen ofta ligger nära den kunskap och kompetens som redan finns. 
Grundkunskaperna inom revision blir inte heller inaktuella utan kommer alltid att behövas, 
men det är viktigt att följa med i samhällsutvecklingen och bredda sin kompetens. 
 
Ett långsiktigt syfte med kompetensutvecklingen hos Ernst & Young är att öka företagets 
produktivitet och lönsamhet. Köhler säger också att förslag om interna vidareutbildningar ofta 
kommer från medarbetaren själv. Medarbetarna är djupt involverade i planeringen av sin egen 
kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen kan även ha betydelse för företagets image. 
Det är viktigt att visa för kunderna att man har den mest kompetenta personalen som kan göra 
mest nytta för företaget i fråga. Samtidigt är det en viktig fråga för den interna imagen. 
”Medarbetarna ska känna att vi satsar på dem och att de arbetar i en organisation som vill vara 
framgångsrik”, poängterar Köhler. 
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4.2.4 Värdering av humankapital 
 
Direkt värdering av humankapitalet sker genom debiteringsgraden, som ovan beskrivits. En 
mer indirekt värdering sker då man fastställer varje medarbetares kompetensnivå. Det är då 
helheten som bedöms, det vill säga såväl formell som informell kompetens har betydelse. 
Köhler påpekar att det som inte syns på papper, till exempel i betyg, kan ofta vara mer värt, 
till exempel att en medarbetare är väldigt bra på att dra till sig kunder. Nyttan för kontoret 
ligger därför inte bara i debiteringsgrad. Det finns flera faktorer utöver debiteringsgraden som 
kan vara av stort värde, exempelvis flexibilitet eller att en anställd faktiskt finns på 
arbetsplatsen. Sättet att värdera humankapitalet har förändrats hos Ernst & Young, från att 
man tidigare till största delen tittat på debiteringsgraden, till att man nu väger in mycket mer. 
 
Företaget sammanställer också ett flertal mätbara faktorer som exempelvis ålder, kön, 
personalomsättning. Dessutom görs regelbundet klimatmätningar för att se hur nöjd 
personalen hos Ernst & Young är. 
 
Värdering av humankapital kan vara svårt, menar Köhler. Det handlar om människor som alla 
är olika. Svårigheterna med värdering är ofta knutna till individen. Det kan till exempel vara 
så att en person kan betydligt mer än vad den vågar visa. Kompetensen finns hos personen, 
men kommer inte alltid fram i de situationer när den behövs. Hur skall man då värdera den 
personen på ett rättvist sätt? 
 
4.2.5 Värderingsresultatets interna användningsområde 
 
Resultaten från värderingen av medarbetarna och deras kompetens följs upp varje år. Man 
tittar då på vad som är bra och hur man eventuellt kan förbättra sådant som är mindre bra, 
vilken inriktning personen har och vilken kompetensutveckling som kan vara aktuell. Detta 
resultat används löpande som underlag för bemanning av uppdrag och för eventuella 
omfördelningar av uppdrag. Resultatet behövs även för såväl planering av individens egen 
utveckling som för företagets kartläggning av den sammanlagda kompetensen. Den process 
som Ernst & Young har för kartläggning, bedömning och utveckling av humankapitalet har 
stor betydelse inom flera områden i den dagliga verksamheten. Ofta måste företaget ta 
ställning till om det finns kompetens och tillgänglig tid för att anta ett nytt specifikt uppdrag. 
Om kompetens och tid saknas, bedömer ändå företaget hur ekonomiskt intressant uppdraget är 
och i så fall om investering i ny eller breddad kompetens skall göras. Företaget försöker 
arbeta med viss övertalighet för att kunna leverera efterfrågade tjänster inom rimlig tid, ta sig 
an nya uppdrag etcetera. Den övertaligheten är planerad och betraktas som en tillgång, inte 
som en kostnad. Detta gäller även om en medarbetare har speciell kompetens som inte 
efterfrågas i någon högre grad för tillfället. Den något lägre debiteringsgraden ses då som en 
tillgång i ett läge då företaget vet att efterfrågan kommer. Sammanfattningsvis kan man därför 
säga att värderingsresultaten i hög grad påverkar planeringen och styrningen av Ernst & 
Young, säger Köhler avslutningsvis. 
 

4.3 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers  
 

hrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och 
rådgivning med 3 000 medarbetare på 130 orter över hela landet. Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers ägs av 226 yrkesverksamma revisorer och rådgivare. Företaget ingår 
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i PriceWaterhouseCoopers som är världens största revisionsföretag med 125 000 medarbetare 
på kontor i 140 länder. Öhrlings PricewaterhouseCoopers kunder utgörs av globala företag, 
svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora ägarledda – främst lokala – 
bolag samt den offentliga sektorn. I tjänsteutbudet ingår förutom revision även redovisning, 
riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. 
(Öhrlings PriceWaterhouse Coopers, Årsredovisning, 2003) 
 
Vi har intervjuat Carina Andersson som är auktoriserad revisor och sitter i ledningsgruppen 
för kontoret i Luleå. Förutom med revision och konsultuppdrag arbetar hon med utredningar 
och projekt samt leder utbildningar både internt och externt. 
 
4.3.1 Definition av humankapital 
 
Anderssons definition av humankapital är att det är de anställda och deras inneboende 
kompetens. Humankapitalet är grunden till det företaget säljer.  
 
