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Sammanfattning 
 
Dagens informationssamhälle har inneburit att företagen i de flesta branscher har blivit allt 
mer beroende av sin personals kunskap. Informationsflödet har ökat lavinartat och företagens 
kunder efterfrågar alltmer komplexa produkter. Det är företagens medarbetare som besitter 
förmågan att omvandla information och uppfylla kundernas behov. Även aktiemarknaden har 
förändrat sin värdering som förskjutits från företagets fysiska ägodelar, som är grunden till det 
egna kapitalet, till de dolda tillgångarna. Dessa dolda tillgångar är också svåra att se i den 
lagstadgade redovisningen, som inte har förändrats nämnvärt de senaste hundra åren. Inom 
redovisningen är det främst de materiella tillgångarna som tas upp. Problemet i dagsläget är att 
balans- och resultaträkningen inte ger en rättvisande bild av företagets tillgångar. I denna 
uppsats undersöker vi i vilken utsträckning företagen i årsredovisningarna lämnar en mer 
utförlig redogörelse av personalen i form av nyckeltal än vad lagstiftningen kräver och vad 
detta har för effekt på marknadsvärdet. 
 
Undersökningen har utförts genom att vi granskat årsredovisningarna som lämnats från 
företagen på Stockholmsbörsens A-lista, för räkenskapsåret 2004. Nyckeltalen från dessa har 
summerats för vart och ett av företagen. För att se vilka samband som föreligger har vi testat 
nyckeltalen mot aktiekurs, differens mellan eget kapital och marknadsvärde samt företagens 
kunskapsintensitet. 
 
Våra hypoteser är:  

• Att kunskapsintensiteten påverkar differensen mellan marknadsvärde och redovisat 
värde, eftersom aktievärdet till stor del bör grunda sig i de dolda tillgångarna. 

 
• Att denna differens påverkar redovisningen av antalet nyckeltal.  
 
• Att kunskapsintensiva företag därför har större benägenhet att redovisa personaldata 

som detta aktievärde delvis grundar sig på. 
 
• Att personalen är en så pass viktigt del av företag att en redovisning av medarbetarna 

kan påverka aktiekursen. 
 

Undersökningens resultat visar att kunskapsintensiva företag har en stor differens mellan 
marknadsvärde och redovisat värde. Däremot har antal nyckeltal inte något samband med 
kunskapsintensitet, aktiekurs eller differensen mellan eget kapital och marknadsvärde. Detta 
resultat tror vi kan bero på vårt urval. Alla företag är stora och relativt kända. En intressant 
uppföljning på denna uppsats, och ett förslag på vidare forskning, skulle därför vara att göra 
motsvarande undersökning på ett annat urval med mindre, mer okända företag. 
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Abstract 
 
In the information society of today, companies in different industries have become increas-
ingly dependent on the knowledge of their employees. The flow of information has increased 
enormously and the companies’ customers are demanding more complex products. It is the 
companies’ employees that have the ability to transform information and thereby fulfil the 
customers’ needs. The stock market has also changed its valuation from tangible assets, which 
are the main part of the book value, to intangible assets. These intangible assets are also hard 
to find in the by-law regulated accounts, which have not changed much during the last cen-
tury. It is mainly the tangible assets that are accounted for. The problem today is that the bal-
ance and income statement  does not give a fair picture of the assets of the company. In this 
report, we investigate if the companies, in their financial statement disclosures, specify their 
human competence by key numbers more than the legislation demands and how this affects 
the market value. 
 
This investigation has been performed by examining the financial statement disclosures from 
the companies on the so called A-list in the Stockholm Stock Exchange Market for 2004. The 
key numbers from each of the companies have been summarized. In order to see the relations, 
we have plotted the business ratio against stock value, difference between book value and 
market value and the companies’ knowledge intensity. 
 
Our hypotheses are: 

• That the knowledge intensity affects the difference between market value and book 
value, since the stock value should be based mainly on the intangible assets. 

 
• That this difference affects the accounted key numbers. 
 
• That knowledge intensive companies are more prone to disclose human data, which 

stock value partly is based upon. 
 
• That the employees are important parts of the companies, and that disclosures of them 

can affect the stock value. 
 
This investigation demonstrates that knowledge intensive companies show a big difference  
between market value and book value. In contrast, the key numbers do not relate to knowledge 
intensity, stock value, or the difference between book value and market value. We believe that 
this result is due to our selection of data. All companies are big and well- known. It would be 
interesting to follow up this report by making a similar investigation on smaller less well- 
known companies. 
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1. INLEDNING 
 
I inledningskapitlet ges bakgrunden och syftet till uppsatsen. Till en början ges en 
bakgrundsbeskrivning av hur redovisningen respektive företagen har utvecklats till dagens 
form. Vidare i problemdiskussionen beskrivs företagens och redovisningens former i 
förhållande till varandra och vilka problem som har uppstått. Detta mynnar ut till uppsatsens 
syfte och fortsatta disposition.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Redovisningens utveckling 
 
Redovisning och bokföring är inga nya fenomen. Historiker har spårat anteckningar om 
redovisning ända tillbaka till 2 300 år före Kristus i Babylonien, då som minnesanteckningar.1 
Det var i de italienska handelsstädernas ”företag” som den dubbla bokföringen växte fram 
mellan år 1200-1500. 2 I takt med att samhället utvecklades har nya företagsformer och 
strukturer bildats och de har i sin tur påverkat redovisningen vid ett flertal tillfällen.  
 
Från början var redovisning och bokföring till nytta för den enskilde företagaren, så att han 
kunde hålla reda på vem som var skyldig vad i sammanhang när många transaktioner 
användes. I takt med att företagen fick externa finansiärer (främst under industrialismen) blev 
det mer fokus på resultaträkning, en mer detaljerad kostnadspost och värderingar av 
tillgångarna. Nu har den externa redovisningen syftet att utgöra företagens 
kommunikationsmedel med olika intressenter utanför företaget såsom ägare och andra 
kapitalplacerare. Dess uppgift är att förse intressenter med information som är användbar i 
olika typer av ekonomiska beslut.3  
 

1.1.2 Företagens utveckling 
 
Innan industrialismens genombrott präglades företagandet av hantverkare, som tillverkade 
varor anpassade efter kundens behov. Kunskap och kompetens inhämtades genom att gå 
lärling och gesäll hos någon mästare. Industrialismen medförde ändrade förutsättningar med 
massproduktion och minskad närhet till kunderna. Företagen var beroende av investerare som 
satsade kapital i verksamheten, vilket investerades i maskiner. Personalen som arbetade i 
fabrikerna tilldelades och utbildades för att sköta maskinerna, vilket blev deras specialitet. 

                                                 
1 Artsberg, K, (2003), Redovisningsteori – policy och praxis, s 13. 
2 Ibid, s 60. 
3 Knutsson, M, Gamla redovisningsprinciper i ny ekonomi, Svenskt Näringsliv. 
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Detta gjorde att personalen endast kunde ”sin” del av produktionen och hade inte någon 
helhetskunskap om verksamheten.    
 
Under de senaste tre decennierna har Sverige och resten av västvärlden genomgått en 
förändring från industrisamhälle till tjänstesamhälle.4 Orsaken till förändringen var 
informationsteknikens genombrott, vilket ändrade företagens förutsättningar. I och med 
informationsteknikens möjligheter till att kommunicera på långt håll finns nu möjligheten att 
kombinera massproduktion med närhet till kund. 5 Detta visar sig bland annat i tjänstesektorn 
som hela tiden ökar sin andel av sysselsättningen på bekostnad av jordbruk och industri. 
Ytterligare ett bevis på förändringen är att det har skett ett skifte från ”okvalificerad” till 
”kvalificerad” arbetskraft, tjänstemannayrken har ökat kraftigt medan traditionella 
arbetaryrken har ökat långsammare eller minskat. Detta betyder att företagen har blivit mer 
kunskapsintensiva, det finns en större andel av högutbildade och kompetenta anställda i 
verksamheten. 6   Man brukar säga att saker går i cykler (mode, inredning, konjunktur) och 
man kan påstå att även företagsformer gör det. Nu har vi kommit tillbaka till stadiet där fokus 
ligger på de behov den enskilde kunden har och personalens förmåga att förstå dessa, och detta 
görs med hjälp av dagens informationsteknik.7  Men det var först omkring millennieskiftet 
som det började bli allmänt accepterat att det var företagets personal som hade förmågan att 
förvandla informationen till kunskap vilket är grunden till framgångsrika företag.8 Till skillnad 
från industriföretagen har kunskaps- och tjänsteföretagen annorlunda krav på kompetens. 
Personalen blir en allt viktigare faktor och det inkluderar både personalens tekniska kompetens 
(problemlösningsförmåga, utbildning) och den sociala kompetensen (ansvarstagande, 
omdöme, allmänkompetens).9 Man kan säga att kunskapsföretagen är 2000-talets 
hantverksföretag.10  
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Att företagen i en allt större utsträckning, i de flesta branscher, är beroende av sin personal har 
börjat få genomslag i redovisningen.11  I företagens årsredovisningar har intresset för 
personalen och dess prestationer under de senaste åren ökat. Inledningen i en årsredovisning 
brukar tillägnas företagets VD och fraser som ”personalen är vår viktigaste resurs” och ”vårt 
företag stannar klockan fem, när personalen går hem” är ofta förekommande på dessa sidor. 
Många företag ägnar även några speciella sidor i årsredovisningen åt personalen där 
information och olika nyckeltal presenteras. 
 

                                                 
4 Nilsson, L-E, Pålsson, S, En utmaning för dagens skola och ett krav i morgnondagens samhälle, www.hb.se   
5 SOU 1999:69, Ett arbetsliv i förändring -  Sverige 1950-2000, s 30. 
6 Nilsson, L-E, Pålsson, S, En utmaning för dagens skola och ett krav i morgondagens samhälle, www.hb.se.  
7 Blomé, Kunskapsföretaget, s 5 
8 Bontis, N, Intellectual capital ROI: a casual map of human capital antecendents and consequents, s 223. 
9 SOU 1999:69, Ett arbetsliv i förändring – Sverige 1950-2000, s 31.  
10 Bontis, N, Intellectual capital ROI: a casual map of human capital antecendents and consequents, s 223. 
11 Lajili, K, Zéghal, D, Labor cost voluntary and firm equity values: Is human capital information value-relevant?,  
 s 122. 
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När företagets viktigaste resurs numera inte utgörs av en maskin eller någon annan materiell 
tillgång, brukar man kalla personalen för företagens ”dolda” eller ”mjuka” tillgångar.12 Att 
personalen har fått den benämningen beror på problematiken i att regelverket inte tillåter att de 
tas med dem som en tillgång i balansräkningen. Det är som att redovisningen inte har fått 
samma utveckling som företagen haft. Traditionella investeringar som materiella tillgångar får 
aktiveras i balansräkningen och skrivas av eftersom de förväntas ge framtida ekonomiska 
fördelar för företaget.13 Däremot när det gäller investeringar i utbildning och liknande får 
dessa utgifter inte aktiveras, utan måste kostnadsföras direkt, även om investeringen har 
samma syfte som den i föregående exempel. Det enda som är reglerat att företagen måste ha 
med i sin årsredovisning om personalen är en not om medeltal anställda (män och kvinnor), 
sjukfrånvaro, lön och andra ersättningar.14 Varför reglerna inte har följt med i utvecklingen 
beror på två av redovisningens grunder, försiktighetsprincipen och verifikationsprincipen. 
Tillgångar får endast aktiveras när vissa kriterier uppfylls och här faller möjligheten att 
aktivera personalen i balansräkningen. En regeländring skulle även innebära en hög grad av 
subjektivitet i värderingen, vilket inte försiktighetsprincipen tillåter.15 
 
Till skillnad från företaget, så kan marknaden räkna med personalfaktorerna vid värdering av 
företaget. Ett tydligt bevis på detta är att företagens aktiekurser inte tycks ha något som helst 
samband med det egna kapitalet per aktie, utan oftast långt överstiger det.16 För att underlätta 
värderingen har olika modeller för att på ett rättvisande sätt presentera företagets personal i 
årsredovisningen tagits fram. Modellerna innehåller nästan uteslutande olika 
personalrelaterade nyckeltal som till exempel omsättning per anställd och utbildningsnivå. 
 
Försöket med att lösa värderingsproblemet för företag med hög kunskapsintensitet med hjälp 
av personalrelaterade nyckeltal intresserar oss författare och lägger grunden till 
problemställning och syfte för uppsatsen. Förhåller det sig som teorierna och utvecklingen 
visar, beror differensen mellan redovisat värde och marknadsvärde på företagens dolda eller 
mjuka tillgångar och kan de dolda tillgångarna lyftas fram med hjälp av personalrelaterade 
nyckeltal? I stycke 1.3 ges en tydligare förklaring till hur vi ska försöka svara på dessa frågor. 
 
 

1.3 Problemställning 
 
I denna uppsats undersöker vi om det finns något samband mellan mängden personalrelaterade 
nyckeltal och skillnaden mellan företagets marknadsvärde och redovisat värde. Vi undersöker 
också om mängden nyckeltal beror på hur kunskapsintensivt företaget är. 
 
 
 
 

                                                 
12 Baruch, L, Sharpening the intangibles edge, s 109-116. 
13 Smith, D, Redovisningens språk, s 108. 
14 Årsredovisningslagen 5 kap, §18-20. 
15 Edvinsson, L, Malone, M, Det intellektuella kapitalet, s 32-33. 
16 Hansson, S, Aktier, optioner, obligationer, s 53.  
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För att få svar på dessa frågeställningar tar vi hjälp av följande hypoteser: 
 

• Samband finns mellan antal personalrelaterade nyckeltal och kunskapsintensitet. 
 
• Samband finns mellan antal personalrelaterade nyckeltal och skillnaden mellan 

marknadsvärde och redovisat värde. 
 

• Samband finns mellan kunskapsintensitet och differensen mellan marknadsvärde och 
redovisat värde 

 
• Samband finns mellan antal personalrelaterade nyckeltal och aktiekursutveckling. 
 

 
Hypoteserna testas genom: 
 

• Att utreda om mängden tilläggsinformation är större hos företag med relativt hög 
kunskapsintensitet. 

 
• Att jämföra om skillnaden mellan redovisat värde och marknadsvärdehar ett samband 

med mängden tilläggsinformation i form av nyckletal i årsredovisningen. 
 
• Att undersöka om kunskapsintensiva företag har ett större gap mellan redovisat värde 

och marknadsvärde. 
 

• Att undersöka om nyckeltalen har någon påverkan på aktiekursen. 
 
 
Utöver ovanstående hypoteser undersöker vi också vilken sorts nyckeltal som har använts: 
 

• Av företagen med högst kunskapsintensitet 
 
• Av företag med en störst differens mellan marknadsvärde och redovisat värde. 
 
• Av företag med störst aktieutveckling första halvåret 2005. 

 

 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att öka förståelsen kring företagens redovisning av personalrelaterade nyckeltal 
och hur den kan påverka företagens värde och värdeutveckling. 
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1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
 

• Kapitel två beskriver vår forskningsansats och hur vi har gått till väga för att uppnå 
syftet. 

 
• I kapitel tre presenteras den teoretiska referensramen som ska underlätta att skapa en 

förståelse om personalredovisning, redovisningsregler samt marknadens funktioner. 
 
• Kapitel fyra ger en sammanställning av den inhämtade informationen från företagens 

årsredovisningar samt från finanssidor på Internet. Vidare i kapitlet visas tabeller och 
rangordningar över de olika variabler som ska undersökas. 

 
• I kapitel fem analyseras den insamlade informationen och kopplas till de teorier som 

presenterades i kapitel tre. 
 
• Kapitel sex ger en sammanfattande bild av det vi har kommit fram till i analysen i form 

av slutsatser och slutdiskussion. 
 
• I kapitel sju går vi tillbaka och granskar oss själva, vad som kunde gjorts bättre, vilka 

svagheter uppsatsen har samt ger förslag till vidare forskning.  
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2 METOD 
 
I metodkapitlet ger vi en bild av vårt vetenskapliga synsätt och de metodval som uppsatsen 
arbetats fram utefter. 
 
 

2.1 Forskningsansats 
 
En forskares arbete är till huvudsak att relatera teori och verklighet till varandra. För att kunna 
ge en så objektiv kunskap om verkligheten som möjligt bör forskaren ta ställning till två 
centrala begrepp, nämligen induktiv respektive deduktiv forskningsansats. 
 
Den deduktiva forskningsansatsen handlar om teoriverifiering och har sin utgångspunkt i 
redan befintliga teorier. Att studera tidigare rön och tidigare teorier kan forskaren bygga upp 
vissa förväntningar om hur världen ser ut. Med en förkunskap om fenomenet kan forskaren gå 
ut och samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten.17  
 
Induktion handlar istället om teoriutveckling. Med en induktiv ansats har forskaren sin 
utgångspunkt i verkligheten och inte i teorin. Det är utifrån de insamlade data som teorier och 
modeller skapas. Den mest induktiva forskningen är ”grundad teori” där forskaren genomför 
studien helt utan några förväntningar.18 
 
De här två ansatserna är varandras motpoler och det ligger många metoder mellan dessa. 
Forskare arbetar oftast abduktivt, dvs. använder en blandning mellan de båda angreppssätten. 
Den här uppsatsen har vi genomfört på ett abduktivt sätt men vi har i grund och botten en 
deduktiv forskningsansats. Vi behöver redan innan vår undersökning ha klart för oss vad 
företagen, via lagar och regler, är tvingade att redovisa om sin personal. Denna förförståelse är 
nödvändig för att kunna särskilja den reglerade redovisningen mot den frivilla delen av 
redovisningen. För att kunna uppnå syftet och sätta resultatet i ett samanhang behöver vi få en 
viss förståelse för hur årsredovisningar vinklas efter intressenter, vilka faktorer 
företagsledningens måste ta hänsyn till samt hur aktiemarknaden fungerar. Detta kommer vi 
att ta reda på litteraturgenomgången.  
 

2.2 Positivism och hermeneutik 
 
Inom samhällsvetenskapen finns två vetenskapliga synsätt, positivismen och hermeneutiken. 
Hermeneutik är en vetenskaplig inriktning där man kvalitativt studerar, tolkar och försöker 
förstå problemen. En hermeneutisk forskare utgår från att det som grund till vår förståelse 
alltid finns en viss förförståelse, genom tidigare lärdomar och kunskaper. Därför kan aldrig en 

                                                 
17 Jacobsen, D, I, Vad, hur och varför?, s 34. 
18 Gustafsson B, Kunskapande metoder, s 211-215. 
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forskare gå in i forskningen förutsättningslöst.19 Genom förförståelsen kan forskaren tolka och 
förstå fenomen som exempelvis beteendemönster och värderingar. Till en viss del anser vi att 
uppsatsen är hermeneutisk eftersom vi har genomfört intervjuer som ska tolkas och analyseras. 
Som vi visar nedan så är dock tyngdpunkten i uppsatsen positivistisk. 
 
Ett positivistiskt arbetssätt är att samla in och systematisera de data som finns och med denna 
information få fram en förklarande kunskap. Forskningen försöker tyda kontinuiteter och 
återkommande fenomen för att kunna dra generella slutsatser om hur saker och ting fungerar. 
Detta visar att positivismen har en stark betoning på mätbarhet och kvantitativa metoder som 
ger möjlighet till statistiska och matematiska beräkningar. De teorier som finns ska testas för 
att kunna falsifieras eller ge stöd åt lagmässiga förklaringar.20 Genom att granska företags 
årsredovisningar vill vi, med hjälp av befintliga modeller för personalredovisning, testa 
hypoteser. Våra insamlade data är främst från företagens årsredovisningar. För att besvara våra 
hypoteser är denna information analyserad. Arbetssättet gör att andra forskare kan upprepa vår 
undersökning för att testa hypotesen igen. Med ovanstående resonemang kan vi säga att denna 
uppsats har ett positivistiskt synsätt. 
 
Om undersökningen skulle behandla färre företag och ha fler intervjuer om vilka nyckeltal 
som används och motivet bakom användningen av nyckeltal skulle vi vara mer mot det 
hermeneutiska synsättet. 
 
 

2.3 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 
 
Vi har tidigare beskrivit att den här uppsatsen utgår från befintliga teorier och därför har en 
deduktiv ansats. Arbetssättet i undersökningen är att gå igenom årsredovisningar för de företag 
som ligger på A-listan. Förutom att vi söker efter personalrelaterade nyckeltal i 
årsredovisningarna är informationen vi hämtar in i form av siffror. Nyckeltalen kommer att 
sammanställas och räknas ihop för att sedan kunna jämföras mellan företagen i en 
rangordning. Eftersom det idag finns hela 52 företag på A-listan ligger den kvantitativa 
ansatsen nära. En generalisering av kvantitativ forskning är att man sätter siffror på det 
undersökta. Brymans (2002) beskrivning av den kvantitativa forskningen anser vi stämmer väl 
överens med den metod vi använt i uppsatsen, att en teoriverifierande (deduktiv) forskning 
ofta är kvantitativ och använder hårda och entydiga data.21 
 
I en kvantitativ undersökning utgår man vanligtvis från befintliga teorier. För att inte behöva 
undersöka en hel population används urval. Resultatet av en kvantitativ undersökning kan 
generaliseras för att dra slutsatser om hela populationen. Vid stickprov finns dock alltid risken 
att resultatet från stickprovet kan leda till felaktiga generaliseringar om urvalet inte motsvarar 
hela populationen. Ju större urvalet är, desto mer precis blir skattningen.22 
 

                                                 
19 Gustafsson B, Kunskapande metoder, s 71-75. 
20 Bryman A, Samhållsvetenskapliga metoder, s 24. 
21 Ibid, s 240. 
22 Gustavsson, B, Kunskapande metoder, s 24-25. 
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Motsatsen till en kvantitativ undersökning är kvalitativ. Till skillnad från den kvantitativa 
ansatsen är den kvalitativa ofta teorigenererande (induktiv) och försöker beskriva verkligheten 
i ord. Kvalitativ forskning brukar ofta beskrivas som ”att se världen genom andras ögon”. 
Detta har gjort att kvantitativa forskare ofta har kritiserat sina kvalitativa kollegor att vara 
alltför subjektiva. Ett annat problem med kvalitativ ansats är att de undersökta objekten är 
relativt få, vilket kan göra det svårt att generalisera undersökningen.23 
 
Eftersom vi har gjort intervjuer har uppsatsen inslag av den kvalitativa ansatsen. Intervjuernas 
syfte var att ge mer förståelse för motivet till företagens personalredovisning och hur 
analytiker värderar information om personalen. Vid intervjuerna har vi använt oss av i förväg 
utarbetade frågemallar, vilket gör att de kan anses ha varit halvstrukturerade.24 
 
En typ av forskning som har blivit vanligare under senare år kallas för ”flerfaldig forskning”, 
då forskaren blandar kvalitativa och kvantitativa metoder.25 Eftersom uppsatsen har en liten 
del av den kvalitativa metoden i form av intervjuerna kan man säga att det är en flerfaldig 
forskning, men med en stark betoning på det kvantitativa. 
 
 

2.4 Avgränsning och urval 
 
Vi har i denna undersökning avgränsat oss till sådana företag som har aktier noterade på 
Stockholmsbörsen. Av dessa företag är bara de som har bokslut per den 30/12 och 
halvårsbokslut per den 30/6 med i undersökningen. Vi avgränsar oss även till att bara 
inkludera de företag som redovisar sina siffror i svenska kronor. 
 
Urvalet kan ses som ett stratifierat urval då vi valt att studera ett visst strata, A-listans 
företag.26 Valet av A-listeföretag beror mycket på den snäva tidsaspekten som finns för 
uppsatsskrivandet, på en kort tid måste vi få tag på mycket information från varje 
medverkande företag i undersökningen. Företagen på A-listan är stora och har mycket 
information publicerat på Internet, vilket gör att vi lätt kan ta del av önskad information. Detta 
kan ses som ett bekvämlighetsurval.27 Med undersökningens valda avgränsning och urval kan 
vi inte dra några generella slutsatser för samtliga företag, utan vi kan endast dra slutsatser för 
de företag som är noterade på börsens A-lista.28 
 
 

                                                 
23 Bryman. A, Samhällsvetenskapliga metoder, s 264-270. 
24 Gustavsson, B, Kunskapande metoder, s 50. 
25 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, s 419. 
26 Gustavsson, B, Kunskapande metoder, s 29. 
27 Jacobsen, D, I, Vad, hur och varför?, s 350. 
28 Ibid, s 346. 
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2.5 Fallstudier 
 
Den metod vi har använt oss av i undersökningen är fallstudie. Fallstudien kan definieras efter 
vilken typ av frågor forskaren ställer, kontrollmöjligheten och hur slutresultatet är tänkt att bli. 
Dessa faktorer forskaren måste ta hänsyn till för att se om fallstudien är den metod som passar 
bäst för undersökningen. En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, till 
exempel ett system, en händelse, en person, ett beteende, en institution eller en social grupp. 
Detta avgränsade system väljs för att forskaren anser det viktigt och intressant eller för att det 
utgör någon form av hypotes. Alla metoder för att samla in vetenskaplig information, från test 
till intervju, kan användas i en fallundersökning även om vissa metoder är vanligare än 
andra.29  
 
Oftast förknippas fallstudier av att fokus ligger på ett enskilt fall för att kunna förstå och gå in 
på djupet av det som forskaren ämnar undersöka. När en fallstudie görs på detta sätt kallas det 
för intensiv fallstudie. Problemet med intensiva fallstudier är att studierna i hög grad blir 
specifika för just den undersökta enheten. Då blir det svårt att dra generella slutsatser av 
undersökningen.30   
 
För att komma runt problemet med att inte kunna generalisera kan forskaren lägga till fler 
urvalsenheter, fler fall. Därför är fallstudier inte endast lämplig för undersökningar med en 
eller enstaka undersökningsenheter, utan kan användas med flera olika enheter. När 
undersökningen innehåller flera fall kallas det för en extensiv undersökning. Extensiva 
undersökningar lämpar sig särskilt väl när vi vill få fram skillnader mellan flera enheter och 
passar bra om vi vill kartlägga samband mellan olika förhållanden. Genom att studera fallen 
kan vi säga något om vilka skillnader och likheter som förekommer mellan dem.31 
 
Vi vill få mer förståelse om det finns något samband (någon koppling) mellan redovisade antal 
nyckeltal beroende på hur kunskapsintensivt företaget är samt om det beror på storleken på 
differensen mellan marknadsvärde och redovisat värde. Vi har innan undersökningen en tro på 
att ju mer kunskapsintensiva företagen är ju större differens mellan redovisat värde och 
marknadsvärde har företagen och då är dessa företag mer benägna att använda sig av fler 
personalrelaterade nyckeltal. Informationen om företagen hämtas nästan uteslutande från 
företagens årsredovisningar, vilket är en beskrivning om företagets ställning per den 31 
december. Den utplockade informationen gör att vi ger en beskrivning av företaget vid en 
given tidpunkt. Det talar för att vi gör en tvärsnittsstudie, vilket stämmer väl in på hur 
Jacobsen (2002) beskriver tvärsnittsstudien; lämplig när forskaren beskriver ett tillstånd och 
vill finna vilka fenomen som samvarierar vid en given tidpunkt.32  För att kunna dra generella 
slutsatser om fenomenet har vi en extensiv undersökning och använder vi oss av samtliga 52 
företag på Stockholmsbörsens A-lista (med reservation för avgränsningar). 
 
                                                 
29 Merriam, B. Sharan, Fallstudien som metod, s 23-24. 
30 Jacobsen, D, I, Vad, hur och varför?, s 103. 
31 Ibid, s 104-105. 
32 Ibid, s 107. 
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Samtidigt vill vi även undersöka om nyckeltalen har något samband med företagets 
värdeutveckling. Det får vi genom att analysera företagets aktiekursutveckling mellan 
årsskiftet och sista juni 2005. Med detta betyder det att vi vill se ett samband mellan orsak 
(nyckeltal) och verkan (högre marknadsvärde) med exakt samma undersökningsgrupp (A-
listan) över tid. Den här utformningen ger endast svar på ändringar på gruppnivå, men ändå får 
information om samvariation mellan förhållanden. Denna del av undersökningen gör att vi 
delvis får en förklarande, och inte en beskrivande, problemställning med en kohortstudie.33  
 
 

2.6 Datainsamling 
 

Alla företag som är med i vår studie har haft sina årsredovisningar och 
halvårsredovisningar/kvartalsrapporter på Internet. 
 
Från årsredovisningarna har vi tagit den personalinformation som har varit intressant för 
vår studie. 

 
• De totala personalkostnaderna har vi sammanräknat från noten om personalen i 

årsredovisningarna genom att summera lönekostnad, andra ersättningar och betalda 
sociala avgifter. 

 
• De totala kostnaderna har vi räknat ut genom att summera samtliga kostnader i 

resultaträkningen, före skatt. Eftersom skatten baseras på resultatet före skatt så måste 
skatten exkluderas från de totala kostnaderna i vår undersökning. 

 
• Börsvärdet, i denna uppsats kallat marknadsvärde, beräknade vi genom att ta 

aktiekursen på det mest omsatta aktieslaget per den 30/6 (uppgift från 
stockholmsborsen.se), multiplicerat med det totala antal aktier (uppgift från di.se).34 
Orsaken till att vi använder värdet per den 30/6 är att årsredovisningen ska ha hunnit få 
effekt på företagets värde. 

 
• Från företagens halvårsredovisningar/kvartalsrapporter har vi tagit det egna kapitalet 

per den 30/6. Orsaken till att vi tagit värdet i halvårsrapporten beror på uträkningen av 
differensen mellan redovisat och marknadsvärdet. Marknadsvärdet har vi tagit per den 
30/6 och då måste vi även ta redovisat värde från samma tidpunkt. 

 
• För att se aktiekursens utveckling från 2004-12-31 – 2005-06-30 tog vi den justerade 

slutkursen per dessa datum och dividerade skillnaden med kursen per årsskiftet för att 
få fram den procentuella utvecklingen (uppgifter från stockholmsborsen.se). Då vi 
undersökte hur stora utdelningar företagen haft under första halvåret visade det sig att 
utdelningarna var så pass stora att de inte gick att bortse ifrån. Vi har därför ökat 

                                                 
33 Jacobsen, D, I, Vad, hur och varför?, s 110. 
34 www.carnegie.se, 2005-10-20. 
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aktiekursen per den 30/6 med ett belopp som motsvarar det enskilda företagets 
utdelning (se bilaga 4). 

 
• Förädlingsvärdet har beräknats genom att lägga till personalkostnader till 

rörelseresultatet före avskrivningar. Genom att dividera förädlingsvärdet med medeltal 
anställda under året så får vi fram förädlingsvärdet per anställd. I de företag som inte 
redovisar rörelseresultat före avskrivningar har vi letat upp företagets sammanlagda 
avskrivningar i noterna och dragit bort den framräknade siffran med företagets 
rörelseresultat. Siffran på medeltal anställda har även den hämtats från noterna. 

 
• Ett företags totala kapital kan ses på två sätt, antingen är det de totala tillgångarna eller 

så är det summan av skulder och eget kapital. För att få fram ett företags totala kapital 
per anställd har vi därmed dividerat de totala tillgångarna med antal anställda.  

 
Informationen från ovanstående sju punkter har sammanställts för varje företag. Den 
information vi tagit fram i form av siffror över företagen har vi fört in och rangordnat i tabeller 
för att få en mer överskådlig bild över våra data. 
 
Vi har gjort två intervjuer. Intervjupersonerna kontaktades via e-post. Båda författarna var 
närvarande vid alla tre intervjuer. En kort telefonintervju har också genomförts. 
 
Intervjun med Jonas Palmqvist, aktieanalytiker på Robur AB, genomfördes i Roburs lokaler på 
Malmtorgsgatan 8. Som vi tidigare nämnt hade vi en mall med frågor, denna användes mest 
som stöd. Frågor ställdes istället till stor del utifrån respondentens svar. Då vi båda var 
närvarande under intervjun, koncentrerade sig den ena på att ställa frågorna och den andra på 
att anteckna respondentens svar och förklaringar. 
 
Intervjun med Tobias Norrby på Investor relation på Föreningssparbanken AB, genomfördes i 
bankens lokaler på Malmtorsgatan 10. Även till denna intervju användes en mall med frågor, 
denna användes mest som stöd. Frågor ställdes istället till stor del utifrån respondentens svar. 
Då vi båda var närvarande under intervjun, koncentrerade sig den ena på att ställa frågorna och 
den andra på att anteckna respondentens svar och förklaringar. 
 
Intervjun med Henrik Ljung, ekonomidirektör, Sardus AB, genomfördes på telefon. Vi hade 
som tanke att kontakta de tio företag som haft flest nyckeltal i vårt urval, för relativt korta, 
strukturerade telefonintervjuer (dock inte Föreningssparbanken). Frågorna var starkt knutna 
till våra hypoteser. Vi insåg dock ganska fort att genomförandet av detta var lättare i teorin än 
i praktiken. Det var svårt att hitta någon som kunde svara på våra frågor, och om vi kom till 
rätt person fanns tyvärr inte tiden att hjälpa studenter. Vi bestämde oss istället för att inrikta 
oss på att bara försöka genomföra denna telefonintervju med Sardus. Det intressanta med 
Sardus var att företaget hade näst flest nyckeltal efter Ångpanneföreningen men var inte 
kunskapsintensivt. Tyvärr fanns det inte heller på Sardus tillräckligt med tid för att hjälpa oss, 
varför endast fick svar på vissa frågor. 
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2.7 Hypotesprövning 
 
Den metod vi använder oss av för att besvara våra frågeställningar är hypotesprövning. En 
hypotes är det antagande som forskaren har före undersökningen.35 
 
En hypotes är att mängden, och valet av personalinformation i ett företag påverkar aktiekursen 
och kan förklara skillnaden mellan företagets egna kapital och marknadsvärdet. 
Kunskapsföretag kännetecknas av att de inte är beroende av externa finansiärer (som 
tillverkningsföretag är) utan istället beroende av sina anställda och deras 
problemlösningsförmåga (se kunskapsföretag 3.5) Därför får kunskapsföretag en mindre 
balansomslutning och därmed ett större gap mellan marknadsvärdet och redovisat värde än 
traditionella tillverkningsföretag. Därför vill vi även undersöka om kunskapsintensiva företag 
är mer benägna att redovisa information om personalen i sin årsredovisning. 
 
För att kunna analysera och testa hypotesen görs en regressionsanalys där värdena observeras i 
en graf där regressionslinjen visar hur medelvärdet förändras inom grafen. Det som är mest 
intressant att analysera i en regressionsanalys är det s.k. P-värdet. Det visar om vi ska 
acceptera eller förkasta nollhypotesen. Nästan alltid väljer man en signifikansnivå på fem 
procent, om det inte finns speciella orsaker att välja någon annan nivå.36 Ju mer mot noll testet 
visar, desto mer stöd är det för mothypotesen och ju längre ifrån fem procent testet visar, desto 
mer stöd är det för nollhypotesen. 
 
Målet med en hypotesprövning är att verifiera eller falsifiera antagandena. För att resultatet 
ska vara trovärdigt är det viktigt att datainsamling och analys utförs på ett riktigt sätt. Ett 
negativt resultat är ur forskningssynpunkt inte jämställas med en resultatlös undersökning, 
eftersom både en verifiering och en falsifiering ökar kunskapen.37 
 
Det finns inte något generellt accepterat mått för att mäta ett företags kunskapsintensitet. För 
att få en högre validitet (se validitet 2.7) i undersökningen har vi valt att mäta 
kunskapsintensiteten med hjälp av två mått. 
 
Mått på kunskapsintensitet I 
Det ena måttet är företagets kostnader för personalen dividerat med företagets totala 
kostnader. Det visar hur stor del (i procent) av företagets totala kostnader som går till 
personalen. Ett högt värde visar att företaget har mycket personal, vilket ger höga 
personalkostnader, jämfört med övriga kostnader. Varför ett företag har hög andel 
personalkostnader kan bero på att tillgångarna är relativt få vilket gör att avskrivningarna blir 
låga vilket innebär mindre kostnader. Eftersom vissa företag kan ha en stor andel 
personalkostnader men inte gå under vår definition som kunskapsföretag (se punkt 3.5), har vi 
valt att använda ytterligare ett mått på kunskapsintensitet. 
 