Enligt Andersson är företagets syn på de anställda och deras kompetens att det är väldigt 
viktigt. ”Det är företagets varulager.” Humankapitalet är levebrödet, som skall förvaltas och 
utveckling och utbildning är en viktig bit. Det är mycket viktigt se till att medarbetarna trivs 
och utvecklas, eftersom nöjda medarbetare leder till nöjda kunder, vilket i sin tur leder till 
nöjda ägare. Humankapitalet är den absolut viktigaste tillgången, menar Andersson. Som 
revisionsbolag har man väldigt få materiella tillgångar och personalen är den centrala 
resursen. Humankapitalet är dock en väldigt rörlig tillgång, påpekar Andersson, det vill säga 
anställda kan sluta när de vill och på så sätt kan viktig kunskap och kompetens försvinna ut ur 
företaget. 
 
4.3.2 Bedömning av kunskap och kompetens 
 
Bedömning av de anställda och deras kompetens görs kontinuerligt vid nyanställningar, 
lönesamtal och även vid utvecklingssamtal. Vid nyanställningar bedöms förutom formell 
kunskap (utbildning, erfarenhet) även personliga kvaliteter som exempelvis social kompetens, 
förmåga att arbeta i team och ambition. Andersson påpekar att inom denna bransch är det inte 
alltid en ”exakt kunskap” som är det väsentliga, utan det viktiga är att kunna förmedla sin 
kunskap på ett pedagogiskt sätt.  
 
Bedömning av kompetens görs även vid lönesamtal respektive utvecklingssamtal som äger 
rum en gång per år men vid olika tillfällen. Det är kontorschefen som håller i dessa samtal. 
Öhrlings har ett systematiskt sätt att utvärdera och bedöma personalen (bilaga 4). Alla 
anställda har sin coach, en mentor för rådgivning och utveckling i arbetet. Varje kunduppdrag 
utvärderas för att kvalitetssäkra arbetet. Denna utvärdering sker genom en dialog mellan 
medarbetaren och dennes coach. Därefter gör coachen en sammanfattande utvärdering som 
dokumenteras. Utvärderingen omfattar aspekter som ledarskap, affärsmannaskap och internt 
engagemang. Vid större kontor görs avstämningar i en grupp med flera coacher. 
Utvärderingarna ligger sedan till grund för utvecklingssamtalen. Utifrån dessa upprättas en 
årlig utvecklingsplan för medarbetaren. Detta systematiska sätt att bedöma medarbetarna leder 
till att företaget kan hitta de enskildas spetskompetens, men även till att kompetensluckor kan 
upptäckas.  
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4.3.3 Kompetensutveckling 
 
Kompetensutveckling är en självklar del i företaget. Dels finns ett internt kursutbud inom 
revision och redovisning, men för att bli godkänd eller auktoriserad revisor kan även externa 
kurser krävas. När det gäller den formella utbildningen uppkommer ofta nya krav och 
standarder som medför att medarbetarnas kunskap måste uppdateras. Eftersom kunskap är en 
färskvara behöver den aktualiseras. Inom Öhrlings finns möjlighet till intern och extern 
utbildning. Det kan handla om riktad utbildning inom exempelvis skatteområdet, att bli 
certifierad inom specifika områden, utbildning inom ledarskap på olika nivåer, coachprogram 
eller utveckling genom deltagande i seminarier. Andersson säger också att marknadens 
efterfrågan styr vilken kompetensutveckling företaget skall satsa på. Kompetensutvecklings-
arbetet pågår systematiskt och metodiskt i en årscykel. Vidare påpekar Andersson att även 
kunduppdragen i sig ger kompetensutveckling. Genom en ständig dialog och 
erfarenhetsutbyte sker också kompetensöverföring mellan de anställda. Vid planering och 
bemanning av kunduppdrag har man detta erfarenhetsutbyte i åtanke, det vill säga man sätter 
samman team med blandad kompetens och erfarenhet för att på detta sätt utveckla 
kompetensen i företaget. 
 
4.3.4 Värdering av humankapital 
 
Öhrlings använder inte någon specifik värderingsmodell, men en direkt form av värdering av 
humankapitalet hos Öhrlings är mätning av täckningsbidrag och debiteringsgrad. Varje 
medarbetare har sin budget att disponera. Debiterbar tid och frånvaro registreras för att 
tillgänglig tid skall kunna räknas ut. Företaget sammanställer även mått som medeltal 
anställda, medelålder, personalomsättning, könsfördelning, antal auktoriserade respektive 
godkända revisorer. Dock påpekar Andersson att det inte bara är debiteringsgrad och budget 
som avgör vilket värde en medarbetare har för företaget. Enligt Andersson är det även viktigt 
att ta hänsyn till det som är svårare att mäta, till exempel ”tyst” kompetens, att människor med 
olika personliga egenskaper är bra på olika saker. Företaget behöver personer med olika 
inriktning, erfarenhet och social kompetens.  
 
Sättet att värdera humankapitalet har inte förändrats mycket genom åren, men diskussionen 
omkring värdering har ändrats på grund av trender och utvecklingen i samhället, menar 
Andersson. Syftet med att värdera humankapitalet är att företaget lever på denna resurs, och 
det är denna resurs som skapar lönsamhet. En viktig anledning med värderingen är även att 
den ger underlag för bevarande och utveckling av företagets kompetens. 
 
Svårigheter med att värdera humankapital finns alltid, enligt Andersson. Det kan handla om 
att en medarbetare sitter med viss kunskap som inte syns. Det kan vara svårt att hitta den 
kunskapen, men genom att varje medarbetare utvärderas av en coach vid flera tillfällen är det 
lättare att fånga upp vars och ens kompetens och styrkor och svagheter. ”Utifrån vår modell 
blir alla på ett eller annat sätt utvärderade och ingen missas.” Att värdera en människa är alltid 
svårt, men för att göra en så rättvis bedömning som möjligt är en tydlig kommunikation 
grunden. 
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4.3.5 Värderingsresultatets interna användningsområde 
 
Värderingen används på flera sätt i den interna styrningen av verksamheten. Dels används 
värderingsresultaten för att inventera vilken kompetens som finns i företaget och för att se 
vilka kompetenshöjande insatser som behövs. Utifrån detta görs en prioritering av vilken 
utbildning som kan vara mest lönsam samt vem eller vilka som skall utbildas. Dels ger 
värderingen underlag för bemanningsplanering, det vill säga planering av vilka medarbetare 
som passar för de specifika kunduppdragen. Företaget ser genom detta vilken kompetens som 
finns och kan säljas.  
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KAPITEL 5 
 

Analys och slutsatser 
 

I detta kapitel görs en analys där vi sammankopplar den teoretiska referensramen med 
empirin för att därigenom kunna finna samband och/eller skillnader. Målet med analysen är 
att besvara de forskningsfrågor som mynnar ut i syftet med vår uppsats. Utifrån våra 
forskningsfrågor har vi konstruerat en analysmodell (Figur 7) som ligger till grund för vår 
jämförelse mellan teoretisk referensram och empiri. Därefter presenteras de sammanfattande 
slutsatser vi kunnat dra utifrån analysen för att besvara vårt uppställda syfte. Kapitlet 
avslutas med förslag till fortsatt forskning för att ge uppslag till andra undersökningsområden 
avseende ämnet humankapital. 
 

 

 
Figur 7. Analysmodell för jämförelse av teori och empiri 
 

5.1 Kunskapsföretagets värdering av humankapital 
 
5.1.1 Vilken är kunskapsföretagets syn på anställda och deras kompetens?  
 
Enligt litteraturen (avsnitt 3.1 och 3.1.1) kan olika författares definition av begreppet 
humankapital variera något, men kärnan är densamma i de allra flesta definitioner. 
Humankapital är all den kunskap, kompetens, erfarenhet och kreativitet som finns hos 
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individerna i ett företag. Detta stämmer väl överens med de definitioner som respondenterna i 
vår undersökning gett. Alla respondenter inkluderar begreppet kompetens i sin definition. Det 
framgår även tydligt att samtliga företag ser de anställda och deras kompetens som den 
viktigaste tillgången i företaget. Andersson vid WM-Data menar att humankapitalet är 
grunden för företagets existens, vilket också Köhler vid Ernst & Young betonar. Andersson 
vid Öhrlings menar att humankapitalet i ett kunskapsföretag kan sägas motsvara varulagret i 
ett varuproducerande företag. Humankapitalet är företagets levebröd. Denna syn på 
humankapital speglar väl den syn som flertalet författare har. Exempelvis säger Edvinsson & 
Sullivan (1996) att anställda är en tillgång eftersom de genererar ett värde för företaget och 
det skulle vara väldigt svårt för företaget att förmedla detta värde utan dem. Andersson vid 
Öhrlings menar även att humankapitalet är en rörlig tillgång som lätt kan försvinna ut ur 
företaget. Detta kan också kopplas till vad flera författare säger om humankapitalets karaktär, 
det vill säga att det inte kan ägas och kontrolleras av företaget. Till exempel kallar Olve, Roy 
& Wetter (1999) humankapitalet för en flyktig resurs. Eftersom humankapitalet är så 
betydelsefullt för kunskapsföretag borde det därför vara angeläget att hålla kvar denna resurs i 
företaget. 
 
Alla de undersökta företagen ser enligt vår tolkning på helheten hos den anställde när de 
bedömer kompetensen. Exempelvis ser Andersson vid WM-data kompetens som ett samlat 
begrepp och menar att det ena kompletterar det andra. Företagens syn på formell och reell 
kompetens stämmer väl överens med litteraturens definition (avsnitt 3.2.3) av dessa begrepp, 
även om andra termer ibland används. Medan formell kompetens förvärvas genom utbildning 
och kan dokumenteras, inkluderar reell kompetens även resultatet av informellt lärande 
(Ellström, 1992). Respondenternas syn på kompetens tyder på att det är den reella 
(informella) kompetensen som väger tyngst vid bedömningen. Köhler anser att det som inte 
syns i betyg kan ha ett stort värde, till exempel att en medarbetare är flexibel eller väldigt bra 
på att skapa kundrelationer. Social kompetens, förmågan att kommunicera med andra och att 
kunna förmedla sin kunskap är egenskaper som är minst lika viktiga som formell utbildning i 
kunskapsföretag.  
 
Vi kan utifrån detta se att den viktigaste aspekten här är förmågan att använda och förmedla 
sin kunskap och kompetens i praktiskt handlande. Detta stämmer även väl överens med vad 
Fock (2002) säger om att kompetens handlar om förmåga att sätta kunskap i arbete (avsnitt 
3.2.2). Att de undersökta företagen ser på helheten när det gäller anställdas kunskap och 
kompetens känns för oss helt naturligt eftersom dessa företag indirekt arbetar med människor. 
Vardagen består av många olika situationer och förutsättningar, vilket gör att den anställde 
måste kunna anpassa sig och sin kompetens till detta. Andersson vid Öhrlings uttrycker också 
detta när hon säger att det inte alltid är en exakt kunskap som är det avgörande, utan det 
viktiga är att kunna förmedla sin kunskap på ett pedagogiskt sätt.  
 