 
 
                                                 
35 Ejvegård R, Vetenskaplig metod, s 19. 
36 Körner, S, Wahlgren, A, Statistisk dataanalys, s 199. 
37 Ibid, s 27-38.  
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Mått på kunskapsintensitet II 
Det andra måttet är ett slags kapitalmått och består av en kvot mellan två uträkningar. Den 
första uträkningen visar förädlingsvärdet per anställd. Förädlingsvärdet räknas fram genom att 
dividera rörelseresultatet före avskrivningar och personalkostnader med medeltal anställda 
under året. Den andra uträkningen visar hur stort kapital företaget har satsat på varje anställd. 
Dessa två uträkningar visar hur mycket förädlingsvärdet är i relation till totalt kapital per 
anställd. Ett värde över 100 procent innebär att förädlingsvärdet per anställd är högre än det 
satsade kapitalet per anställd 
    
 

2.8 Reliabilitet, validitet och objektivitet 
 
Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning det empiriska materialet innehåller slumpmässiga 
mätfel. Mätfel kan uppkomma genom till exempel felkodning av originaldata. I intervjuer kan 
fel uppkomma på grund av trötthet, minnesproblem eller missförstånd. Reliabilitet handlar om 
i vilken utsträckning samma resultat genereras vid identiska mätningar. Ju mer konstant 
resultatet blir desto högre är reliabiliteten.38 
 
Kodningen av personaldata från årsredovisningarna har vi ansett som den största risken för fel 
då mycket data i årsredovisningarna måste genomgås för att få fram eftersökt 
personalinformationen. Felkodning av personaldata skulle även få stor påverkan på 
undersökningen och dess reliabilitet då dessa data ligger som grund för hela uppsatsen. Ur 
reliabilitetssynpunkt har vi därför lagt ner mycket kraft på att få 
personalinformationskodningen riktig. En viss bedömning krävs för att uppskatta och klassa 
personalinformationen. För att öka reliabiliteten har kodningsarbetet utförts av den ena 
författaren. Detta för att få så enhetliga resultat som möjligt. Den andra skribenten har i 
efterhand gått igenom och kontrollerat riktigheten i uppgifterna. I sifferkodningen, både från 
de undersökta företagens uppgifter och från Internet-källor med aktieinformation finns risken 
för fel. Detta har vi försökt undvika genom att, liksom i fråga om uppgifterna om 
personalinformation, kontrollera siffrorna två gånger. Dock finns en risk för att de siffror vi 
använder oss av är felaktiga. Enligt teorin om sanna värden tar okorrelerade och 
normalfördelade slumpmässiga fel som till exempel inmatningsfel av siffror med mera ut 
varandra i slutändan.39 Årsredovisningarna bör vara identiska med de tryckta. I de intervjuer vi 
utfört tror vi att den största risken för fel ligger i korrespondenternas och den svarandes olika 
förförståelse och bakgrund. För att minska risken för fel har vi under intervjuerna ställt samma 
fråga på olika sätt för att undvika missförstånd. Att ställa snarlika frågor till respondenten ökar 
reliabiliteten då eventuella slupmässiga fel tar ut varandra.40 
 
 
 
 
                                                 
38 Gustavsson, B, Kunskapande metoder, s 55-58. 
39 Ibid, s 54. 
40 Ibid, s 58. 
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Validitet 
Validitet handlar till skillnad från slumpmässiga fel om systematiska fel, det vill säga i vilken 
utsträckning den mätmetod man använder sig av egentligen mäter det man vill mäta.41 För att 
verifiera eller förkasta hypotesen att nyckeltalen påverkar aktiekursen har vi valt att studera 
tidsperioden mellan första januari och sista juni. Vanligtvis släpps årsredovisningar runt mars 
månad, vilket gör att vi även undersöker en period innan årsredovisningen har släppts. Ofta 
påverkar förväntningar och spekulationer aktiens kurs. Dessa bör dock inte vara aktuella redan 
vid årets början. Ett problem som vi inte heller behöver konfrontera är det faktum att det kan 
vara mycket svårt att få fram det exakta datumet för när årsredovisningarna för respektive 
företag släpptes. Motivet att välja den 30/6 som slutdatum för undersökningen påminner om 
anledningen till startdatumet. Förutom att den 30/6 är datumet för när halva kalenderåret är 
gånget, så bör inte förväntningar på halvårsrapporten, som släpps i augusti/september, hunnit 
göra sig gällande. Resultatet från en eventuell kvartalsrapport för första kvartalet bör inte 
heller skapa stora svängningar i aktiekursen kring halvårsskiftet. Att inte välja den 30/6 som 
slutdatum skulle även skapa stora problem då vi beräknar företagens börsvärde, vilket jämförs 
med det egna kapitalet i halvårsrapporten. Analysen av kopplingen mellan aktieutveckling och 
skillnaden mellan eget kapital och börsvärde skulle då försvåras. 
 
Då företagens aktieutdelningar varierade relativt mycket så kan utdelningarnas osäkra 
påverkan på aktiekursen påverka validiteten. En undersökning från högskolan i Gävle har visat 
att en aktieutdelning inte sänker aktievärdet med lika många kronor som utdelningen är på, 
utan bara till 87 procent.42 När vi justerar aktievärdet höjer vi ändå aktiekursen med lika 
mycket som utdelades. Dels för att index räknas på detta sätt, och dels för att undersökningen 
från Gävle bara visar hur aktiekursen påverkas på utdelningsdagen, inte hur aktiekursen 
påverkas i längden. Om vi genom att öka aktievärdet med samma belopp som utdelningen 
använder ett felaktigt mätsätt, så kommer även validiteten i jämförelsen mellan börsvärdet och 
företagens egna kapital sjunka, eftersom börsvärdet påverkas av aktiekursen. 
 
Då en akties marknadsvärde och de faktorer som påverkar detta är ett väldigt komplext och 
svårförståeligt område, så kan vi, även om vår tes verifieras, inte till hundra procent vara säkra 
på att det är tilläggsinformationen som påverkar aktiekursen. 
 
 
Objektivitet 
I ett forskningsarbete är det viktigt att författaren eftersträvar objektivitet. Detta är dock 
komplicerat eftersom det är svårt att upptäcka egna fördomar och förutfattade meningar. För 
att en undersökning ska vara så objektiv och trovärdig som möjligt är det viktigt att forskaren 
återger alla ställningstaganden och vinklingar i områden där flera olika meningar råder. Det är 
även viktigt att forskaren analyserar källorna bakom data innan de används för att undvika 
vinklad information. Till sist så bör den text som framställs inte använda värdeladdade ord 
som kan vinkla en undersökning.43 
 

                                                 
41 Ejvegård R, Vetenskaplig metod, s 73. 
42 Ex-dagseffekt vid utdelning – En undersökning för svenska förhållanden www.hig.se. 
43 Ejvegård R, Vetenskaplig metod, s 19. 
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Eftersom vår undersökning till större delen hanterar siffror är risken för bristande objektivitet 
som skulle kunna påverka resultatet liten. En felaktig hantering av siffrorna skulle snarare 
påverka reliabiliteten eller validiteten än objektiviteten. De intervjuer vi genomfört har tolkats 
med vår förförståelse inom ämnet. Det innebär att en viss, oundviklig, subjektivitet använts i 
genomförandet och tolkandet av intervjuerna. I detta ligger en risk, att vi i strävan att 
åstadkomma ett visst resultat, tolkar information på ett felaktigt sätt. 
 
 

2.9 Sammanfattning av metod 
 
Den här undersökningen är gjord på ett huvudsakligt deduktivt arbetssätt, då vi redan innan 
genomförandet av undersökningen måste ha en förståelse om lagar och regleringar. 
Uppsatsens huvudsyfte är att ta reda på om det finns någon samvariation mellan mängden 
personalinformation i årsredovisningen och differensen mellan marknadsvärde och redovisat 
värde. Vi undersöker också om kunskapsintensiva företag är mer benägna än andra företag att 
redovisa nyckeltal om personalen i sin årsredovisning. Kunskapsintensiteten mäter vi på två 
sätt. Det ena måttet är kopplat till företagets lönekostnader och det andra är kopplat till 
företagets förädlingsvärde och totala kapital per person. En beskrivande fallstudie är den 
metod som passar bäst efter uppsatsens utformning. Årsredovisningarna ger oss information 
vid ett enda tillfälle, detta gör undersökningen till en tvärsnittsstudie. Undersökningen är också 
delvis förklarande då vi undersöker om nyckeltalen påverkar företagens aktiekursutveckling. 
Arbetet är avgränsat till företag som är noterade på stockholmsbörsens A-lista, och har bokslut 
efter kalenderår. Då undersökningens syfte är att verifiera eller falsifiera våra antaganden har 
vi ett positivistiskt synsätt. Uppsatsen är till största delen kvantitativ då vi i vår teori använder 
modeller som vi verifierar genom att sätta siffror på fenomenen. De kvalitativa inslagen är i 
form av halvstrukturerade intervjuer. Förståelsen av dessa bygger på ett hermeneutiskt 
tolkande. Då vi anser att analyserandet av de stora datamängderna i årsredovisningarna är den 
största risken för bristande reliabilitet, har vi varit extra noggranna i denna granskning. 
Validiteten i denna undersökning är mer svårtolkad, då orsaken till en akties förändring är 
väldigt komplex. För att kunna dra generella slutsatser från undersökningen valde vi att ha en 
extensiv fallstudie. På grund av den snäva tiden samt att vi ville ha god access till 
informationen om företagen, har vi varit tvungna dra ett stratifierat urval. Eftersom 
stratifierade urval inte kan ge underlag för generella slutsatser blir vår undersökning endast 
aktuell för företagen på A-listan.  
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3. TEORI 
 
Teorikapitlet börjar med en förklaring om begreppen tillgångar, vilka resurser som kan 
aktiveras i balansräkningen och hur den lagstadgade regleringen av personalredovisning ser 
ut. Vidare i kapitlet beskrivs hur marknaden fungerar och vilka faktorer som påverkar 
aktieutvecklingen. Därefter en del som beskriver behovet av förändringar i redovisningen som 
en följd av det nya företagsklimatet. Kapitlet avslutas med en genomgång av två modeller för 
personalredovisning.  
 

3.1 Tillgångar 
 
För att få en förståelse om vilka resurser som får aktiveras som en tillgång i balansräkningen 
ger vi nedan en övergripande bild av de kriterier som måste uppfyllas för immateriella 
respektive materiella tillgångar. Vidare ger vi en mer ingående förklaring om hur kriterierna 
för respektive tillgångspost definieras och beskrivs av redovisningsrådet, som är det 
normgivande organet i svensk redovisning. 
 

 
Figur 1: Kriterier för redovisning av tillgångar. 

Källa: Artsberg, K, Redovisningsteori- policy och praxis, s 237. 

 
Figur 1 visar vilka kriterier som en tillgång måste uppfylla för att kunna aktiveras i 
balansräkningen. I fortsättningen av teorikapitlet kommer vi att beskriva reglernas innebörd 
och hur de förhåller sig till redovisning av personalen. 
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3.1.1 Materiella tillgångar 
 
International Acconunting Standard Board (IASB) är det regelverket för börsnoterade företag 
inom EU. Redovisningsrådet (RR) är det svenska normgivande organet för börsnoterade 
företag. De har översatt IASB:s regelverk av tillgångar enligt:  
 
”En resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffande händelser och som förväntas 
innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden.”44 
 
Viktigt att notera är de tre erkännandekriterierna för tillgångar, som måste: 

 
• Vara under företagets kontroll. 
 
• Vara ett resultat av inträffande händelser. 
 
• Förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden. 

 
För att tillgången ska klassas som varande under företagets kontroll, ska företaget ha exklusiv 
kontroll över tillgången.45 Företaget behöver inte ha äganderätten till tillgången, det räcker 
med en juridiskt bindande rätt till att använda och dra nytta av tillgången samt dess 
avkastning. Den juridiska bindningen gör att företagen till exempel inte kan ta upp 
naturtillgångar, infrastruktur etc. som kan nyttjas allmänt.46 
 
Det är ganska naturligt att en tillgång som är under företagets kontroll har uppstått som ett 
resultat av en inträffad händelse. Kriteriet behövs dock eftersom företagen ska kunna precisera 
tidpunkten då tillgången kom i företagets ägo. Företaget måste alltså ha vidtagit en konkret 
åtgärd för att få tillgången under sin kontroll.47 
 
Avsikten med tillgångar är att de ska generera framtida ekonomisk nytta för företaget. Dessa 
ekonomiska fördelar kan bestå av antingen intäkter eller kostnadsbesparingar.48 
 
Hur kan man tolka kriterierna ur ett personalredovisningsperspektiv? De två sista kriterierna 
innebär inte några större svårigheter att uppfylla. Händelsen då tillgången uppstod kan 
härledas till anställningen. Syftet med att anställa ny personal är att personen ska generera 
större inkomster än vad han eller hon kostar företaget. Det är det första kriteriet, kontrollen, 
som sätter stopp för aktivering av företagets personal i balansräkningen. Ett företag kan aldrig 
äga personalen och en anställd kan när som helst lämna företaget.49 
 
 

                                                 
44 Artsberg, K, Redovisningsteori – policy och praxis, s 182. 
45 Gröjer, J-E, Grundläggande redovisningsteori, s 76. 
46 Artsberg, K, Redovisningsteori – policy och praxis, s 183. 
47 Ibid, s 183. 
48 Ibid, s 238. 
49 Smith, D, Redovisningens språk, s 106. 
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3.1.2 Immateriella tillgångar 
 
Eftersom företagets personal inte kan tas upp som en materiell tillgång, frågar vi oss om det 
istället går att klassa de anställda som en immateriell tillgång. Innan detta ges en förklaring av 
definitioner och kriterier som är gällande för immateriella tillgångar. Just redovisningen av 
immateriella tillgångar har lagstiftare, ekonomer och revisorer haft stora svårigheter att 
hantera.50 Redovisningen av immateriella tillgångar är mycket osäker då det är svårt att 
bestämma värdet på dessa. Det kan också förklara de många kriterier en tillgång måste 
uppfylla för att kunna aktiveras. 
 
En immateriell tillgång definieras i Redovisningsrådets rekommendation, RR15:51 
 
”En immateriell tillgång är 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.” 
 
 
I definitionen finns tre nyckelord 
 
Identifierbar 
Den här punkten bidrar till att många resurser inte uppfyller kravet för att klassas som en 
immateriell tillgång. Varför en immateriell tillgång måste vara identifierbar beror på att den 
skall kunna särskiljas från goodwill.52 Goodwill uppkommer vid företagsförvärv när 
förvärvspriset överstiger de materiella tillgångarna. Ett exempel kan vara ett förvärv av ett 
forskningsintensivt företag, där förklaringen till en hög köpeskilling beror på att det köpta 
företaget genom åren gjort stora investeringar i forskning och utveckling som kostnadsförts 
löpande. En högre köpeskilling kan delvis motiveras eftersom det förvärvade företaget 
förväntar framtida ekonomiska fördelar av den satsade investeringen i forskning och 
utveckling.53    
Identifierbarheten beroende på om det går att avskilja utgifterna för den aktuella posten, så att 
det på ett tillförlitligt sätt går att mäta nedlagda utgifter för tillgången, eller inte.54 En tillgång 
är avskiljbar om företaget kan hyra ut, sälja, byta ut eller dela ut de särskilda inkomster eller 
andra framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången. Samtidigt behöver en 
immateriell tillgång inte endast vara avskiljbar för att vara identifierbar. Exempelvis kan en 
immateriell tillgång förvärvas tillsammans med andra tillgångar i en transaktion som innefattar 
överföring av legala rättigheter genom vilka tillgången identifieras.55 
 
 
 
 

                                                 
50 Bern, L, Humankapitalisten – den nya ekonomins professionella aktör, s 22. 
51 FARs samlingsvolym 2004, RR15, punkt 7, s 1028. 
52 Ibid, RR15, punkt 10, s 1029. 
53 Schuster, W, Koncernredovisning ur ett analysperspektiv, s 49. 
54 Artsberg, K, Redovisningsteori – policy och praxis, s 236. 
55 FARs samlingsvolym, RR15, punkt 12, s 1029. 
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Icke-monetär tillgång 
En icke-monetär tillgång utesluter finansiella tillgångar eftersom monetär definieras som: 
”kontanta medel samt tillgångar som kan omsättas i kontanta medel till fasta eller fastställbara 
belopp”.56 
 
Utan fysisk substans 
Att en immateriell tillgång är ”utan fysisk substans” gör att den särskiljs från de materiella 
tillgångarna.57 
 
Texten från stycke 3.2 och hit var en genomgången av vad lagar och rekommendationer anser 
vara tillgångar. Samtliga delar finns med i figur 1. 
 

3.1.3 Aktivering av immateriella tillgångar 
 
För att kunna aktivera en resurs som immateriell tillgång måste den förutom att motsvara 
definitionen av en immateriell tillgång och uppfylla kriterierna för att redovisas som tillgång 
(se figur 1), även uppfylla följande: 
 

• Det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången 
kommer att tillfalla företaget. 

• Tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.58 
 
Det vi beskrivit ovan är de kriterier som måste uppfyllas för att en resurs skall kunna aktiveras 
i balansräkningen. Det är normalt mycket svårare att identifiera ekonomiska fördelar (i form 
av intäkter eller kostnadsbesparingar) som är hänförliga till en immateriell tillgång, än de som 
härstammar från en materiell. De resurser som inte uppfyller kriterierna kostnadsförs i 
samband med att de förvärvas eller upparbetas internt. 
 
Företag lägger ofta ned mycket resurser och utgifter i olika projekt för att kunna vara 
konkurrenskraftiga på marknaden. Många av dessa satsningar uppfyller inte kraven för 
aktivering av immateriella tillgångar. Oftast är det kravet på identifierbarhet som företagen har 
svårast att uppfylla. För att underposten i identifierbarheten, avskiljbarheten, ska kunna mätas 
krävs att utgifterna för varje enskild resurs kan mätas. Dessa utgifter är ofta svåra att separera 
från övriga löpande utgifter.59 Det är först vid förvärv som dessa investeringar får ett 
marknadspris och kan läggas in som goodwill i det förvärvande företagets tillgångspost. 
 
Nu till frågan som ställdes tidigare i stycket 3.1.2: kan företaget aktivera personalen som en 
immateriell tillgång? Vi har visat att företagen måste uppfylla betydligt fler krav för att kunna 
aktivera en immateriell tillgång i jämförelse med en materiell i balansräkningen. Första 
kriteriet, identifierbarheten, uppfylls till viss grad. En person kan sägas vara identifierbar, då 
företaget kan avskilja och mäta nedlagda utgifter för personen i form av lön, utbildning etc. 
                                                 
56 Ibid, RR15, punkt 7, s 1028. 
57 Artsberg, K, Redovisningsteori – policy och praxis, s 234. 
58 FARs samlingsvolym 2004, RR15, punkt 18-19, s 1030. 
59 Artsberg, K, Redovisningsteori – policy och praxis, s 236. 
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Visserligen kan ett företag hyra ut sin personal (bemanningsföretag) men de andra tre 
kriterierna blir svårare att uppfylla. Orsaken till att de inte går att uppfylla är, återigen: 
företagen kan inte äga sin personal. Det är inte enbart avskiljbarheten som hindrar företagen 
att redovisa personalen i balansräkningen. Även kravet på anskaffningsvärde sätter stopp då 
företaget inte betalar ett pris för sin nyanställda personal. 
 
 

3.2 Reglerad och frivillig redovisning av personalen 
 
Den reglerade redovisningen av personalen är mycket begränsad. Enligt god redovisningssed 
ska företag i Sverige på ett överskådligt sätt redovisa en rättvisande bild av företaget. Om den 
reglerade redovisningen inte riktigt ger en rättvisande bild av företaget ska 
tilläggsupplysningar lämnas.60 
 
Det företaget är skyldigt att rapportera i årsredovisningens noter är:61 
 

• Medeltalet anställda under räkenskapsåret, fördelat på kvinnor och män i varje land där 
företaget bedriver verksamhet. 