5.1.2 Hur värderas humankapital internt i kunskapsföretag? 
 
Alla tre fallstudieföretag värderar sina anställda internt genom att titta på debiteringsgraden 
(andel av debiterbar tid mot kund), men respondenternas syn på vad som är direkt respektive 
indirekt värdering skiljer sig här åt. Andersson vid WM-Data ser debiteringsgraden som ett 
indirekt mått, medan de båda revisionsföretagen istället ser debiteringsgraden som ett direkt 
mått. Skillnaden här kan tyda på att WM-data inte vill kalla detta för en ”värdering” eftersom 
alla anställda kan anses vara lika värda. Skillnaden kan även bero på respondenternas 
personliga syn på vad värdering innebär. Debiteringsgrad kan enligt vår tolkning ses som ett 
direkt mått på anställdas prestation och produktivitet eftersom det anger hur stor andel av 
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arbetstiden som kan debiteras på kunder. I förlängningen visar detta hur mycket den anställde 
drar in rent ekonomiskt till företaget. Genom debiteringsgraden kan därmed humankapitalet 
värderas i ekonomisk bemärkelse, vilket för oss kan ses som en kvantitativ värdering. Detta 
kan kopplas till Flamholtz´ (1999) definition av ekonomiskt värde; förmågan att ge framtida 
nytta eller ekonomiska fördelar. Även Jäghult (1989) anser att mänskligt kapital har ett värde 
eftersom denna resurs skapar framtida tjänster för ett företag (avsnitt 3.3). Köhler, vid Ernst & 
Young, menar också att det är lätt att mäta prestationer i revisionsbranschen på grund av att de 
anställdas debiteringsgrad beräknas. Vi kan se att debiteringsgraden är ett användbart mått för 
att värdera humankapitalet i denna typ av kunskapsföretag där verksamheten sker i form av 
kunduppdrag. Dock kan det kanske i vissa fall upplevas som känsligt att värdera människor på 
detta sätt. Dessa företag har även administrativ personal som inte utför kunduppdrag och då 
inte kan värderas genom debiteringsgrad. Denna personals betydelse för företaget måste då 
värderas på något annat sätt. 
 
Varken WM-Data eller Ernst & Young använder någon specifik modell för värdering av sitt 
humankapital. Öhrlings kan inte heller sägas ha någon värderingsmodell enligt litteraturen 
(avsnitt 3.3.4), men företaget har ett systematiskt sätt att utvärdera och bedöma sin personal, 
vilket kan tolkas som en företagsspecifik värderingsmodell för humankapitalet. Denna 
värdering sker genom att medarbetaren efter varje kunduppdrag utvärderas av en coach och 
utvärderingen leder i slutändan till en årlig utvecklingsplan för medarbetaren (bilaga 4). Att 
de värderingsmodeller som litteraturen beskriver inte används av dessa företag kan bero på att 
det är svårt att applicera en färdig modell i ett företag som har sina specifika förutsättningar 
och unika särdrag. Det kan även bero på att företagen inte har sett något direkt behov av att 
använda särskilda modeller. Begränsade resurser gör även att företagen måste prioritera när 
satsningar skall göras. Att lägga tid och pengar på modeller för värdering av kunskap och 
kompetens kanske inte har högsta prioritet i dagens samhälle.  
 
Samtliga företag sammanställer även mått som till exempel personalomsättning, snittålder och 
antal anställda, och denna typ av mått förekommer också i de värderingsmodeller som 
beskrivs i teorin. I exempelvis Sveibys modell (avsnitt 3.3.4) ingår både finansiella och icke-
finansiella mått som tillsammans skall förse företagsledningen med information och ge 
indikationer på ekonomisk tillväxt. Dessa mått kan visa företagets sammansättning av 
humankapitalet och ge en indikation på företagets värde utåt sett (marknadsvärdet). Men 
internt sett behövs även andra mått och tillvägagångssätt för att visa värdet på humankapitalet 
och kompetensen i företaget. 
 
Bedömning av anställdas kunskap och kompetens görs kontinuerligt hos alla tre undersökta 
företag, vid årliga medarbetarsamtal, vid löneöversyner samt även vid nyanställningar. Denna 
kompetensbedömning kan ses som en form av indirekt värdering av humankapitalet. Vi tolkar 
den som en kvalitativ värdering eftersom det här till största delen handlar om icke-finansiella 
faktorer, som dessutom kan vara mer eller mindre svåra att värdera. WM-Data ser vid sin 
bedömning alltid på medarbetarens potential, det vill säga förmåga att utvecklas, men även på 
den kompetens som redan finns. Det förekommer även att medarbetares prestationer bedöms i 
praktiska situationer. Den aktuella situationen avgör vilken form av bedömning som görs. Hos 
Ernst & Young kartlägger chefen tillsammans med medarbetaren den kompetens som finns 
och vilka behov av utbildning som kan finnas. Öhrlings grundar sina bedömningar på de 
utvärderingar som gjorts enligt företagets ”värderingsmodell” (bilaga 4) och som omfattar 
aspekter som exempelvis ledarskap, affärsmannaskap och internt engagemang. Företaget kan 
genom detta förfarande hitta enskilda medarbetares spetskompetens, men även upptäcka 
kompetensluckor. 
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Vårt intryck är att alla företag ser både på den kompetens som individen redan har och på 
dennes potential till utveckling. Bedömning av individens prestation i praktiska situationer 
görs även kontinuerligt i och med att genomförda kunduppdrag utvärderas. Vid jämförelse 
med litteraturen (avsnitt 3.4) beskriver Andersson, Sjösten & Ahn (2003) bland annat dessa 
utgångspunkter vid bedömning av kunskap och kompetens. En aspekt på 
kompetensbedömningen är att den alltid innehåller ett visst mått av subjektivitet eftersom den 
eller de som gör bedömningen är personer som själva har olika erfarenheter och värderingar, 
som kan påverka bedömningen. Kartläggningen och värderingen av de anställdas kompetens 
måste ändå ses som mycket viktig för kunskapsföretag eftersom de hela tiden strävar efter att 
ha rätt kompetens för att möta kundernas behov och för att vara konkurrenskraftiga. Enligt 
Andersson vid WM-Data kan syftet med värderingen vara just detta, det vill säga att 
marknadens krav och företagets kunskap och kompetens skall matcha varandra. 
 