 
• Information om anställdas sjukfrånvaro, angiven i procent av den ordinarie arbetstiden. 

Även den här informationen ska delas upp på kvinnor och män. Det finns dessutom 
krav på att gruppera efter ålder (<29 år, 30-49 och >50) och efter sjukfrånvarons längd. 

 
• Könsfördelning bland styrelseledamöter och andra personer i företagets ledning. 

 
• Sammanlagda beloppet för löner och andra ersättningar till styrelseledamöter, 

verkställande direktör och motsvarande befattningshavare. 
 

• Information om personalkostnader såsom löner, andra ersättningar och sociala 
kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader. 

 
Utredningar om fler regleringar angående tilläggsinformation om personalen har funnits. I 
början av 1990-talet fick Redovisningskommittén av regeringen i uppdrag att utreda huruvida 
företag skulle åläggas att upprätta en såkallad ”personalekonomisk redovisning”.  Med en 
sådan reglering trodde man att personalen skulle komma mer i fokus och stimulera företagen 
att satsa resurser på att värna och utveckla medarbetarna. Kommitténs utredning visade dock 
att den befintliga lagstiftningen på området var tillfredsställande och att tilläggsupplysningarna 
av personalen var tillräckliga för utvecklingen av praxis inom området.62 
 
Utöver den reglerade tilläggsinformationen väljer många företag att ha ytterliggare 
upplysningar. Exempel på tilläggsinformation visas under avsnitt 3.9 Modeller för 

                                                 
60 FARs samlingsvolym 2004, s 1416. 
61 Årsredovisningslagen 5 kap, §18-20. 
62 Artsberg, K, Redovisningsteori – policy och praxis, s 366-367. 
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personalredovisning. Vi skrev i början av avsnittet att företag ska lämna tilläggsinformation 
om den reglerade redovisningen inte ger en rättvisande bild. Detta behöver dock inte vara den 
enda anledningen. Flera företag anser att informationen bidrar till att minska investerares 
osäkerhet beträffande kvaliteten på företaget.63 
 
 

3.3 De osynliga tillgångarnas beståndsdelar 
 
Ett företags osynliga tillgångar kan delas upp i flera bitar. Figur 2 nedan visar vilka delar 
Roberts (2000) anser att dessa tillgångar är, och vilka samband som finns mellan dem: 64 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 2: Det intellektuella kapitalets beståndsdelar. 

Källa: Johansson, U, Skoog, M, Att styra och mäta verksamheten, s 40. 
 
• Intellektuellt kapital är företagets icke materiella tillgångar, vilka är värdeskapande och 

grunden i ett kunskapsföretag.65 
 

I de flesta engelska texter används ofta uteslutande ”intellectual capital” som benämning 
till ovanstående definition. Vi har i största möjliga utsträckning använt mjuka, dolda eller 
osynliga tillgångar. Detta har också samma innebörd som ”intellektuellt kapital”. 
 

                                                 
63 Larsson M, Mirkovic Y, Nurvet S, ”Redovisning av humankapital – en studie av fem IT-företag”, s 17. 
64 Bild från Att mäta och styra verksamheten, Johansson U och Skoog M, s 40. 
65 Mouritsen, J, Intellectual capital and the capital market: the circulability of intellectual capital, s 18. 
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• Humankapital, är en av de största och viktigaste delarna av ett företag intellektuella 

tillgångar. Det är humankapitalet, eller personalen, som kan tillgodose kundernas 
efterfrågan och lösa deras problem. Humankapitalet är summan av kunskapen, 
kompetensen, erfarenheten, skickligheten och innovationsförmågan hos ett företags 
anställda.66  
 
Vi har i största möjliga utsträckning använt ordet ”personal” eller ”medarbetare” istället 
för ”humankapital” i denna uppsats. I de modeller där ”humankapital” har använts har 
vi, för att inte ändra på modellerna, använt oss utav ”humankapital”. Detta ska dock 
förstås som ”personal”. 

 
• Strukturkapital kan beskrivas som de intellektuella tillgångar finns kvar i företagets 

lokaler efter att personalen har gått hem, till exempel databaser, mjukvara, varumärken, 
patent och licenser.67   

 
• Relationskapital består inte bara av kundkontakter utan innefattar också företagets 

externa nätverk med intressenter (se vidare 3.4.1) och strategiska partner.68  
 
För ett företag är det nödvändigt att förstå ovanstående delars roll i företaget men ännu 
viktigare är att förstå samspelet mellan dem.69 
 
”To disentangle is to bring away from the ’life’ of the resource” - ”Att stycka upp är  att 
beröva en resurs dess ’liv’” 
 
Så beskriver Latour denna urskiljning. Det gäller både för en företagsledning och för 
aktieanalytiker att förstå detta. Delarna interagerar med varandra och det är genom detta 
samspel som värde och styrka skapas åt företaget.70 
 
 

3.4 Marknadsvärde 
 
För att förstå vad ett företags aktiers marknadsvärde påverkas av behöver vi få kunskap om 
vilka som har användning av årsredovisningen och vilka intressentgrupper företagsledningen 
måste ta hänsyn till i sitt arbete. 
 
 

                                                 
66 Zambon, S, Accounting, Intangibles, and Intellectual Capital: an overview of the issues and some considerations, 

s 13. 
67 Zambon, S, Accounting, Intangibles, and Intellectual Capital: an overview of the issues and some considerations,  

s 13-14. 
68 Ibid, s 14. 
69 Ibid, s 12-14. 
70 Mouritsen, J, Intellectual capital and the capital market: the circulability of intellectual capital, s 23. 
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3.4.1 Redovisningens användare 
 
Innan beskrivningen av själva aktiemarknaden och hur aktier värderas ges här först en 
övergripande bild av hela företagets omvärld. Där inget annat anges så är källan Smith, 
Redovisningens språk, (2000). Enligt företagsekonomiska teorier ska företagsledningen alltid 
uppfylla ägarnas krav, det vill säga att maximera vinsten och aktiekursen. I praktiken är det 
dock inte alltid så. Företaget måste ta hänsyn till alla dess intressenter.71 Vi kommer nu att 
beskriva några av företagets viktigaste intressenter och deras behållning och användning av 
den externa redovisningen. 
 
Aktieägare 
Som vi redan påpekat är aktieägarna företagets viktigaste intressenter. Deras intresse är att få 
avkastning på sina satsade pengar som överensstämmer med, och helst överstiger, deras 
förväntningar.72 På basis av företagets redovisning tar aktieägarna ställning till två saker: 
 

• Företagsledningens skötsel av företaget 
 
• Om de ska köpa, behålla eller sälja aktier i företaget 

 
När företagets ägande och styrning är skilda åt använder aktieägarna den externa 
redovisningen för att bedöma skötseln av företaget. Detta är fallet för samtliga större företag. 
Genom att använda redovisningen kan ägarna bedöma företagsledningens effektivitet 
samtidigt som ägarna kan kontrollera att företagsledningen inte har begått några 
oegentligheter.  
Den andra punkten vänder sig egentligen till en vidare krets än bara aktieägare. Även 
potentiella aktieägare har nytta av den extera redovisningen, för att få underlag om huruvida 
de ska investera i aktier i företaget eller inte. Aktieägare är intresserade av företagets framtida 
utveckling i form av utdelningar och värdestegring på aktien. Denna information ska de kunna 
få genom företagets redovisning.  
 
Långivare 
Långivarnas behållning av den externa redovisningen är att bedöma företagets 
återbetalningsförmåga, det vill säga kreditrisken. Kreditrisken erhåller långivarna genom att 
syna företagets nuvarande likviditet, soliditet och lönsamhetsutveckling. Till skillnad från 
aktieägarna är långivarna inte i första intresserade av hur mycket eller lite företaget kommer 
att gå i vinst eller förlust med, de är endast intresserade av företagets återbetalningsförmåga 
beträffande tagna lån. 
 
 
 
 
 
                                                 
71 Hamberg, M, Strategic Financial Decisions, s 68. 
72 Mourtisen, J, Intellectual capital and the capital market: the circulability of intellectual capital, s 20. 
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Leverantörer och kunder 
Vanligast är att leverantörer säljer på kredit. Därmed har de samma intresse av företagets 
redovisning som långivarna, att kunna bedöma återbetalningsförmågan. Motsvarande intresse 
har kunder som betalar i förskott, att kunna bedöma om företaget kan leverera den i förväg 
betalda tjänsten eller produkten. 
 
Anställda 
Eftersom redovisningen visar företagets finansiella ställning samt prognoser om framtiden har 
anställda ett intresse av att läsa rapporten, som kan ge information om hur deras 
anställningstrygghet ser ut. Företaget kan dessutom ha bonussystem som är av intresse för de 
anställda.  
Stat och kommun 
Redovisningens roll som underlag för beskattning av företag gör att stat och kommun har 
intresse av företagets redovisning. Att vi i Sverige har en tydlig koppling mellan redovisning 
och beskattning gör att intresset från myndigheter är stort. Intresset ligger i att bedöma om det 
skattepliktiga resultatet har framräknats i enlighet med god redovisningssed. 
 
 

3.4.2 Ledningens balansgång 
 
Fyra centrala intressenter som alla sätter olika slags press på företagets ledning för att få sina 
krav uppfyllda är aktieägarna, kunderna, samhället och personalen. Ingen av dessa 
intressegrupper får negligeras. Aktieägarna har makten att avsätta hela ledningen men att inte 
ta hänsyn till övriga grupper kan i värsta fall äventyra hela företaget. Figur 3 visar vad 
ledningen behöver ta hänsyn till i för att tillfredsställa intressegrupperna73: 
 
 

                                                 
73 Hamberg M, Strategic Financial Decisions, s 68-71. 



 35

Figur 3: Ledningens balansgång. 

Källa: Hamberg, M, Strategic financial desitions, s 70. 
 

• Aktieägarnas krav är fokuserat på de inneboende möjligheterna företaget har att skapa 
högre marknadsvärde med existerande resurser. 74 

 
• Marknaden (kunderna) efterfrågar nya varor och ny service som uppfyller redan 

existerande behov bättre, i jämförelse med nuvarande produkter. Företaget måste även 
anpassa sig till/utmärka sig mot konkurrenterna för att nå ut med produkterna till rätt 
målgrupp.75 

 
• Samhället lagstiftar och beslutar om regler som företaget måste följa och anpassa sig 

efter, till exempel restriktioner om utsläpp. Samhället har även krav på att företaget ska 
betala skatter och avgifter.76 

                                                 
74 Hamberg M, Strategic Financial Decisions, s 68-71. 
75 Ibid, s 68-71. 
76 Ibid, s 68-71. 
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• Medarbetarna efterfrågar stimulerande jobb med karriärmöjligheter. Till sist men inte 

minst så finns krav på slagkraftiga löner och arbete med bonusmöjligheter.77 
 
Det är möjligt att ledningen ofta har en bra balans mellan intressegrupperna men det betyder 
inte att de optimala besluten för företaget alltid fattas. Senare i detta kapitel ska vi mer 
ingående se vilka brister som kan föreligga i ledningens beslutsfattande. 
 
 

3.4.3 Företagets värde 
 
Årsredovisningen är ett av den externa redovisningens viktigaste dokument. Som tidigare 
nämnts reglerar Årsredovisningslagen (ÅRL) och Redovisningsrådet (RR) vad som får tas upp 
i företagens balans- respektive resultatrapport. På grund av reglerna kan vissa resurser och 
investeringar inte tas upp som en tillgång i balansräkningen, utan måste kostnadsföras direkt i 
resultaträkningen.78  Detta medför att det redovisade värdet sällan visar det verkliga värdet 
eftersom aktiemarknadens värdering även inkluderar de faktorer årsredovisningen enligt lagar 
och rekommendationer inte får innehålla.79  
 
En akties värde består av två delar. Den ena delen grundar sig i företagets egna kapital, den 
andra delen i skillnaden mellan marknadsvärdet och det redovisade värdet, även kallat dolda 
eller osynliga tillgångar. 80 Figur 4 på sida 31 visar hur differensen mellan redovisat värde och 
marknadsvärde förändrats mellan åren 1920 och 1997. Det redovisade värdet är varje år 
värderat till 100 procent. Det mörka fältet, det som oftast ligger över det redovisade, är 
differensen mellan redovisade värdet och marknadsvärdet. Från mitten av 80-talet har  denna 
differensen i stort sett ökat konstant, och det är de kunskapsintensiva företagen som står för 
den största ökningen.81 Quick (2002) menar att grunden till priset på aktier i framtiden 
kommer att fortsätta förskjutas från det egna kapitalet till de osynliga tillgångarna.82 
 
 
 

                                                 
77 Hamberg M, Strategic Financial Decisions, s 68-71. 
78 Ax C, Johansson C, Kullvén H, Den nya ekonomistyrningen, s 684. 
79 Sullivan, P, Value-driven intellectual capital, s 118. 
80 Holland, J, Corporate value creation, intangibles and disclosure, s 3. 
81 www.sveiby.com, 2005-11-23. 
82 Quick, C, Intangible Assets: Can you see the value?, s 47-48. 
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Figur 4: Förändringen av differensen mellan redovisat värde och marknadsvärde. 

Källa: www.sveiby.com, 2005-12-11. 
 
 
Vad som är grunden till storleken på övervärdet och vilka faktorer som påverkar aktiekursen 
är flera. Bland annat påverkar: 
 

• Omvärlden och dess konjunktur 
 
• Den nationella marknaden 

 
• Förväntningen på företaget i framtiden 

 
• Värderingen av de dolda tillgångarna 

 
En av de största påverkande faktorerna för den svenska aktiemarkanden och därmed också det 
enskilda företaget är omvärlden och dess konjunktur. Det är de nordamerikanska börserna som 
styr, går börsen bra i USA, går den även bra i Sverige. Korrelationen mellan de amerikanska 
börserna och världsindex ligger ofta mellan 70-80 procent.83 
 
De faktorer som har nationell påverkan på aktiekurserna, det vill säga, bara gäller de företag 
som opererar på den svenska marknaden kan bland annat vara omständigheter som till 

                                                 
83 Bäckström, U, Tankar om aktiesparande, s 62. 
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exempel räntenivåer, beskattning av aktier, konjunktur och efterfrågan på aktier från 
aktiefonder och försäkringsbolag.84 
 
De faktorer som påverkar aktiekursen hos det enskilda företaget är förväntningar på vad 
företaget ska åstadkomma i framtiden.85 Förväntningar om höga aktieutdelningar (som 
troligtvis grundar sig på en vinst) påverkar aktiekursen positivt. När väl själva 
aktieutdelningen sker sjunker dock aktiekursen. När till exempel index beräknas läggs ett 
belopp motsvarande utdelning tillbaka på ex-dagen, det vill säga, dagen då utdelningen sker.86 
I en magisteruppsats från högskolan i Gävle (2001) visas att aktiekursen inte sjunker med 
samma belopp som utdelas, utan bara med 86,7 procent.87  
 
Alla företag har unika uppsättning av tillgångar. Varför uppsättningen skiljer sig mellan 
företag beror på deras struktur och deras dolda tillgångar. Dolda tillgångar är resurser som är 
av värde för företaget men som på grund av regelverket inte kan tas upp i balansräkningen. 
Exempel på dolda tillgångar är patent, skicklighet, möjligheter, kunskap, varumärkesvärde etc. 
Eftersom dessa tillgångar inte får aktiveras och värderas av företagen själva blir det 
marknadens uppgift att göra det. Aktiekursen visar företagens värde som en funktion av 
marknadens uppfattning och tilltro till företagets nuvarande dolda tillgångar, samt företagets 
möjligheter att använda sig av dem på marknaden.88 
 
Om värderingen av de dolda tillgångarna görs av marknaden, måste företagen se till att 
underhålla och utveckla dem i positiv riktning. För att satsa på rätt resurser måste företaget 
fråga sig självt: vilken tillgång är den mest värdeskapande? När ledningen har svaret på den 
frågan ska de allokera resurserna till rätt ställe i företaget. Om ett företag till exempel får högst 
inkomster från sin personal borde de satsa mycket på utbildning, träning, kunskapsskapande 
och kunskapsinlärning.89  
 
Tidigare studier i USA från redovisningen av de mjuka tillgångarna ger dock inga entydiga 
svar. Lev (2004) visar att kunskapsintensiva företag i regel undervärderas av aktiemarknaden. 
I allmänhet är företags avkastningar i forsknings- och utvecklingssatsningar överlägsna 
börsindex, vilket dock inte kan ses på marknadsvärdet. Problemet beror på att dessa företag 
inte förmår att visa sina investeringar och deras möjligheter i redovisningen. Till och med kan 
det vara så att företagets möjligheter inte kan ses eller förstås av företagsledningen och på 
grund av detta inte kan redovisas. Att på ett bättre sätt generera intern information om 
produktivitet och företagets osynliga tillgångars värde och presentera dem för aktiemarkanden 
skulle inte enbart höja aktiekursen utan också innebära att ledningen undviker de problem 
(som diskuterats ovan) om var optimala satsningar i företaget bör göras.90 Lajili och Zéghals 
(2005) forskning indikerar att frivillig redovisning av de anställdas kostnader generellt sett 
höjer marknadsvärdet något. Ju högre kostnader desto mer påverkades marknadsvärdet. En 
förklaring till detta kan vara att analytiker och investerare ser höga kostnader som lönsamma 
                                                 
84 Hansson, S, Aktier Optioner Obligationer, s 51. 
85 Sullivan, P, Value-driven intellectual capital, s 118. 
86 www.six.se, 2005-10-28. 
87 Ex-dagseffekt vid utdelning – En undersökning för svenska förhållanden www.hig.se.  
88 Sullivan, P, Value-driven intellectual capital, s 118. 
89 Ibid, s 33. 
90 Baruch, L, Sharpening the Intangibles Edge, s 109-116. 
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investeringar i personalen. Däremot påverkar, något överraskande och i motsats till Levs 
teorier ovan, uppgifter om personalens produktivitet och effektivitet i redovisningen inte 
marknadsvärdet positivt. Detta kan bero på att uppgifter om effektivitet och produktivitet inte 
anses vara tillräckligt relevanta för att påverka aktien. En annan förklaring är att Levs ovan 
presenterade teori, om att kunskapsföretag med en låg andel fysisk egendom generellt sett är 
undervärderade, gäller.91 
 
Hansson (2001) drar slutsatsen att om redovisning av personalen är av intresse vid värderingen 
av företaget, borde redovisningen också påverka aktiekursen.92 
 
 

3.5 Kunskaps- och tjänsteföretag 
 
Kunskapsföretag och tjänsteföretag kan lätt blandas ihop. Det är egentligen inte så konstigt, 
eftersom de i många aspekter är mycket lika. I det stora hela har båda typer av företag en 
försäljning mot kund i form av en tjänst.93 Förutom att de har försäljning mot kund finns 
likheter i företagsformernas balansomslutning. De har oftast relativt få tillgångar, vilket ger en 
liten balansomslutning. Det som är av värde i dessa företag är de tillgångar som inte finns på 
balansräkningen och som ligger som en dold tillgång, bland annat personalen.94 Vi har tidigare 
i inledningen skrivit att företagen blev mer beroende av främmande kapital under 
industrialismen för att kunna driva sin verksamhet. Beroendet av främmande kapital är lägre i 
kunskaps- och tjänsteföretagen och fokus ligger nu i stället på duktig och kompetent personal, 
det är personalen som bidrar till företagets intäkter och förädlingsvärde.95  
 
Detta var likheterna mellan företagsformerna, fördjupar man sig i ämnet inser man dock att 
skillnader existerar:96 
 
Tjänsteföretag 

• Lönsamheten beror på hur effektivt företaget lyckas driva sin verksamhet mot en 
massmarknad. 
 