5.1.3 Vilka svårigheter ser kunskapsföretag i värderingen av sitt humankapital? 
 
För att en resurs skall kunna räknas som en tillgång skall den förväntas generera framtida 
ekonomiska fördelar, vara mätbar i monetära termer, samt ägas eller kontrolleras av företaget 
(Flamholtz, 1999, Artsberg, 2003 i avsnitt 3.3.2-3.3.3). Enligt Flamholtz är människor i sig 
inga tillgångar, men de tjänster som de förväntas bidra med kan utgöra tillgångar. 
Humankapitalet uppfyller inte kriterierna ovan för att kunna betraktas som en tillgång, 
eftersom människor inte kan ägas eller kontrolleras. Trots detta ses humankapitalet som den 
viktigaste tillgången i de tre undersökta kunskapsföretagen.  
 
Problemet med att värdera humankapital handlar, enligt vår tolkning, i grunden om att det är 
svårt att sätta ett pris på människor. Humankapital och övriga immateriella tillgångar skapar 
problem med mätning och värdering på grund av sin specifika natur, det vill säga de går inte 
att ta på. (Bornemann & Leitner, 2002) Alla respondenter ser vissa svårigheter med 
humankapitalvärdering eftersom det handlar om människor som alla är olika. Enligt 
Andersson vid WM-Data är det inte alltid rätt utbildning som visar en anställds verkliga 
värde. En anställd som saknar formell utbildning kan i stället ha de rätta kundkontakterna. 
Detta gör att personen har ett stort värde för företaget. Köhler vid Ernst & Young menar att 
svårigheterna med värdering ofta är knutna till individen. Svårigheten ligger i att värdera en 
person som innehar kompetens, men inte alltid visar den i de situationer när den behövs. 
Enligt Andersson vid Örhlings kan svårigheterna handla om att en medarbetare har kunskap 
som inte syns och denna är svår att fånga upp. Företaget försöker undvika detta problem 
genom att varje medarbetare kontinuerligt utvärderas av en coach. Vidare säger Andersson att 
en tydlig kommunikation är grunden för en rättvis värdering. Det är också viktigt att ta hänsyn 
till sådant som är svårt att mäta, till exempel att människor med olika personliga egenskaper 
är bra på olika saker.  
 
Utifrån detta kan vi se att svårigheten med värderingen ligger i humankapitalets karaktär. Det 
handlar helt enkelt om människor vilka alla är olika individer. Exempelvis har vissa 
människor lättare för att framhäva sin kompetens och visa vad de kan, medan andra istället 
håller tillbaka sin kompetens på grund av osäkerhet. Vi kan fråga oss hur medarbetaren vet att 
denne har blivit värderad på ett rättvisande sätt, eftersom den som värderar, situationen, 
kunduppdraget och flera andra faktorer kan påverka synen på medarbetarens kunskap och 
kompetens.  
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5.2 Värderingsresultatens interna användning 
 
5.2.1 Hur arbetar kunskapsföretag med kompetensutveckling som ett led i att öka 
värdet på sitt humankapital? 
 
Kompetensutveckling kan enligt litteraturen (avsnitt 3.2.5) definieras som utbildning och 
lärande i arbetslivet. Kompetensutveckling innebär att olika planerade åtgärder utnyttjas för 
att påverka utbudet av kompetens i ett företag. (Ellström, 1992) Kompetensutveckling är en 
självklar del i alla de undersökta företagen. I WM-Data sker kompetensutveckling dels genom 
utbildning, både internt och externt, och dels genom kunduppdragen i sig. Andersson anser att 
deltagande i olika kunduppdrag ger den främsta kompetensutvecklingen. Även Andersson i 
Öhrlings tycker att kunduppdragen och kunskapsöverföringen mellan anställda ger viktig 
kompetensutveckling. Detta är något som företaget har i åtanke vid sammansättningen av 
arbetsteam.  
 
Hos de båda revisionsföretagen finns möjlighet att genomgå den utbildning som krävs för att 
erhålla en högre titel inom revision. När det gäller formell utbildning inom revisionsbranschen 
uppkommer ofta nya krav och standarder som medför att medarbetarnas kunskap måste 
uppdateras. Köhler vid Ernst & Young anser att grundkunskaperna inom revision alltid 
kommer att behövas och inte blir inaktuella. Eftersom förändringarna här ofta ligger nära den 
kunskap och kompetens som redan finns är det ganska lätt att bredda kompetensen. Vi 
uppfattar här att skillnader kan finnas mellan revisions- och datakonsultbranschen. Inom 
datakonsultbranschen sker ofta snabba och ganska stora förändringar som gör att 
kompetenskraven lätt kan ändras och specifik expertkunskap kan således bli inaktuell på kort 
tid. Revisionsbranschen är enligt vår syn mer stabil och de förändringar som sker är inte lika 
drastiska. Revision är ett område som är styrt av lagar och rekommendationer, vilket gör att 
eventuella förändringar tar längre tid.  
 
De anställda kan även få annan relevant kompetensutveckling genom olika kurser eller 
individuellt anpassade utbildningar. Vi upplever att alla de undersökta företagen verkligen 
satsar på kompetensutveckling och att de därigenom tar hänsyn både till individernas och till 
företagets behov. Kunduppdragen och det naturliga erfarenhetsutbytet medarbetare emellan 
tolkar vi som värdefulla kompetensutvecklingsformer. Detta eftersom det är 
kompetensutveckling som följer naturligt med arbetet och som inte kostar något extra för 
företaget. Men, naturligtvis behövs även andra former som till exempel utbildning när det 
gäller nya rekommendationer, lagar eller nya datasystem. 
 