• Verksamheten bygger på standardiserad problemlösning. 
 
Ett exempel på tjänsteföretag i Sverige är Ericsson. De är mycket kunskapsintensiva och 
personalen tilldelas mycket resurser. Men samtidigt är det inte den enskilda individen 
företaget lever på. Lönsamheten avgörs av hur effektivt företaget lyckas driva en 
förprogrammerad verksamhet riktad till en massmarknad med rutinmässiga uppdrag.97 

                                                 
91 Lajili, K, Zéghal, D, Labor cost voluntary disclosures and firm equity values: Is human capital information value-

relevant?, s 135.  
92 Hansson, B,  Essays on Human capital investments, s 58. 
93 Arbetsgruppen Konrad, Den osynliga balansräkningen, s 10. 
94 www.sveiby.com, 2005-09-29. 
95 Sveiby, K-E, Risling, A, Kunskapsföretaget – seklets viktigaste utmaning?, s 27. 
96 Arbetsgruppen Konrad, Den osynliga balansräkningen, s 10. 
97 Sveiby, K-E, Risling, A, Kunskapsföretaget – seklets viktigaste utmaning?, s 11. 
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Tjänsteföretagen är oftast stora och lever mycket till stor del av lång historia, erfarenhet, 
uppbyggda nätverk och relationer med leverantörer och kunder.98  
 
Kunskapsföretag 
Den tidigare nämnda övergången från industrisamhälle till kunskaps- och tjänsteföretag och de 
förändringar som uppkom är tydligare i ett kunskapsföretag än i ett tjänsteföretag. 
Kunskapsföretag är i jämförelse med tjänsteföretag ännu mindre beroende av externa 
finansiärer, de tillgångar som finns är oftast självfinansierade, vilket ger få långfristiga 
skulder. Även förädlingsvärdet per anställd är högre i ett kunskapsföretag.99  Skillnaderna 
beror till stor del av: 
 

• Kunskapsföretagen karaktäriseras oftast av högt utbildad personal som löser 
komplexa problem vilka varierar från kund till kund. 
 

• Produktionen är oftast icke-standardiserad, kreativ och starkt individberoende. 
 
Några exempel på typiska kunskapsföretag är advokatbyråer, konsultföretag, reklambyråer 
och revisionsbyråer. Även dessa företag är kunskapsintensiva, men på ett annat sätt än 
tjänsteföretag. När tjänsteföretaget säljer en standardiserad produkt eller tjänst får kunden en 
redan befintlig utarbetad lösning på problemet. När kunskapsföretagen får in uppdrag från sina 
klienter finns det däremot sällan någon standardiserad lösning på problemet. Detta är 
kunskapsföretagens inkomstkälla, och det kunderna efterfrågar: personalens 
problemlösningsförmåga.100 
 
För att attrahera kunder, och framförallt behålla dessa, måste kunskapsföretaget skapa och 
bibehålla en relativt stark relation till sina kunder. Därför är företagets anställda en mycket 
viktig faktor för att ett kunskapsföretag ska kunna överleva på marknaden. Eftersom företaget 
ofta säljer varor eller tjänster som ännu inte finns är det oerhört viktigt att de anställda har en 
god kommunikation med kunden för att förstå vilket dess specifika problem är och för att få 
förståelse för hur företaget ska gå till väga för att lösa detta. Man kan säga att ett 
framgångsrikt kunskapsföretag har förmågan att förstå kundernas behov på rätt sätt och 
utveckla produkter som väl motsvarar dessa.101  
 
 

3.6 Behov av förändringar i årsredovisningen 
 
Inledningskapitlet beskrev hur redovisningen och företagen har utvecklats till dagens form. 
Här ges en mer ingående förklaring om hur forskningen ser på problemet. 
 
 

                                                 
98   Arbetsgruppen Konrad, Den osynliga balansräkningen, s 10. 
99   Sveiby, K-E, Risling, A, Kunskapsföretaget – seklets viktigaste ledarutmaning?, s 17. 
100 Arbetsgruppen Konrad, Den osynliga balansräkningen, s 10.  
101 Blomé A, Kunskapsföretaget, s 13. 
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3.6.1 Kunskapsföretagen tar plats med andra arbetssätt 
 
Många hävdar att samhället och dess organisationer har genomgått ett paradigmskifte. I stället 
för att vara ett industrisamhälle karaktäriseras det nu av att tjänste- och kunskapsföretag de 
dominerande organisationsformerna. Långa produktionsled med löpandebandprincipen har 
bytts ut mot snabbare produktion och personal som arbetar med flera uppgifter i 
verksamheten. Den ökade dynamiken i organisationen gör att kalkyleringen av personalens 
omkostnader är annorlunda i tjänste- och kunskapsföretag. 
 
Det som främst har påverkat övergången till det teknologiska samhället är 
informationsteknologin och datoriseringen av företag. Informationsteknologin har inneburit att 
företagens arbete allt mer baseras på tekniska lösningar, vilket medför ett högre kunskapskrav 
hos personalen.102 Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och befintlig teknologi blir 
snabbt föråldrad. Om ledningen vill vara säker på att företagets anställda har den senaste 
kunskapen inom ett visst område måste personalen kontinuerligt utbildas. Under de senaste 20 
åren har materiella tillgångar minskat med över 50 procent och idag är de immateriella 
tillgångarna dominerande i företagen.103 104  
 
 

3.6.2 Mjuka investeringar 
 
Vi har sett att regleringen av tillgångar gör att många investeringar är svåra att aktivera. 
Bergstrand (1993) med flera, talar om mjuka investeringar när företag investerar i resurser 
som inte kan aktiveras. Exempel på mjuka investeringar är investeringar i personal, 
informationsteknologi samt forskning och utveckling105. De mjuka investeringarna ger med 
stor sannolikhet företagen ekonomiska fördelar i framtiden, men försvinner trots detta som 
kostnader i resultaträkningen. Det förefaller som om redovisningssystemet inte har utvecklats i 
samma takt som samhället och dess organisationer. 
 
 

3.6.3 Föråldrade redovisningsregler 
 
Smith (2000) skriver att syftet med den externa redovisningen är att förmedla information om 
företagets ekonomiska situation till olika intressenter – där ägarna är de centrala. Den 
information som lämnas ska avbilda företagets underliggande verklighet.106 Dagens 
redovisningsregler är formade efter industriföretagens struktur med stora materiella tillgångar 
med tillhörande nyckeltal som visar lönsamhet och effektivitet som kan jämföras mellan 
företag.107 

                                                 
102 Bergstrand B-O mfl, Den dolda skattkistan – människan och IT-lösningar i balansräkningen, s 16. 
103 Bern L, Humankapitalisten – den nya ekonomins professionella aktör, s 23. 
104 Dr. Junaid M Shaikh, Measuring and reporting of intellectual capital performance analysis, s 442.   
105 Bergstrand B-O mfl, Den dolda skattkistan – människan och IT-lösningar i balansräkningen, s 11. 
106 Smith, D, Redovisningens språk, s 17. 
107 Dr. Junaid M Shaikh, Measuring and reporting of intellectual capital performance analysis, s 441. 
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Med kunskaps- och tjänsteföretagens intåg har de immateriella tillgångarna ökat. För dessa 
företag gäller det att få ett gott rykte bland befintliga och potentiella kunder, vilket görs genom 
skickliga medarbetare som förstår kundernas behov samt ett starkt varumärke. Kunskap, 
utbildning och varumärke är de områden som är mest värdefulla för dessa företag.108 Eftersom 
investeringar inom dessa områden försvinner i resultaträkningen blir det svårt för externa 
intressenter att analysera och värdera företaget. De traditionella nyckeltalen har spelat ut sin 
roll, samtidigt som det inte finns några nya standardiserade nyckeltal för dessa företag vilket 
gör att aktieägare inte får tillräckligt med information om företagets dolda tillgångar.109 Det 
kan i vissa fall innebära att ägarna fattar felaktiga beslut.110  
 
Den här problematiken har många företag försökt lösa genom att ha tilläggsinformation om sin 
personal i årsredovisningen. Problemet är att tilläggsinformationen är frivillig och kan göras 
på otaliga sätt. Kunskapsföretagen är i behov av en ny årsredovisningsstandard. En standard 
som, förutom de vanliga finansiella uppgifterna och nyckeltalen, också innefattar nyckeltal 
som svarar mot ovanstående problematik.111 
 
 

3.7 Kritik till förändring av redovisningen 
 
Det största problemet är att det är svårt att beräkna nyttan av en anställd, det vill säga hur 
mycket den anställdes värde är. Då företaget inte äger de anställda kan de mycket lätt flytta på 
sig. Detta skulle kunna innebära stora svängningar i balansräkningen, vilket skulle vara 
olyckligt eftersom en god redovisning bygger på försiktighet. Det är bättre att redovisa för 
låga än för höga värden.112 
 
Trots redovisningens ovanstående brister finns det kritik mot förändringar av gällande regler. 
 
En risk som personalredovisning skulle kunna innebära ligger i den subjektivitet som måste 
förekomma i företagens bedömning och värderingen av medarbetarna. Denna subjektivitet 
skulle eventuellt kunna leda till att företag medvetet överskattar sin personal, vilket skulle ge 
en falsk bild av företagets ekonomiska ställning som då vilseleder aktieägare och investerare 
med flera.113 Subjektiviteten skulle också kunna innebära att företagen är rädda att redovisa 
informationen om personalen som skulle ge positiva förväntningar vilka senare inte skulle 
tillmötesgås.114  
 
Undersökningar har visat att många företag är rädda att avslöja för mycket av sina 
konkurrensfördelar vid redovisning av de dolda tillgångarna. När ingen enhetlig standard 

                                                 
108 Quick, C, Intangible assets: Can you see the value?, s 47-48. 
109 Arbetsgruppen Konrad, Den osynliga balansräkningen, s 11. 
110 Jelte van der Meer.Kooistra, Siebren M Zijlstra, Reporting on intellectual capital, s 457. 
111 Arbetsgruppen Konrad, Den osynliga balansräkningen, s 12. 
112 Smith, D, Redovisningens språk, s 106-107. 
113 Edvinsson, L, Det intellektuella kapitalet, s 32-33. 
114 Jelte van der Meer.Kooistra, Siebren M Zijlstra, Reporting on intellectual capital, s 473-474. 
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existerar det svårt att jämföra företag med varandra, vilket är ett av redovisningens 
huvudsakliga syften ur ett jämförbarhetsperspektiv.115  
 
Till sist skulle en redovisning som innebär en uppdelning av ett företags mjuka tillgångar inte 
säga så mycket om verkligheten, då (som vi tidigare varit inne på) helheten är större än 
delarna. Det är kombinationen och interaktionen mellan de mjuka tillgångarna som kan 
generera värde, inte delarna var för sig.116 
 
 

3.8  Modeller för personalredovisning 
 
Detta stycke handlar om två forskares modeller för hur företag kan mäta och framhäva 
personalens olika egenskaper i sin redovisning. Första modellen utkom i början av 90-talet och 
är Edvinssons så kallade ”Skandianavigatorn”. Denna var banbrytande eftersom det var den 
första modellen över personalredovisning som visades externt i en årsredovisning. En modell 
som många företag har använt sig av (och använder) är Sveibys IAM-modell. Denna modell 
publicerades 1996 och är en metod för att mäta immateriella tillgångar genom olika 
indikatorer. 

 

3.8.1 Navigatorn 
 
Om inget annat anges är källan till följande text är Edvinsson och Malones bok ”Det 
intellektuella kapitalet”, sid 91-94. 
 
Navigatorn eller Skandianavigatorn som den också kallas utarbetades av Skandia i början av 
90-talet under ledning av Leif Edvinsson. ”Enligt Skandia fungerar Navigatorn både som ett 
internt styrverktyg och som ett komplement till den externa rapporteringen.”117 Till exempel 
har Skandia använt denna modell för att presentera sina data i årsredovisningen. Figur 5 visar 
hur Navigatorn är uppbyggd: 
 

                                                 
115 Smith, D, Redovisningens språk, s 31. 
116 Mouritsen, J, Intellectual capital and the capital market: the circulability of intellectual capital, s 24. 
117 Widlund, C, Balans Scorecard, ett sätt  att förbättra befintlig externredovisning, s 25. 
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Figur 5: Navigatorn 

Källa: Det intellektuella kapitalet, s 93  
 
Navigatorn är uppbyggd kring fem fokuseringsområden: 
 

• Finansfokus är företagets historik och visar vad som har hänt. I den finansiella 
fokusen återfinner vi balansräkningen. 

 
• Kund- och processfokus är de delar av Navigatorn som belyser företagets nuvarande 

fokus. Kundfokusen är på de dolda tillgångarna och processfokusen på en del av 
strukturkapitalet. 

 
• Fokus för förnyelse och utveckling ligger på företagets framtid och är den del av 

strukturkapitalet som inte ligger på processfokus. Denna del visar hur väl företaget är 
rustat för framtiden genom utbildning och produktutveckling men också hur bra 
företaget är på att lämna icke attraktiva marknader och produkter. Denna del av 
Navigatorn visar var (i vilken marknad) företaget troligen kommer att vara verksamt i 
framtiden.  

• Humanfokus är den mest centrala delen i Navigatorn. Denna del kan beskrivas som 
företagets hjärta som genomsyrar alla fokus. Dessutom är detta fokus företagets 
kompetens i form av personalens erfarenhet och innovationsförmåga. 

 
 
 
 
 

Finansfokus 

Kundfokus Processfokus 

Fokus för förnyelse och omgivning 

Human- 
fokus 

Historia 

Idag 

Imorgon 

Omgivning 
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Navigatorn har tre uppgifter: 
 

• Se inåt och granska måtten. Det vill säga, visa företagets position, riktning och 
hastighet. 

 
• Se uppåt mot metamått. Vilket är att sätta siffror på de uppmätta dolda tillgångarna. 

Denna siffra måste vara sådan att den också kan jämföras med andra företags 
intellektuella kapital. 

 
• Se utåt mot användaren. Det vill säga, resultatet måste gå att förstå och vara byggt så 

att det kan användas med framtidens presentationsteknologi.118 
 
De nyckeltal som är föreslagna för att uppfylla Navigatorns uppgifter finns i bilaga elva.  
 
 

3.8.2 Sveibys IAM-modell 
 
Om inget annat anges är källan till följande text sveiby.com. När Sveiby utvecklade IAM-
modellen gjordes den för både externt och internt syfte (dessa syften måste överensstämma). 
Det mest vanliga är att modellen förekommer i form av interninformation i företagen och 
därmed inte syns så mycket i årsredovisningar. Modellen är avsedd att användas helst varje 
kvartal, men minst en gång per år för att man ska kunna ta del av informationen på bästa sätt. 
Ångpanneföreningen och WM-data var två företag som tidigt började använda sig av IAM-
modellen. De företag som idag använder sig av modellen är svenska Celemi och indiska 
dataföretaget Infosys.119 Karl-Erik Sveiby har länge forskat kring det faktum att moderna 
företags största resurs är medarbetarna och inte som tidigare de rent materiella tillgångarna. 
Under det industriella samhället hade anställda en relativt liten makt gentemot kapitalägarna. 
Industriföretagens uppbyggnad består av mestadels lågutbildade anställda och 
tillverkningsprocessen utformas för att göra företaget så oberoende som möjligt av 
anställda120. Medarbetarna är endast en resurs bland andra råvaror som skall utnyttjas 
maximalt för att företaget skall få bästa avkastning på det satsade finansiella kapitalet. De som 
idag söker kapital för att finansiera industriprojekt söker i första hand partner som kan tillföra 
kompetens i form av marknadskontakter, produktionskunnande, managementkunnande etc.121 
 
Sveiby var med i Konrad-gruppen, en grupp på sju personer som tillsammans försökte få 
klarhet i hur kunskapsföretagen bäst skulle redovisa personalen. Deras arbete mynnade ut i 
boken ”Den osynliga balansräkningen” som kom ut 1989. I boken finns över 35 nyckeltal 
definierade och beskrivna samt insatta i ett teoretiskt sammanhang. 
 

                                                 
 
 
119 Sveiby, mailkontakt, 2005-10-21. 
120 Sveiby K-E, Risling A, Kunskapsföretaget – seklets viktigaste ledarutmaning?, s 87. 
121 Ibid, s 89. 
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Under senare år har Sveiby utvecklat modellen som Konradgruppen arbetade fram, och i 
dagsläget går modellen under beteckningen ”The Intangible Assets Monitor” (IAM).122 
Modellen är en metod som kan komplettera den traditionella materiella redovisningen med 
olika indikatorer som mäter de immateriella tillgångarna. Indikatorerna ska mäta förändringar 
i kunskapsflödet inom företaget i tre centrala kategorier: 
 
Var och en av dessa kategorier ska innehålla indikatorer som kan visa på förändringar i 
tillväxt, förnyelse, effektivitet samt stabilitet. 
 
Extern struktur 
Den externa strukturen inkluderar kunder, leverantörer och övriga intressenter som företaget 
anser vara relevanta. Beroende på vilken typ av företag det är kan dessa variera. Ett privat 
företag har oftast kunderna som sina främsta intressenter medan ett offentligt finansierat 
företag istället kan tala om externa intressenter i en mer allmän bemärkelse. Även varumärken 
inkluderas i den externa strukturen. Anställda inom kunskapsföretag spenderar den största 
delen av sin arbetstid på kommunikation i en eller annan form, detta för att stärka företagets 
position hos kunder. 
 
Intern struktur 
Denna fokuserar på sådant som sker inom den egna organisationen. Detta kan både vara 
personal och mjukvaror. Personal som omfattas av den interna strukturen är de inom 
administration, reception, controllerverksamhet etc. Exempel på intern struktur i form av 
mjukvara kan vara datorprogram och bokningssystem. Genom att ha försäljning per 
supportanställd som ett effektivitetsmått ges en bild av hur stora försäljningsvolymer 
företagets interna struktur kan generera. En ökning innebär högre effektivitet123. 
 
Människors kompetens 
Den sista, men kanske viktigaste, delen, kompetensen, visar hur företaget hanterar sina 
anställda och deras kompetens. De personer som ingår i denna kategori är de som är direkt 
delaktiga i arbetet mot kunderna i form av uppdrag. I modellen betecknas dessa personer som 
intäktspersoner. 
 
 

                                                 
122 www.sveiby.com, 2005-10-15. 
123 www.sveiby.com, 2005-10-15. 
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Figur 6: IAM-modellen 

Källa: www.sveiby.com, 2005-10-17. 
 
 
Figur 6 visar ett exempel på hur IAM-modellen kan se ut och vilka nyckeltal som kan 
användas. 
 
Sveiby hävdar att man inte ska använda sig av samtliga mått i modellen utan företagen ska 
välja de mått som bäst beskriver verksamheten. Modellen bör få plats på en sida i 
redovisningen så att läsaren kan få en klar överblick. Man skall dock få med en eller två 
variabler inom varje del av de tre kategorierna (extern- och intern struktur, kompetens). 
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3.9 Nyckeltal 
 
Ovanstående två modeller har gett exempel på olika nyckeltal. Med nyckeltal avser vi 
egenskaper hos personalen som går att mäta. Vi visar här definitionerna av de nyckeltal som 
förekommer i de undersökta företagens årsredovisningar. Samtliga nyckeltal som modellerna 
föreslår finns i bilaga tio och elva. De personalrelaterade nyckeltalen som var och ett av 
företagen i vår undersökning har använt sig av finns i bilaga nio. 
 
Kvinnor i chefspositioner 
Antal kvinnor i företaget som innehar en chefsposition. 
 
Åldersfördelning 
Visar hur åldersstrukturen i företaget ser ut. Till exempel <25 år, 25-40 år, 41-55 år och >55 
år. 
 
Anställningstid 
Vanligtvis ett diagram över hur lång tid anställda har arbetat i företaget. Detta mått visar hur 
stabiliteten i företaget är. Ett högt mått visar på hög stabilitet men det kan även visa på stelhet 
och brist på utveckling.124 Oftast är det ett diagram där anställningstiden är grupperad enligt 
exemplet ovan. 
 
Utbildningsnivå 
Utbildningsnivå visar personalens totala kompetens. Till exempel kan kompetensen 
klassindelas i grundskoleutbildning, gymnasieutbildning, akademisk examen och högre 
examina.   
Andel intäktspersoner 
Med intäktspersoner avses de personer som är verksamma i företagets direkta produktion. 
Dessa anställda har kundkontakt och tar fram den produkt kunden efterfrågar. De personer 
som arbetar med att betjäna företaget som organisation (vaktmästare, receptionist, de på 
ekonomiavdelningen) räknas inte som intäktspersoner.125  
 
Personalomsättning 
Personalomsättning är enligt många (Konradgruppen, Boken om nyckeltal, Basnyckeltal) ett 
mycket viktigt mått som visar den allmänna stämningen i företaget. Personalomsättning anger 
antal personer som slutat under året i procent av medeltalet anställda under året. En hög 
personalomsättning kan vara en indikation på dålig stämning inom företaget och brister i 
miljön. Samtidigt är en måttlig personalomsättning bra för både organisationen och anställda 
då nya kunskaper, erfarenheter och idéer kommer in i organisationen.  
 
 
 
 
                                                 
124 www.sveiby.com, 2005-10-24. 
125 Arbetsgruppen Konrad, Den osynliga balansräkningen, s 133. 
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Omsättning per anställd 
Nyckeltalet anger hur effektivt företaget som helhet är. Talet räknas fram genom att dividera 
företagets totala omsättning med antal anställda under perioden. Detta mått kan med fördel 
jämföras mellan perioder och mellan företag i samma bransch. Beroende på yttre faktorer kan 
branscher gå olika bra och därför är måttet inte riktigt rättvis att jämföra mellan branscher. 
 
Utbildningskostnader 
Summan visar företagets totala nedlagda kostnader för utbildning av personalen under året, 
både externt och internt. Det kan handla om kursavgifter, böcker och resor. 
 
Antal utbildade medarbetare under året 
Siffra på antal anställda som har gått vidareutbildning under året. 
 
Förädlingsvärde per anställd 
Måttet visar vad varje anställd genom sin arbetsinsats skapat för mervärde genom sitt arbete i 
företaget, med andra ord: det värde företagets produktionsprocess med egen personal tillfört 
inköpta varor och tjänster, per anställd126 Förädlingsvärdet avser rörelseresultatet före 
avskrivningar med tillägg för personalkostnader. Till personalkostnaderna hör alla utgifter 
företaget har haft för personalen under året. Där inkluderas även förmåner, leasing och 
bilförmåner.127 Statistiska Centralbyrån (SCB) har en ingående beskrivning av hur uträkningen 
av nyckeltalet går till: 128 
 
Rörelseresultat +  
av- och nedskrivningar av tillgångar +  
löner och andra ersättningar +   dividerat med antal anställda 
pensionsutbetalningar +  
sociala kostnader och övriga pensionskostnader 
 
Anställda avser här genomsnittligt antal anställda under året. 
 
Antal nyanställningar 
Antal medarbetare som har nyanställts under perioden. 
 
Medelålder 
En summering av samtliga anställdas ålder i företaget dividerat med medeltalet anställda under 
året. 
 
Resultat per anställd 
Företagets resultat för perioden i förhållande till antal helårsarbetare. 
 
 
 
 

                                                 
126 Norstedts Juridik, Bas Nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning, s 37. 
127 Arbetsgruppen Konrad, Den osynliga balansräkningen, s 132. 
128 www.scb se, 2005-12-22. 
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Nöjd medarbetareindex 
Ett mått som företagen får fram genom interna undersökningar och statistik. Måttet visar hur 
tillfredsställd företagets personal är. Samtidigt är det nästan omöjligt att kunna jämföra måtten 
mellan företag eftersom undersökningsvariablerna skiljer sig åt.129 
 
Andel internrekryteringar 
Andel internrekryteringar i procent av genomsnittligt antal anställda.130 
 
Personalkostnader per anställd 
Företagets totala personalkostnader fördelat på varje anställd. Visar hur mycket varje anställd i 
genomsnitt kostar företaget. 
 
Resultatandelssystem 
Ett på förhand bestämt system över bonus och andra förmåner anställda kan erhålla. 
 
Skadefrekvens i arbetet 
Siffra på hur det relativa antalet arbetsrelaterade skador som skett i företaget under perioden. 
 
Genomsnittlig sjukfrånvaro per anställd 
Företagets totala sjukfrånvaro i dagar dividerat med antal anställda. 
 
Kompetensutvecklingskostnad per anställd 
Företagets totala utbildningskostnad dividerad med medeltal anställda under perioden. Måttet 
visar hur mycket företaget satsar i utbildning på varje anställd. 
 
Sjukfrånvaro uppdelat på intäktspersoner och övriga 
Företagets sjukfrånvaro i dagar uppdelat på intäktspersoner och övriga anställda. 
 
Antal utbildningsdagar 
Siffra på hur många utbildningsdagar företaget har haft totalt under perioden. 
 
Debiteringsgrad 
Detta mått kallas ibland även för beläggningsgrad. Detta är ett effektivitetsmått som visar hur 
stor andel av de anställdas närvarotid som debiteras mot kund. Måttet visar hur stor andel av 
intäktspersonens totala arbetstid som går åt att arbeta mot kund. 
 
Personalkostnader 
Företagets totala kostnader som härrör sig från personalen. Måttet inkluderar löner, andra 
ersättningar, sociala kostnader, leasing och andra utgifter. 
 
Andel chefsbefattningar 
Måttet visar hur stor andel av företagets totala anställda som innehar någon form av 
chefsbefattning. 
 

                                                 
129 Catasús mfl, Boken om nyckeltal, s 8. 
130 Ibid, s 118. 
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Intäkter per anställd 
Företagets totala intäkter dividerat med medeltal anställda under perioden. 
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4. Insamling av empirisk data 
 

I kapitlet redovisas en sammanställd information om vad vi samlat in från företagens 
årsredovisningar samt från finanssidor på Internet. Första delen ger en kort förklaring av 
utfallet i undersökningen. Vidare ges förklaringar till variablerna i tabellerna. Efter en 
sammanfattande tabell över de undersökta företagens variabler visas tabeller som är 
rangordnade efter storleken på varje variabel.   
 
 

4.1 Medverkade företag 
 
De tidigare nämnda kriterierna för undersökningen är följande: 
 

• Svenskt företag med aktier på A-listan 
 
• Räkenskapsår som är 1/1 – 30/12 
 
• Redovisningsvaluta i svenska kronor 

 
Efter en genomgång av A-listans samtliga 53 företag visade det sig att 38 företag uppfyllde 
våra kriterier. Det vanligaste bortfallet var företag med en annan redovisningsvaluta än 
svenska kronor. 
 
 

4.2 Tabeller och rangordningar över företagen 
 
För att få en tydlig helhetsbild över de data företagen lämnade i sina årsredovisningar och den 
information vi har fått från finanssidor har vi sammanställt dem i en Excel-fil. Underlaget och 
uträkningarna för siffrorna i tabellen finns specificerat för varje företag i bilagorna. Nedan är 
definitioner och förklaringar till använda mått i tabell 1.  (Mer utförliga förklaringar finns i 
metodkapitlet.) 
 
Kunskapsintensitet I 
Siffran visar i procent hur stor andel av de totala kostnaderna som är personalkostnader.  
 
Kunskapsintensitet II 
Måttet visar i procent hur stort förädlingsvärdet är i relation till det totala kapitalet per person. 
 
Kunskapsintensitet I + II 
Procenttalet är en sammanslagning av de båda kunskapsintensiteterna. Kunskapsintensitet I är 
ökad med 55,82 procent. Justeringen är gjord för att de båda kunskapsintensiteterna i 
genomsnitt ska utgöra en lika stor del av summan (se bilaga 5).  
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Nyckeltal 
Summering av antal nyckeltal, utöver de reglerade, som företagen hade i sin årsredovisning 
2004. 
 
Differens mellan marknadsvärde och redovisat värde 
Differensen visar i procent hur mycket större det marknadsmässiga värdet är gentemot det 
redovisade värdet. 
 
Kursutveckling 
Siffran visar i procent utvecklingen på företagets aktiekurs från 1 januari 2005 till 30 juni 
2005. 
 
 



 54

4.2.1 Tabell över företag, i bokstavsordning 
 

Tabell 1: Företagen i bokstavsordning. Källa: Baserad på företagens årsredovisningar och finanssidor på internet. 
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Assa Abloy 36,1% 44,9% 97,34% 0 241% -8,81% 
Atlas Copco 26,2% 46,7% 84,76% 0 262% 27,5% 
Beijer 19,4% 34,4% 62,58% 1 109% 5,64% 
Bergman & Beving 17,0% 37,0% 61,69% 2 138% 16,78% 
Bure Equity 40,5% 63,0% 121,83% 1 -30% 17,82% 
Cardo 34,7% 64,0% 114,40% 0 96% -1,05% 
Electrolux 19,4% 38,2% 66,38% 1 102% 14,14% 
Ericsson 28,9% 36,0% 77,98% 2 348% 20,05% 
Föreningssparbanken 15,7% 1,9% 24,70% 8 96% 8,01% 
Gambro 25,5% 29,4% 66,44% 5 75% 13,67% 
Getinge 36,2% 45,4% 97,98% 1 303% 31,12% 
Gunnebo 42,3% 54,0% 115,44% 2 145% 4,87% 
Haldex 28,6% 63,4% 104,94% 2 75% 20,17% 
Handelsbanken 13,7% 1,4% 21,30% 5 71% -4,05% 
Hexagon 37,2% 52,6% 106,63% 0 290% 49,76% 
Holmen 16,6% 20,6% 44,71% 1 17% -3,91% 
Hufvudstaden 8,1% 17,7% 29,47% 5 57% 24,47% 
Höganäs 19,1% 34,2% 61,94% 2 200% 20,17% 
Industrivärden 24,0% 13,1% 47,96% 3 -10,50% 4,72% 
JM 14,5% 23,5% 44,56% 4 141% 36,29% 
OMX 38,7% 26,9% 83,11% 8 138% 10,00% 
Ratos 23,6% 25,9% 60,18% 0 38% 25,09% 
Sandvik 40,3% 57,9% 116,44% 0 215% 12,87% 
Sardus 18,8% 42,4% 69,71% 10 185% -3,07% 
SAS 31,0% 36,1% 81,27% 1 -11% 12,08% 
SCA 21,5% 27,2% 58,43% 4 2% -8,11% 
Scribona 5,0% 20,7% 27,96% 2 -17% -0,34% 
Seco Tools 46,3% 78,0% 145,25% 4 438% 13,07% 
Securitas 70,0% 123,8% 225,48% 0 341% 17,54% 
Skanska 17,6% 39,7% 65,26% 3 125% 26,02% 
SKF 35,0% 59,0% 109,84% 0 124% 8,11% 
SSAB 20,0% 46,6% 75,65% 5 23% 21,88% 
Swedish Match 11,6% 43,9% 60,75% 0 563% 17,99% 
TeliaSonera 16,2% 25,5% 49,03% 1 37% -2,51% 
Ticket 54,5% 62,3% 141,46% 7 181% 29,61% 
WM-Data 56,3% 129,1% 210,88% 5 207% 38,54% 
Volvo 18,3% 22,5% 49,08% 1 88% 25,62% 
Ångpanneföreningen 66,8% 117,9% 214,93% 13 116% 18,03% 
Medelvärde 31,7% 44,9% 86,78% 2,68 145% 11,28% 
Max 87,9% 129,1% 225,48% 13 563% 49,80% 
Min 5,00% 1,4% 21,30% 0 -30% -13,40%
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4.2.2 Rangordning efter kunskapsintensitet I 
 
Tabell 2: Rangordning efter kunskapsintensitet I. 

Källa: Företagens årsredovisningar  
 
Företag Kunskapsintensitet I 

Securitas 70,0%
Ångpanneföreningen 66,8%
WM-Data 56,3%
Ticket 54,5%
Seco Tools 46,3%
Gunnebo 42,3%
Bure Equity 40,5%
Sandvik 40,3%
OMX 38,7%
Hexagon 37,2%
Getinge 36,2%
Assa Abloy 36,1%
SKF 35,0%
Cardo 34,7%
SAS 31,0%
Ericsson 28,9%
Haldex 28,6%
Atlas Copco 26,2%
Gambro 25,5%
Industrivärden 24,0%
Ratos 23,6%
SCA 21,5%
SSAB 20,0%
Electrolux 19,4%
Beijer 19,4%
Höganäs 19,1%
Sardus 18,8%
Volvo 18,3%
Skanska 17,6%
Bergman & Beving 17,0%
Holmen 16,6%
TeliaSonera 16,2%
Föreningssparbanken 15,7%
JM 14,5%
Handelsbanken 13,7%
Swedish Match 11,6%
Hufvudstaden 8,1%
Scribona 5,0%

Vårt första mått på kunskapsintensitet 
visar i procent hur stor företagets andel 
personalkostnader är i förhållande till de 
totala kostnader. 
 
De företag som får ett högt värde visar 
att personalen står för en stor del av de 
totala kostnaderna, vilket antyder att 
personalen står för mycket av företagets 
verksamhet. 
 
Tabell 2 visar företagen i rangordning 
efter kunskapsintensitet I. 
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4.2.3.  Rangordning efter kunskapsintensitet II 
 
Tabell 3: Rangordning efter kunskapsintensitet II. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 
 

Företag FV/Anställd TK/Anställd 
 

Differens 
WM-Data 645 069 499 725 129,1% 
Securitas 217 085 175 445 123,8% 
Ångpanneföreningen 577 635 489 913 117,9% 
Seco Tools 735 975 944 159 78,0% 
Cardo 541 786 846 141 64,0% 
Haldex 570 303 899 930 63,4% 
Bure Equity 594 623 943 934 63,0% 
Ticket 461 154 740 769 62,3% 
SKF 534 284 905 070 59,0% 
Sandvik 787 673 1 359 886 57,9% 
Gunnebo 373 107 690 889 54,0% 
Hexagon 649 705 1 235 046 52,6% 
Atlas Copco 821 530 1 760 176 46,7% 
SSAB 1 069 698 2 296 323 46,6% 
Getinge 828 393 1 822 732 45,4% 
Assa Abloy 451 158 1 005 556 44,9% 
Swedish Match 427 023 972 205 43,9% 
Sardus 721 333 1 701 333 42,4% 
Skanska 467 668 1 177 770 39,7% 
Electrolux 422 039 1 104 308 38,2% 
Bergman & Beving 619 013 1 672 714 37,0% 
SAS 639 943 1 773 714 36,1% 
Ericsson 1 276 217 3 537 552 36,0% 
Beijer 585 221 1 703 218 34,4% 
Höganäs 1 019 472 2 978 643 34,2% 
Gambro 433 266 1 475 153 29,4% 
SCA 637 893 2 344 758 27,2% 
OMX 1 156 229 4 307 185 26,9% 
Ratos 1 721 047 6 657 572 25,9% 
TeliaSonera 1 939 128 7 604 822 25,5% 
JM 846 894 3 604 112 23,5% 
Volvo 642 386 2 850 478 22,5% 
Scribona 740 000 3 577 143 20,7% 
Holmen 1 116 602 5 425 158 20,6% 
Hufvudstaden 20 395 604 115 153 847 17,7% 
Industrivärden 1 000 760 7 663 754 13,1% 
Föreningssparbanken 1 190 559 61 362 538 1,9% 
Handelsbanken 2 092 459 147 441 530 1,4% 

 

Med att sätta måtten 
förädlingsvärde (FV) 
per anställd och totalt 
kapital (TK) per 
anställd i relation 
med varandra får vi 
ytterligare ett mått på 
kunskapsintensitet. 
Detta visar 
kostnadsstrukturen i 
företaget. 
 