Eftersom kompetens är tids– och situationsbunden måste kompetens betraktas som en 
färskvara i en ständigt föränderlig värld (Arbetsgivarverket, 1994) Detta faktum i 
kombination med att kraven på kompetens är högre än den kompetens som individen innehar 
är grundorsakerna till att kompetensutveckling behövs. (Ellström, 1992) Detta resonemang ser 
vi även i de undersökta företagen. WM-Data ser kompetensutveckling som en strategi för att 
överleva som kunskapsföretag. Även Ernst & Young och Öhrlings menar att 
samhällsutvecklingen och marknadens efterfrågan styr vilken kompetensutveckling företaget 
skall satsa på. Den anställdes egen drivkraft och vilja att utvecklas är viktiga förutsättningar 
för att kompetensutvecklingsarbetet skall ge det bästa resultatet, påpekar Andersson vid WM-
Data. Vi anser att detta är en grundförutsättning för att kompetensutvecklingen skall vara till 
någon nytta för företaget. För att det skall löna sig att satsa på kompetensutveckling måste 
vinsten som företaget får genom att medarbetarens kompetens ökar överstiga kostnaden för 
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utvecklingsarbetet. Om motivation att utvecklas saknas hos medarbetaren finns en stor risk att 
kompetensutvecklingen inte får avsedd effekt.  
 
Det framgår att de undersökta företagen satsar på kompetensutveckling för att öka 
produktiviteten och lönsamheten, men kompetensutvecklingen syftar även till att bredda 
medarbetarens generella och sociala kvalifikationer. Samtidigt kan kompetensutvecklingen 
även ha betydelse för företagets image, både utåt mot kunderna och inåt mot personalen. 
Köhler i Ernst & Young menar till exempel att det är viktigt visa kunderna att företaget har 
kompetent personal. Dessa orsaker till företagens satsningar på kompetensutveckling 
återfinner vi i Ellströms (1992) beskrivning av olika perspektiv på kompetensutveckling 
(avsnitt 3.2.5). Kompetensutveckling med syfte att öka företagets produktivitet ses av 
Ellström som en uppifrån styrd process och kallas för det teknisk-rationella perspektivet. Vår 
uppfattning av detta är att företagen satsar på kompetensutveckling för att vara 
konkurrenskraftiga och för att öka lönsamheten i ett längre perspektiv, men även för att på 
kortare sikt kunna möta kundens specifika efterfrågan och därigenom uppfattas som ett 
företag som är ”rätt i tiden”. Vi anser även att kompetensutveckling kan vara ett bra 
strategiskt verktyg för att ta hänsyn till medarbetarens personliga önskemål och behov, vilket 
bland annat kan ge ökad motivation och i slutändan ökad produktivitet.  
 
5.2.2 Hur påverkar värderingen styrningen av kunskapsföretag? 
 
Samtliga fallstudieföretag använder värderingsresultaten i planeringen och styrningen av sin 
verksamhet. Värderingen utgör underlag för att sätta rätt person på rätt uppdrag och för 
kartläggning av företagets kompetens. Samma resonemang återfinns hos Flamholtz (1999) 
och Jäghult (1989) som menar att värderingen kan ge underlag för planering, styrning och 
beslutsfattande. De funktioner som litteraturen (avsnitt 3.5) anger återfinns i de undersökta 
företagen eftersom det framgår att värderingen ger företagsledningen information och 
underlag för beslutsfattande, till exempel vid bemanning och omfördelning av kunduppdrag. 
Köhler vid Ernst & Young påpekar att värderingen även används för planering av individens 
egen utveckling och för kartläggning av företagets sammanlagda kompetens. Utifrån detta kan 
företaget se vilka behov av nyrekryteringar som kan finnas då man står inför nya uppdrag. 
Även Öhrlings använder värderingsresultaten vid inventering av kompetensen och för att se 
vilken kompetensutveckling som därigenom kan behövas. Värderingen kan även ses som ett 
sätt att bevara kompetensen i företaget. 
 
Att värderingen och kartläggningen av humankapitalet används i styrningen av verksamheten 
märks även genom den beskrivning som Köhler vid Ernst & Young gör avseende tillfällig 
övertalighet. Om företaget har personal med speciell kompetens som inte efterfrågas för 
tillfället så bör den lägre debiteringsgraden ses som en tillgång och inte en kostnad, eftersom 
viss övertalighet behövs för att kunna leverera efterfrågade tjänster inom viss tid och även för 
att kunna ta sig an nya kunduppdrag. Detta tyder på att humankapitalet betraktas som en 
tillgång i denna typ av företag. Denna syn överensstämmer med vad Flamholtz (1999) säger 
om humankapitalvärdering, det vill säga att den kan leda till att människor ses som tillgångar 
som skall optimeras istället för som kostnader som skall minimeras.  
 
En psykologisk effekt av värderingen kan enligt Jäghult (1989) vara att den påverkar de 
anställdas beteende. Andersson vid WM-Data kan även se denna effekt. Hon menar att 
värderingen kan påverka medarbetarnas uppfattning om sig själva. Om exempelvis chefens 
värdering av den anställdes kompetens är högre än vad denne själv trott kan motivationen öka. 
Vi tror också att värderingen kan bidra till att den anställde anstränger sig mer för att prestera 
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så bra som möjligt. Den som vet att en utvärdering av arbetsinsatsen kommer att göras, 
presterar också i de flesta fall omedvetet bättre. 
 
Vår uppfattning utifrån detta är att värderingen i hög grad påverkar styrningen i företaget, 
men även att den behövs för styrningen och planeringen. För att kunna sätta rätt person på rätt 
uppdrag, för att veta vilka uppdrag som företaget har kompetens för och för att kunna se vilka 
kompetensluckor som måste fyllas, så är värderingsresultatet ett viktigt hjälpmedel. I 
kunskapsföretag måste kompetensen hela tiden vara aktuell för att företaget skall kunna 
konkurrera med andra inom samma bransch. Genom kontinuerlig värdering och uppföljning 
av kompetensen kan företaget undvika att hamna på efterkälken. Vi kan även se att de 
undersökta företagen har ett humankapitalperspektiv i sitt beslutsfattande, det vill säga de ser 
personalen som en tillgång och inte som en kostnad. Detta synsätt anser vi vara självklart i 
denna typ av företag som lever på sitt humankapital. 
 

5.3 Sammanfattande slutsatser 
 

yftet med vår uppsats var att beskriva hur kunskapsföretag direkt eller indirekt värderar 
sitt humankapital samt att redogöra för hur värderingsresultaten kan användas internt i 

företaget. De slutsatser vi dragit är inte generaliserbara eftersom de endast relateras till tre 
företag. Vi tror dock att de likheter mellan företagen som framkommit ur vår undersökning 
även kan återfinnas hos många andra kunskapsföretag. 
 
Att humankapitalet ses som de anställdas kunskap och kompetens stämmer väl överens både i 
teorin och i de undersökta företagen. De tre företagen ser alla sitt humankapital som den 
viktigaste tillgången. Vid bedömning av anställdas kompetens ser man på helheten. Formell 
kompetens är oftast en grundförutsättning, men den reella kompetensen, exempelvis förmågan 
att använda och förmedla sin kunskap, väger minst lika tungt vid bedömningen.  
 
Inget av fallstudieföretagen använder någon specifik modell enligt teorin för intern värdering 
av sitt humankapital, men alla tre företag värderar sitt humankapital på något sätt. Att dessa 
modeller inte används kan bero på att företagen inte ser något direkt behov eller att detta inte 
prioriteras. Öhrlings har ett systematiskt sätt att utvärdera och bedöma sin personal, vilket 
dock kan tolkas som en företagsspecifik värderingsmodell. Debiteringsgrad, andel av 
debiterbar tid mot kund, är ett mått som används i samtliga företag. Detta kan för oss ses som 
en kvantitativ värdering, genom att humankapitalet här värderas i siffror. Humankapitalet kan 
därmed värderas i ekonomisk bemärkelse och motsvara teorins definition av ekonomiskt 
värde; förmågan att ge framtida eller ekonomiska fördelar. Denna värdering genom 
debiteringsgraden, ser vi som en direkt värdering, medan en mer indirekt och kvalitativ 
värdering är den bedömning av de anställdas kompetens som görs kontinuerligt vid bland 
annat nyanställningar och medarbetarsamtal i alla tre företag.  
 
Svårigheterna med värdering beror i grunden på humankapitalets karaktär. Det är svårt att 
sätta ett pris på människors kunskap och kompetens eftersom detta inte går att ta på. 
Människor är olika individer och har olika förmåga att framhäva sin kompetens, vilket enligt 
respondenterna gör att det kan vara svårt att fånga upp kunskap och kompetens som inte 
direkt syns utåt. 
 
Kompetensutveckling är en självklar del i alla tre undersökta företag. Kunduppdragen ses av 
samtliga företag som värdefull utveckling av kompetensen, men alla företag satsar även aktivt 

S 
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på olika utbildningar och kurser för att höja kompetensnivån. Därigenom tas hänsyn både till 
individernas och till företagets behov. Samhällsutvecklingen och marknadens efterfrågan styr 
även satsningarna på kompetensutveckling. Vår syn är dock att samhällsutvecklingen inom 
databranschen är betydligt snabbare än inom revisionsbranschen, vilket medför att kraven på 
kompetensutveckling kan skilja sig åt mellan dessa branscher. 
 
Samtliga fallstudieföretag använder värderingsresultaten i planeringen och styrningen av sin 
verksamhet. Värderingen utgör underlag för beslutsfattande, till exempel när det gäller att 
sätta rätt person på rätt uppdrag. Den används även för kartläggning av individens kompetens 
och företagets sammanlagda kompetens. Dessa interna funktioner av värderingen återfinns 
även i teorin. Värderingen av humankapitalet påverkar i hög grad styrningen, men vi anser 
även att värderingen är nödvändig för styrningen och planeringen.  
 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

om vi tidigare beskrivit finns i dag olika modeller för värdering av humankapital. Ingen 
av dessa modeller används dock i de undersökta företagen i vår studie. Vårt förslag till 

fortsatt forskning inom ämnet humankapital är därför att undersöka om de modeller som 
beskrivs i teorin skulle kunna vara tillämpbara i denna form av företag, det vill säga i 
kunskapsföretag.  
 
Kunskapsföretaget är beroende av sitt humankapital vilket hela tiden måste utvecklas för att 
företaget skall kunna tillgodose marknadens förändrade krav. Ett annat förslag till fortsatt 
forskning är därför att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt 
kompetensutvecklingsarbetet kan leda till att företagets värde ökar. 
 
Kunskapsföretag skiljer sig från andra tjänsteföretag och från industriföretag där 
verksamheten kan standardiseras i olika hög grad. Utifrån detta tycker vi att det kunde vara 
intressant att göra en jämförelse mellan kunskapsföretag och exempelvis industriföretag när 
det gäller värdering av humankapital. 
 
 

S 
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      Bilaga 1 
Luleå Tekniska Universitet    
Institutionen för industriell ekonomi 
och samhällsvetenskap 
Avdelningen för ekonomistyrning 
Handledare Jeaneth Johansson 
 
 
 
Hej, 
 
Enligt överenskommelse översänds våra frågor inför intervjun (datum och tid) och en kort 
beskrivning om ämnet för vår c-uppsats. 
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva hur kunskapsföretag internt värderar sitt humankapital 
och på vilka sätt värderingsresultaten kan användas internt i företaget. I kunskapsföretag är 
humankapitalet, det vill säga de anställda och deras kunskap och kompetens, den värdefullaste 
tillgången. Humankapitalet är den tillgång som skapar andra tillgångar, men samtidigt är 
denna tillgång den som det är svårast att sätta ett värde på. 
 