De företag som får 
ett högt värde på 
kunskapsintensitet II 
visar att de inte är 
lika beroende av 
externa finansiärer 
som de med lågt 
värde. Orsaken till att 
ett företag får ett högt 
värde beror på att 
förädlingsvärdet per 
anställd är i nivå 
(eller högre) än det 
satsade kapitalet per 
anställd. Exempel på 
företag med högt 
värde på 
kunskapsintensitet II 
är konsultföretag 
medan företag med 
lågt värde är banker 
och liknande 
verksamheter. 
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4.2.4. Rangordning kunskapsintensiteterna ihopslagna 
 

Tabell 4: Rangordning med kunskapsintensiteterna ihopslagna. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 

Företag 
 

Kunskapsintensitet I och II 
Securitas 225,48%
Ångpanneföreningen 214,93%
WM-Data 210,88%
Seco Tools 145,25%
Ticket 141,46%
Bure Equity 121,83%
Sandvik 116,44%
Gunnebo 115,44%
Cardo 114,40%
SKF 109,84%
Hexagon 106,63%
Haldex 104,94%
Getinge   97,98%
Assa Abloy   97,34%
Atlas Copco   84,67%
OMX   83,11%
SAS   81,27%
Ericsson   77,98%
SSAB   75,65%
Sardus   69,71%
Gambro   66,44%
Electrolux   66,38%
Skanska   65,26%
Beijer   62,58%
Höganäs   61,94%
Bergman & Beving   61,69%
Swedish Match   60,75%
Ratos   60,18%
SCA   58,43%
Volvo   49,08%
Telia Sonera   49,03%
Industrivärden   47,96%
Holmen   44,71%
JM   44,56%
Scribona   27,91%
Hufvudstaden   29,47%
Föreningssparbanken   24,70%
Handelsbanken   21,30%

Eftersom det inte finns något generellt 
accepterat mått på kunskapsintensitet 
har vi för säkerhets skull använt oss av 
två olika mått. Vår förhoppning är att 
måttens värden är likvärdiga och att det 
inte spelar någon roll vilket vi använder. 
 
För att se om våra förhoppningar 
stämmer har vi slagit ihop och gjort en 
rangordning på detta i tabell 4. För att 
ingen av kunskapsintensiteterna skulle 
ha större påverkan på slutsumman än 
den andra har vi viktat de två måtten. 
Procenttalet företagen får säger i sig inte 
någonting, utan används som ett 
jämförelsemått mellan företagen.  
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 4.2.5. Rangordning efter antal nyckeltal 
 

Tabell 5: Rangordning efter nyckeltal. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 
 

 

 
 

Företag Nyckeltal 
Ångpanneföreningen 13 
Sardus 10 
OMX 8 
Föreningssparbanken 8 
Ticket 7 
Gambro 5 
Handelsbanken 5 
Hufvudstaden 5 
SSAB 5 
WM-Data 5 
JM 4 
SCA 4 
Seco Tols 4 
Industrivärden 3 
Skanska 3 
Bergman & Beving 2 
Ericsson 2 
Gunnebo 2 
Haldex 2 
Höganäs 2 
Scribona 2 
Beijer 1 
Bure Equity 1 
Electrolux 1 
Getinge 1 
Holmen 1 
SAS 1 
TeliaSonera 1 
Volvo 0 
Assa Abloy 0 
Atlas Copco 0 
Cardo 0 
Hexagon 0 
Ratos 0 
Sandvik 0 
Securitas 0 
SKF 0 
Swedish Match 0 
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I tabell 5 presenteras antalet nyckeltal 
varje företag har redovisat i sin 
årsredovisning 2004.  
 
Tabellen är rangordnad efter hur många 
nyckeltal företagen har redovisat. Figur 7 
ger en total överblick över användningen 
av nyckeltal i urvalet. 
 

Figur 7: Diagram över företagens antal nyckeltal 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 
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4.2.6 Rangordning efter differensen mellan  
marknadsvärde och redovisat värde 

Tabell 6: Rangordning efter differensen mellan redovisat värde och 
marknadsvärde. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar och finanssidor 
 

 
Företag Marknadsvärde Redovisat 

värde Differens

Swedish Match 28 804 4 342 563%
Seco Tools 9 601 1 784 438%

Ericsson 404 919 90 442 348%
Securitas 47 640 10 798 341%

Getinge 21 499 5 339 303%
Hexagon 11 031 2 829 290%

Atlas Copco 77 972 21 539 262%
Assa Abloy 36 774 10 780 241%

Sandvik 68 923 21 856 215%
WM-Data 8 279 2 697 207%
Höganäs 7 353 2 449 200%

Sardus 997 350 185%
Ticket 261 93 181%

Gunnebo 3 168 1 294 145%
JM 6 243 2 590 141%

Bergman & Beving 2 445 1 027 138%
OMX 10 554 4 434 138%

Skanska 40 392 17 959 125%
SKF 36 428 16 252 124%

Ångpanneföreningen 912 423 116%
Beijer 852 407 109%

Electrolux 51 435 25 526 102%
Cardo 5 535 2 829 96%

Föreningssparbanke 90 442 46 134 96%
Volvo 135 368 72 066 88%

Gambro 35 981 20 600 75%
Haldex 3 043 1 744 75%

Handelsbanken 106 808 62 346 71%
Hufvudstaden 12 253 7 820 57%

Ratos 13 461 9 775 38%
TeliaSonera 174 386 126 997 37%

SSAB 15 685 12 802 23%
Holmen 17 883 15 245 17%

SCA 58 759 57 588 2%
Industrivärden 33 026 36 905 -10,50%

SAS 11 062 12 432 -11%
Scribona 740 894 -17%

Bure Equity 1 234 1 772 -30%

En av uppsatsens 
hypoteser är att företag 
med stor differens mellan 
redovisat värde och 
marknadsvärde har stora 
dolda tillgångar och har 
därmed större benägenhet 
att redovisa dessa. 
 
Tabell 6 är en 
rangordning över 
differenserna mellan 
redovisat värde och 
marknadsvärde. 
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4.2.7 Rangordning efter kursutveckling 
 

Tabell 7: Rangordning efter kursutveckling. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar och finanssidor 
 
Företag Kursutveckling

Hexagon 49,76%
WM-Data 38,54%
JM 36,29%
Getinge 31,12%
Ticket 29,61%
Atlas Copco 27,50%
Skanska 26,02%
Volvo 25,62%
Ratos 25,09%
Hufvudstaden 24,47%
SSAB 21,88%
Haldex 20,17%
Höganäs 20,17%
Ericsson 20,05%
Ångpanneföreningen 18,03%
Swedish Match 17,99%
Bure Equity 17,82%
Securitas 17,54%
Bergman & Beving 16,78%
Electrolux 14,14%
Gambro 13,67%
Seco Tools 13,07%
Sandvik 12,87%
SAS 12,08%
OMX 10,00%
SKF   8,11%
Föreningssparbanken   8,01%
Beijer   5,64%
Gunnebo   4,87%
Industrivärden   4,72%
Scribona  -0,34%
Cardo  -1,05%
TeliaSonera  -2,51%
Sardus  -3,07%
Holmen  -3,91%
Handelsbanken  -4,05%
SCA  -8,11%
Assa Abloy  -8,81%

En av uppsatsens hypoteser är att antal 
redovisade nyckeltal har påverkan på 
företagets aktiekursutveckling. 
 
Tabell 7 är en rangordning efter första 
halvårets kursutveckling.  
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4.3 Företagens använda nyckeltal 
 
Här redovisas de nyckeltal som företagen har använt sig av i sina årsredovisningar. Definitionerna till 
nyckeltalen finns i teorikapitlet, stycke 3.9. 
 
Tabell 8: Företagens använda nyckeltal. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 
Mest frekventa nyckeltal 
 

Antal 

Åldersfördelning 11 
Personalkostnader 9 
Personalomsättning 8 
Kvinnor i chefsbefattningar 7 
Intäktspersoner 7 
Utbildningsnivå 7 
Utbildningskostnader 6 
Antal anställda i vidareutbildningar 6 
Omsättning per anställd 6 
Anställningstid 4 
Antal nyanställningar 4 
Nöjd medarbetareindex 4 
Förädlingsvärde per anställd 4 
Genomsnittlig anställningstid 4 
Resultat per anställd 3 
Utbildningskostnad per anställd 3 
Antal i chefsutbildningar 2 
Medelålder 2 
Skadefrekvens 2 
Debiteringsgrad 1 
Internrekryteringar i chefsbefattningar 1 
Total sjukfrånvaro 1 
Antal utbildningsdagar 1 
Vinstutdelningssystem 1 
Sjukfrånvaro uppdelad på 
intäktspersoner 1 

Genomsnittlig sjukfrånvaro per anställd 1 
Andel internrekryteringar 1 
Personalkostnad per anställd 1 

 

Tabell 8 är en rangordning av nyckeltalen 
i företagens årsredovisningar efter hur 
många gånger de förekommit. 
 
Rangordningen kommer vi att använda när 
vi ska analysera vilka av valda modeller 
som används mest i redovisningarna. 
Vidare i analysen kommer vi att 
kategorisera nyckeltalen efter 
personalinformation, utbildning, 
kostnader, försäljning och övrigt.  Denna 
indelning kommer till användning när vi 
ska analysera regressionerna. Där kommer 
de tio företagen som ligger högst i 
rangordningen att ställas mot de övriga 
företagen, för att se om det går att utröna 
några skillnader eller likheter med valda 
nyckeltal.  
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4.4 Intervjuer 
 
Nedan är sammanfattningar av våra intervjuer. Intervjuernas syfte är att ge stöd till och förståelse 
för insamlade data vid analysen. 
 

4.4.1 Intervju med Jonas Palmqvist, aktieanalytiker, Robur AB 
 
Skillnaderna mellan de årsredovisningar företagen har presenterat de senaste åren och de som 
presenterades för några år sedan är enligt respondenten att företagen i en större utsträckning än 
tidigare är mer benägna att informera om sitt miljö- och etikarbete. Även informationen om 
personalen har fått ett större utrymme i årsredovisningen, men skillnaden mot tidigare år är inte 
lika stor. Respondenten tror också att det kan finnas ett samband mellan mängden detaljerad 
information i årsredovisningen och ett företags framgång. Däremot tror inte respondenten att den 
information som presenteras om personalen kan ha någon större påverkan på företagets aktiekurs, 
den presenteras troligtvis mest som reklam. 
 
För analytiker är personalinformationen som rör företagets ledning mest intressant, och då 
information om eventuella bonussystem, vilket kan påverka aktiekursen i ett kort perspektiv. 
Förutom bonus och lönevillkor, är anställningsvillkor och personalomsättning för ledningen 
viktigt. Nyckeltalet personalomsättning behöver inte bara vara intressant gällande ledningen, utan 
kan också vara intressant för hela företagets personal. Detta gäller framför allt i de företag där 
kostnaden för att skola in ny personal i företaget är hög, till exempel företag med en hög andel 
civilingenjörer. Att se vilken utbildning de anställda har är dock inte särskilt viktigt, även på detta 
område är det som analytiker mest intressant att se vilken grad av utbildning personerna i den 
högsta ledningen besitter. Respondenten håller dock med om att vissa nyckeltal, som ”vinst per 
anställd” och ”förädlingsvärde per anställd”, kan vara intressanta, men bara för att jämföra olika 
företag i samma bransch. 
 
Generellt sett tror respondenten att nyckeltal har en större påverkan internt, som styrmedel, än 
som extern information. En harmonisering av den lagstadgade redovisningen av personalen är inte 
nödvändig ur analytikerns synvinkel, eftersom informationen inte märkbart skulle underlätta 
analysen av företag. 
 
 

4.4.2 Intervju med Tobias Norrby, Investor relation, 
Föreningssparbanken AB 

 
Tobias Norrby arbetar inom investor relation på Föreningssparbanken. Vår respondent är bland 
annat med i projektgruppen som formar bankens årsredovisning. Därför tyckte vi att ett samtal 
med Tobias Norrby vore intressant. 
 
När Föreningssparbankens årsredovisning ska utformas har projektgruppen relativt fria händer. De 
riktlinjer gruppen har från företagsledningen är att årsredovisningen ska riktas mot företagets 
aktieägare, både befintliga och möjliga framtida aktieägare. Föreningssparbanken har nischat sig 
mot småföretag och privatpersoner. Denna inriktning kommer att synas i årsredovisningen för 
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2005 då dessa intressenter kommer att få en större roll. Respondenten påpekar att en 
årsredovisning inte får bli för lång, helst inte längre än hundra sidor, för då blir det jobbigt för 
läsaren att ta sig igenom den med intresse. De lagstadgade reglerna är så pass omfattande att det 
inte finns så mycket utrymme för egen tilläggsinformation. 
 
Banken hade i den senaste årsredovisningen två sidor med information om medarbetarna. På dessa 
två sidor hade de använt sju personalrelaterade nyckeltal. Respondenten anser att det är viktigt att 
använda sig av nyckeltal som passar branschen. Han anser att ju mer kunskapsintensivt företaget 
är desto mer behövs personalrelaterade nyckeltal. Han ser inte något positivt i att lagstadga om en 
modell för detta som samtliga företag ska använda sig av. Det är något som företagen själva bör få 
bestämma om. 
 
 

4.4.3 Telefonintervju med Henrik Ljung, ekonomidirektör, Sardus AB  
 
Sardus syfte med den relativt utförliga personalredovisningen med tio nyckeltal utöver vad 
lagstiftningen kräver var att ge en så rättvisande bild av företaget som möjligt i årsredovisningen. 
Trots att redovisningen påminner om IAM-modellen har denna inte legat till grund för valet av 
nyckeltal. 
 
 

4.4.4 Sammanfattning av empirikapitlet 
 

Efter en genomgång av företagen på A-listan visade det sig att 38 av 52 företag uppfyllde våra 
uppsatta kriterier. Den vanligaste orsaken för bortfall berodde på företag med redovisning i 
utländsk valuta. Tabell 4.2.1 ger en överskådlig och sammanfattande bild över de undersökta 
variablerna för varje företag. Efter den sammanfattande tabellen har vi rangordnat varje undersökt 
variabel. Dessa rangordningar kommer vi att använda oss av i analysen, när variablerna ställs mot 
varandra i olika regressioner. Den sista tabellen är en visar hur många gånger olika nyckeltal har 
förekommit i företagens årsredovisningar. Denna tabell kommer vi att utgå ifrån när vi ska 
analysera vilka olika slags nyckeltalsgrupper som används i företagens årsredovisningar. Tabellen 
är även en utgångspunkt när vi analyserar om huruvida, och i vilken grad, Navigatorn och IAM-
modellen förekommer i årsredovisningarna. 
 
Respondenterna från Föreningssparbanken och Robur gav tvetydiga svar om huruvida 
personalredovisningen påverkade företagens värde och värdeutveckling eller inte. Å ena sidan 
ansåg de att redovisningen inte påverkade, men å andra sidan ansåg respondenterna att informa-
tion om företagsledningen och vissa branschspecifika nyckeltal hade en viss betydelse. En av 
respondenterna ansåg även att ju mer kunskapsintensivt ett företag är, desto fler personalrelaterade 
nyckeltal borde redovisas. Båda var eniga om att en reglering av personalredovisning inte var 
nödvändig. Personalredovisning är något som företagen själva bör bestämma om. Den korta 
intervjun med ekonomidirektören från Sardus visade att företaget, trots likheten, inte hade IAM-
modellen som grund för valen av nyckeltal. 
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5.  ANALYS 
 
I analysdelen sätter vi våra observerade värden i relation till varandra. Vi testar dem i olika 
regressioner för att se om de undersökta variablerna har något samband med varandra. 
Regressionerna har vi gjort i statistikprogrammet Minitab. Statistikprogrammet ger oss olika 
värden. P-värdet analyseras i samliga regressioner. De onormala observationerna i 
regressionerna granskas löpande i texten om mothypotesen antas. I övriga fall finns de att läsa i 
bilagorna. I de regressioner där nyckeltalen utgör en variabel görs en närmare analys om vilka 
nyckeltal som redovisas och om de har någon påverkan på variablerna de ställs mot. 
 
Där vi har kopplingar till teorikapitlet finns hänvisningar, både till källan och var i teorikapitlet 
det finns.  

 

 

5.1 Kunskapsintensiteterna mot varandra 
 
För att undersöka hur väl våra två mått på kunskapsintensitet stämmer överens med varandra har 
vi gjort en regression med kunskapsintensitet I och kunskapsintensitet II. Regression och analys 
av denna visas nedan. 

 

5.1.1 Regression kunskapsintensitet I vs kunskapsintensitet II 
 
För att på ett överskådligt sätt se hur kunskapsintensiteterna förhåller sig till varandra, har vi gjort 
en regression på dessa. På X-axeln har vi den kunskapsintensitet som visar förädlingsvärde per 
anställd genom totalt kapital per anställd och på Y-axeln den kunskapsintensitet som visar andel 
personalkostnad av totala kostnaderna. 
 
Hypotesen vi vill undersöka är: 
• H0: Inget samband finns mellan kunskapsintensiteterna. 
• H1: Samband finns mellan kunskapsintensiteterna. 
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Figur 8: Regression mellan kunskapsintensiteterna, med tillhörande tabeller. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 
 

P-value 0.000 
 
 

Unusual observation 
Observation number Kunskapsint. II Kunskapsint. I    Fit  SE Fit Residual   St residual 
21 27 38,70 20,65 1,55 18,05 2,27R 
29 124 70,00 64,62 3,84 5,38 0,76 X 
33 44 11,0 28,36 1,31 -16,76 -2,10 R 
35 62 54,5 36,71 1,54 17,79 2,24 R 
36 129 56,30 67,02 4,07 -10,72 -1,53 X 
38 118 66,80 61,94 3,59 4,86 0,67 X 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large influence. 
 

 
 

För att överhuvudtaget kunna göra regressionen användbar var vi tvungna att ta bort 
Industrivärden, Handelsbanken och Föreningssparbanken. De har så extrema värden på 
förädlingsvärde per anställd och totalt kapital per anställd i relation till övriga företag. Dessa 
företags har väldigt låga värden: Industrivärden 13,1 procent, Handelsbanken 1,9 procent och 
Föreningssparbanken 1,3 procent. Det som gör att dessa företag får så låga värden är att värdet på 
totalt kapital per anställd är väldigt högt. Industrivärden är ett investmentbolag och liknar banker i 
sin struktur. En bank eller ett investmentbolag driver sin verksamhet genom att låna ut likvida 
medel och samtidigt förvalta kunders sparade kapital i andra fonder. För att driva dessa företag 
krävs det väldigt mycket kapital i jämförelse med antal anställda vilket gör att siffrorna avviker 
markant från övriga företag. 
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Med dessa företag borttagna får vi en graf där regressionslinjen går starkt uppåt med liten 
spridning från regressionslinjen. 
 
P-värdet 
Grafens P-värde blev 0 procent vilket betyder att det finns ett mycket starkt stöd för 
mothypotesen. Därmed förkastas nollhypotesen till förmån för mothypotesen. Att regressionens P-
värde blev 0,000 procent tycker vi är misstänkt lågt. Vi har letat, men inte hittat någon förklaring 
till det. Även om P-värdet skulle vara mer än noll, tror vi ändå på ett relativt lågt värde med tanke 
på att de observerade värdena ligger relativt nära regressionslinjen. 
 