Traditionell redovisning och finansiell analys räcker inte för att visa ett kunskapsföretags 
verkliga värde utan det behövs kompletterande metoder för att mäta och värdera immateriella 
tillgångar som exempelvis humankapital. Humankapitalets värde påverkar den externa bilden 
av ett företag men även internt har värderingen en viktig funktion. Värdering av human-
kapitalet är ett sätt för ledningen att underlätta planering och styrning av kompetensen i 
företaget. 
 
Det är mot denna problembakgrund som vi intresserat oss för ämnet och nu vill studera hur 
humankapitalet i praktiken hanteras. 
 
Vi tackar på förhand och ser fram emot intervjun. Vi vill också passa på att uppmärksamma 
dig på att vår c-uppsats blir offentligt material när den blir klar och därmed kan det som tas 
upp under intervjun bli offentligt. Har du några frågor går det bra att ringa Marika på tel XXX 
eller Maria på tel XXX. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
 
Marika Sörensen Häggman  Maria Markström 



Luleå Tekniska Universitet 
Institutionen för industriell ekonomi 
och samhällsvetenskap 
Avdelningen för ekonomistyrning 
Handledare Jeaneth Johansson 
 
 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 

� Vilken befattning har du och vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

� Vad är din definition av humankapital? 
 

� Vad är företagets syn på anställda och deras kompetens? 
 

� Hur arbetar företaget med kompetensutveckling? 
 

� Hur värderar/mäter företaget sitt humankapital? 
 

� Används någon specifik metod eller modell för värderingen? 
 

� Vad är företagets syfte med att värdera humankapitalet? 
 

� Finns det några svårigheter med att värdera humankapitalet, i så fall vilka? 
 

� Hur följer ni upp resultaten från värderingen/mätningen? 
 

� Används värderingsresultaten internt i företaget och i så fall på vilket sätt? 
 
 
 



Bilaga 2 
 
INTERVJUGUIDE 
 

1. Vilken befattning har du och vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

2. Vad är din definition av humankapital? 
Vad innebär humankapitalet för företaget? 

 
3. Vad är företagets syn på anställda och deras kompetens? 

Kan personalen ses som den ”viktigaste” tillgången? 
Gör ni någon form av bedömning av anställdas kunskap och kompetens? I så fall när, 
vid anställning, vid medarbetarsamtal, vid löneöversyn eller annars? 
Vad bedömer ni i så fall? Formell kompetens, informell kompetens, erfarenhet etc? 
Hur görs eventuella bedömningar, i form av test eller på annat sätt? 
Hur använder ni er av den kompetensbedömning ni gör? 

 
4. Hur arbetar företaget med kompetensutveckling? 

Hur länge har kompetensutvecklingsarbetet pågått? 
Hur gör ni med kompetens som inte längre efterfrågas? 

 
5. Hur värderar/mäter företaget sitt humankapital? 

Varför gör ni så? 
Vad fokuserar företaget på i sin värdering? 

 
6. Används någon specifik metod eller modell för värderingen? 

Hur ser den metoden ut? 
Varför har ni valt just denna metod? 
Vilka mått ingår? 
 
Om specifik metod ej används, görs i så fall någon form av indirekt värdering eller 
mätning av personalen? 
Sammanställer ni några olika mått avseende personalen? Exempelvis ålder, lön, 
utbildningsnivå, personalomsättning, könsfördelning etc. 
Har ert sätta att mäta/värdera personalen förändrats genom åren? 

 
7. Vad är företagets syfte med att värdera humankapitalet? 

 
8. Finns det några svårigheter med att värdera humankapitalet, i så fall 

vilka? 
 

9. Hur följer ni upp resultaten från värderingen/mätningen? 
 

10. Används resultaten internt i företaget och i så fall på vilket sätt? 
Används resultaten exempelvis i planering, styrning eller på annat sätt? 
 På vilket sätt kan resultatet påverka styrningen av företaget? 
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Kompletterande intervjufrågor 
 
Bedömning av kompetens 
 
1) Vilka faktorer tittar ni på när ni bedömer den formella respektive den informella 
kompetensen hos en medarbetare? 
 
Kompetensutveckling 
2) Vilken eller vilka avsikter har företaget med sin kompetensutveckling?  
 
Humankapitalvärderingens interna funktioner 
 
3) Vilka funktioner eller effekter (direkta eller indirekta) kan ni se med 
humankapitalvärderingen? 
 
 
 
 



      Bilaga 4 
 
 
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers modell för utvärdering och bedömning 
av medarbetare (egen omarbetad version) 

 
 
 
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers har ett systematiskt sätt att utvärdera och bedöma 
personalen. Alla anställda har sin coach, en mentor för rådgivning och utveckling i arbetet. 
Varje kunduppdrag utvärderas för att kvalitetssäkra arbetet. Denna utvärdering sker genom en 
dialog mellan medarbetaren och dennes coach. Därefter gör coachen en sammanfattande 
utvärdering som dokumenteras. Denna utvärdering omfattar aspekter som ledarskap, 
affärsmannaskap och internt engagemang. Vid större kontor görs avstämningar i en grupp 
med flera coacher. Utvärderingarna ligger sedan till grund för utvecklingssamtalen. Utifrån 
dessa upprättas en årlig utvecklingsplan för medarbetaren. 
 
 
 
 

KUNDUPPDRAG 

UTVÄRDERING  
AV 

KUNDUPPDRAG 

SAMMANFATTANDE 
UTVÄRDERING 

UTVECKLINGSSAMTAL 

ÅRLIG 
UTVECKLINGSPLAN 

DIALOG 
MEDARBETARE  - 
COACH 
 
(DOKUMENTERAS) 

COACH 

CHEF –  
MEDARBETARE 

DIALOG  
COACH –  
MEDARBETARE 