Regressionens utfall visar att en sammanslagning av kunskapsintensiteterna kan göras. Samtidigt 
måste vi komma ihåg att vi var tvungna att ta bort tre företag för att över huvud taget kunna 
genomföra den här regressionen. Risken finns att dessa företags värden skulle ha påverkat 
sammanslagningen så pass mycket att en sådan inte vore möjlig. För att undersöka om så var fallet 
gjorde vi två regressioner, en mellan kunskapsintensitet I och antal nyckeltal och en där 
kunskapsintensitet II och antal nyckeltal jämfördes. Dessa grafer kunde göras med samtliga 
företag inkluderade. Även dessa regressioner visade att måtten var jämförbara, graferna och 
regressionslinjerna såg näst intill identiska ut och de företag som fick anmärkning som unusual 
observations var samma i båda testerna. Ytterligare en indikation på att måtten är likvärdiga hittar 
vi i rangordningarna (2 och 3). De företag som ligger i topp på ena är även i toppen på den andra. 
Varför Föreningssparbanken, Handelsbanken och Industrivärden föll ur figur 8 var att de hade 
extremt låga värden på kunskapsintensitet II. Studerar man rankningen utifrån kunskapsintensitet I 
så hamnar dessa företag långt ned i tabellen även där, dock inte med extrema värden. Med dessa 
observationer anser vi att måtten på kunskapsintensiteterna kan slås ihop till ett nytt mått när vi 
ska jämföra kunskapsintensitet med redovisade antal nyckeltal och differensen mellan redovisat 
värde och marknadsvärde. 

 
Det är viktigt att inte blanda ihop företag med hög kunskapsintensitet och kunskapsföretag (se 
3.5). Inte bara företag som klassas som kunskapsföretag har en stor andel personalkostnader, även 
till exempel tjänsteföretag kan ha det. Det som är utmärkande för kunskapsföretag är att deras 
personal oftast har hög utbildning och lång arbetslivserfarenhet. Ett tjänsteföretag kan ha hög 
andel personalkostnader utan att vara lika beroende av vilken personal de har. De kan i princip ta 
in vilken personal som helst oberoende av deras tidigare erfarenheter och kvalifikationer. I vårt 
urval kan vi påstå att Ångpanneföreningen, och till viss del WM-Data, är kunskapsföretag. 
Swedish Match är ett företag som i den här grafen som både har hög kunskapsintensitet I och II, 
men för den delen inte definieras som kunskapsföretag. 
 
För att det sammanslagna värdet skulle bli så rättvisande som möjligt räknade vi först ut summan 
av kunskapsintensitet I respektive II. Eftersom kunskapsintensitet II:s totalsumma var högst, 
justerade vi upp kunskapsintensitet I:s procentvärden. Detta för att ingen av de båda 
kunskapsintensiteterna skulle ha större påverkan än den andra på slutresultatet. (uträkningen finns 
i bilaga 4)  
Sammanslagningen av kunskapsintensitet I och kunskapsintensitet II kommer härifrån att 
benämnas kunskapsintensitet. 
 
 
Unusual observations 
De observationer som skiljer sig från linjen och får så kallade unusual observation är flera: 
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OMX 
Företag nummer 21 är OMX och skiljer sig genom att de har en hög residual, vilket betyder att 
deras observerade värde ligger långt ifrån regressionslinjen. Företaget har med sina 38,7 procent 
ett högt värde på kunskapsintensitet I jämfört med vad som vore normalt enligt regressionslinjen. 
Förklaringen kan härledas från orsaken till att de tre ovanstående företagen inte kunde vara med i 
grafen. OMX är ett företag som är verksamt inom värdepappersmarknaden och är starkt 
förknippat med banker och investmentbolag.131 Att OMX inte har lika extrema värden som de 
andra tre företag som vi var tvungna att ta bort tror vi kan bero på att företaget även är leverantör 
av teknologi och systemtjänster. Därmed har de fler anställda vilket gör att personalkostnaderna 
blir högre. Detta skiljer dem från andra företag på samma nivå på X-axeln. 
 
Securitas 
Securitas är företag med observation nummer 29. Securitas utmärker sig genom att företaget starkt 
påverkar grafen med sitt höga värde på kunskapsintensitet II. Med sina 124 procent i värde har 
personalen i Securitas ett relativt högt förädlingsvärde i jämförelse med satsat kapital per anställd. 
Om man granskar verksamheten kan man förstå varför siffran är så pass hög. Medarbetarna är 
nästan alltid ute på fältet och arbetar (vaktar) i kundernas lokaler vilket inte kräver någon dyr 
kontorsyta eller maskin för att kunna driva verksamheten. Detta gör att företaget får en stor 
skillnad mellan förädlingsvärde per anställd och totalt kapital per anställd vilket ger ett högt värde 
på kunskapsintensitet II. Vi anser att Securitas är ett typiskt tjänsteföretag. De har hög 
kunskapsintensitet, kostnadsandelen för personalen är stor och arbetsuppgifterna rutinmässiga. 
Ytterligare en aspekt som talar för att Securitas kan klassas som ett tjänsteföretag är att bolaget är 
en stor aktör på marknaden.132 
 
Swedish Match 
I grafen är det Swedish Match som är nummer 33. Swedish Match är en internationell koncern 
som tillverkar och marknadsför ett brett utbud av tobaksprodukter samt tändstickor och 
engångständare.133 Den höga residualen (observerat värde ligger långt ifrån regressionslinjen) gör 
att företaget utmärker sig i grafen och den visar att Swedish Match har låg andel personalkostnad 
Vi tror att orsaken till att företaget har ett så lågt värde på personalkostnaderna är att över två 
tredjedelar av företagets anställda finns i låglöneländer.134 
 
Ticket 
Det fjärde företaget som utmärker sig i grafen är Ticket. Ticket är en resebyråkedja med 
huvudinriktning på flygresor för privatpersoner. Företaget får en unusual observation eftersom 
deras observerade värde ligger långt ifrån regressionslinjen. Till skillnad från Swedish Match 
ligger Ticket över regressionslinjen vilket betyder att de har höga personalkostnader jämfört med 
värdet på kunskapsintensitet II. Genom att analysera Tickets verksamhet och de siffror som finns i 
deras mall (se bilaga 9) kan vi se varför. En resebyrå lever på att sälja resor vilket gör att 
huvuddelen av företagets anställda är säljare. Säljare kräver inte mycket kapital, vilket är orsaken 
till det låga värdet på kunskapsintensitet II. 
 
Genom att analysera Tickets balansräkning och verksamhet visar det att de är ett tjänsteföretag. 
Balansomslutningen är relativt liten och det finns inga långfristiga skulder, vilket betyder att 
tillgångarna är självfinansierade. De kortfristiga skulderna är i huvudsak leverantörsskulder och 
förskott från kunder. Tillgångssidan består till en övervägande del av immateriella tillgångar i 

                                                 
131 www.affarsvarlden.se/OMX, 2005-11-28 
132 Arbetsgruppen Konrad, Den osynliga balansräkningen, s 10, från 3.5. 
133 www.affarsvarlden.se, 2005-11-29 
134 Swedish Match årsredovisning 2004, s 61. 
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form av goodwill, detta betyder att företaget har vuxit genom förvärv.135  Dessa faktorer talar dock 
för att Ticket är ett kunskapsföretag och inte ett tjänsteföretag.136 Orsaken till att vi anser Ticket är 
ett tjänsteföretag är att försäljningen består av standardiserade produkter (i form av resor) och att 
de riktar sig till en massmarknad.137 
 
WM-Data 
Nästa företag att få en unusual observation är WM-Data (nummer 36). WM-Data är ett 
konsultföretag som levererar IT-relaterade tjänster. För WM-Datas del är det höga värdet på 
kunskapsintensitet II (129 procent) som gör att de skiljer sig från de flesta andra företag i grafen. 
De har ganska höga personalkostnader (56,3 procent) samtidigt som de har ett högt 
förädlingsvärde per anställd i förhållande till totalt kapital per anställd. Vi anser inte att det är 
något konstigt att de ligger så långt ut på X-axeln, de är ett konsultföretag och sådana ska enligt 
teorierna ha lågt totalt kapital per anställd i förhållande till förädlingsvärde per anställd. 138 Varför 
de ligger under regressionslinjen kan vi endast spekulera om, men vi tror att WM-Data är så pass 
stora att de har kunnat standardisera sina produkter och tjänster och på så sätt fått ned 
personalkostnaden. Till en början ansåg vi att WM-Data var ett konsultföretag men vid en 
närmare analys som antyder att företaget har börjat standardisera framtagandet av vissa produkter 
och på så sätt fått ned personalkostnaderna, anser vi i stället att WM-Data ligger på gränsen till att 
vara ett tjänsteföretag i stället för ett kunskapsföretag.139  

 
Ångpanneföreningen 
Ångpanneföreningen (ÅF) har även de hamnat på listan för utmärkande observationer på grund av 
deras höga värde på kunskapsintensitet II. ÅF är ett teknikkonsultbolag inom energi, papper, 
infrastruktur med mera.140 Liksom när det gällde WM-Data kan förklaringen till att ÅF utmärker 
sig vara att de är ett konsultföretag. Här blir det intressant att jämföra ÅF med WM-Data. Om vi 
studerar grafen kan vi se att ÅF ligger över regressionslinjen och därmed har högre andel 
personalkostnader än WM-Data. Jämfört med WM-Data är ÅF ett mindre företag och mindre känt 
för allmänheten. Orsaken till att de har högre andel personalkostnader, tror vi, kan vara att de inte 
har lika många kunder och därför varierar typen av konsultuppdrag mer. Detta gör att företaget 
inte kunnat standardisera konsultuppdragen på samma sätt som WM-Data har. Därför får de högre 
andel personalkostnader än WM-Data. Detta resonemang tyder på att ÅF i högre grad än WM-
Data är ett kunskapsföretag.141 

 
 

5.1.2        Sammanfattning  
 
Våra två ursprungliga mått för kunskapsintensitet visar en tydlig korrelation, vilket framgår 
genom att de observerade värdena ligger nära regressionslinjen och att P-värdet är 0. Orsaken till 
att sex företag utmärker sig i grafen kan härledas till deras verksamheter. Securitas, WM-Data och 
Ångpanneföreningen har hög kunskapsintensitet enligt båda måtten men det är deras höga värde 
på kunskapsintensitet II som utmärker dem i grafen. Att WM-Data och Ångpanneföreningen 
skulle utmärka sig hade vi föraningar om, och som litteraturgenomgången också visade, eftersom 

                                                 
135 Schuster, W, Koncernredovisning ur ett analysperspektiv, s 49, från 3.1.2. 
136 Sveiby, K-E, Risling, A, Kunskapsföretaget – seklets viktigaste ledarutmaning?, s 17, från 3.5. 
137 Arbetsgruppen Konrad, Den osynliga balansräkningen, s 10, från 3.5. 
138 Sveiby, K-E, Risling, A, Kunskapsföretaget – seklets viktigaste ledarutmaning?, s 17, från 3.5. 
139 Arbetsgruppen Konrad, Den osynliga balansräkningen, s 10, från 3.5. 
140 www.affarsvärlden.se/AF. 2005-12-02. 
141 Arbetsgruppen Konrad, Den osynliga balansräkningen, s 10, från 3.5. 
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de båda är helt eller delvis kunskapsföretag. Att Securitas utmärker sig beror på att deras anställda 
i stor utsträckning är ute och arbetar i andra företags lokaler. Detta gör att de får ett högt värde på 
kunskapsintensitet II eftersom förädlingsvärdet är högt jämfört med totalt kapital per anställd. De 
företag som utmärker sig för att de ligger långt ifrån regressionslinjen är Ticket, OMX och 
Swedish Match. Tickets verksamhet innefattar försäljning av tjänster. Försäljarna utgör den största 
kostnadsposten för företaget vilket gör att företaget får hög kunskapsintensitet I. OMX 
verksamhet bygger på mycket satsat kapital från aktieägare och externa finansiärer och inte på 
företagets säljare. Detta gör att de får ett lågt värde på kunskapsintensitet II jämfört med hur stor 
andel personalkostnader de har. Förklaringen till Swedish Match låga andel personalkostnad är 
främst att de har produktion i lågkostnadsländer.  
 
 

5.2 Nyckeltal vs kunskapsintensitet 
 
I ett led för att uppfylla uppsatsens syfte jämför vi företagens redovisade antal nyckeltal med 
kunskapsintensitet. För att på ett överskådligt sätt se om ett samband finns har vi gjort en 
regression mellan variablerna.  

 

5.2.1 Regression nyckeltal vs kunskapsintensitet 
 

Eftersom den tidigare grafen visade att de båda kunskapsintensiteterna korrelerade med varandra 
så har vi slagit ihop dessa när vi jämför kunskapsintensitet med antal redovisade nyckeltal. 
Regressionen nedan visar kunskapsintensiteternas samband med redovisade antal nyckeltal. 
 
Hypotesen vi testar är: 
 
• H0: Inget samband finns mellan kunskapsintensitet och antal redovisade nyckeltal. 
• H1: Samband finns mellan kunskapsintensitet och antal redovisade nyckeltal. 
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Figur 9: Regression mellan kunskapsintensitet och nyckeltal, med tillhörande tabeller. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 

 

P-value 0.453 
 
 

Unusual observation 
 

Observation number 
Kunskapsint. Nyckeltal    Fit  Residual Residual   St residual 

24 72 10 2,731 0,538 7,269 2,36 R 
29 233 0 3,956 1,520 -3,956 -1,45 X 
36 217 5 3,834 1,369 1,166 0,42 X 
38 222 13 3,874 1,417 9,126 3,28 RX 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large influence. 

 
 

Regressionslinjen lutar svagt uppåt med stor varians mellan de observerade värdena. 
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P-värdet 
Regressionens P-värde är 45,3 procent och det visar tydligt att mothypotesen måste förkastas till 
förmån för nollhypotesen. Det finns inte något statistiskt signifikant samband mellan antal 
redovisade nyckeltal och kunskapsintensitet. Eftersom hypotesen förkastats gör vi inte här någon 
mer ingående analys av företagen med unusual observations. Trots detta utslag har vi gjort en 
analys av de observerade värdena, men de ligger i bilagorna.  
 
 

5.2.2 Analys av företagen med högst kunskapsintensitet och antal 
nyckeltal 

 
Tabell 9: Rangordning över företagen med högst kunskapsintensitet och deras nyckelal. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företag K

un
sk
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en
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t 

N
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Securitas 225,48 % 
 0 

Ångpanneföreningen 214,93 % 
 13 

WM-Data 210,88 % 
 5 

Seco Tools 145,25 % 
 4 

Ticket 141,46 % 
 7 

Bure Equity 121,83 % 
 1 

Sandvik 116,44 % 
 0 

Gunnebo 115,44% 
 2 

Cardo 114,40 % 
 0 

SKF 109,84 % 
 0 

Medelvärde detta 
urval 151,60 % 3,20 

Medelvärde hela 
undersökningen 89,83 % 2,67 

 

Regressionen i figur 9 visar att det inte 
finns något statistiskt samband mellan ett 
företags kunskapsintensitet och antalet 
nyckeltal i dess årsredovisning. Att urvalet 
av de tio mest kunskapsintensiva 
företagen i undersökningen har ett högre 
snitt än genomsnittet för hela 
undersökningen beror på att 
Ångpanneföreningen har 13 nyckeltal och 
därmed drygt 10 stycken fler nyckeltal än 
genomsnittet, och höjer därför snittet för 
detta urval markant. 
 
Nedan sammanställs de mest 
kunskapsintensiva företagens nyckeltal. 
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Tabell 10: Specifikation av redovisade nyckeltal för de tio företagen med högst kunskapsintensitet. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 
 
1. Securitas 
Inga nyckeltal 
 

2. Ångpanneföreningen 
• Debiteringsgrad 
• Andel intäktspersoner 
• Åldersfördelning 
• Anställningstid 
• Omsättning/medarbetare 
• Resultat/medarbetare 
• Personalkostnader 
• Förädlingsvärde 
• Personalomsättning 
• Andel nyanställda 
• Utbildningsgrad (%), uppdelat i 

akademisk, gymnasial och övrig 
utbildning 

• Utbildningskostnader 
• Antal vidareutbildade medarbetare 

 
3. WM-Data 

• Andel intäktspersoner 
• Personalomsättning 
• Antal nyrekryteringar 
• Antal vidareutbildade under året 
• Personalkostnader 

 

4. Seco Tools 
• Anställningstid (år) 
• Åldersstruktur 
• Personalomsättning 
• Sjukfrånvaro, uppdelat tjänstemän 

och arbetare 
 

5. Ticket 
• Försäljning per anställd 
• Antal utbildningsdagar (tillfällen) 
• Kostnad för personalens utbildning 

per tillfälle 
• Könsfördelning mellan säljchefer 
• Genomsnittlig anställningstid (år) 
• Bruttoresultat per anställd 
• Utbildningskostnader 

 

6. Bure Equity 
• Personalkostnader 

 

7. Sandvik 
• Andel kvinnor i chefsbefattningar 
• Antal medarbetare som medverkat i 

utbildningar 
 

8. Gunnebo 
• Antal medarbetare som genomgått 

chefsutbildning 
• Andel kvinnor i chefsbefattningar 

 
9. Cardo 
Inga nyckeltal 
 

10. SKF 
Inga nyckeltal 
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Att tre av de tio företagen med högst kunskapsintensitet inte har några nyckeltal, styrker 
förkastandet av tesen att kunskapsintensiva företag är mer benägna att redovisa nyckeltal i 
redovisningen. Tidigare har vi beskrivit att kunskapsföretag är de företagsformer som är mest 
beroende av sin personal samt att de är mycket kunskapsintensiva. Som tabell 10 visar kan företag 
vara kunskapsintensiva utan att de är kunskapsföretag. Det var de kunskapsintensiva företagen 
som vi innan undersökningens genomförande trodde skulle vara mer benägna att redovisa 
personalrelaterade nyckeltal i årsredovisningen än andra företag. Även vår respondent, Tobias 
Norrby, ansåg att ju mer kunskapsintensivt företaget är desto mer personalrelaterade nyckeltal bör 
de använda sig av. I vårt urval klassar vi Ångpanneföreningen och delvis WM-Data som 
kunskapsföretag. Trots att hypotesen visade att det inte finns något samband mellan variablerna 
finns just dessa två företag i toppen av rangordningen, vilket kan visa på ett samband mellan 
kunskapsföretag och nyckeltal. För att se om kunskapsintensiva företag använder sig av några 
specifika nyckeltal har vi för att få en bra överblick, och möjligheten att analysera använda 
nyckeltal delat in dessa i olika grupper. Indelningen av nyckeltalen i tabell 10 jämförs nedan mot 
indelningen av övriga företags nyckeltal för att se eventuella skillnader. 
 
Nyckeltalen är indelade i kategorierna: 
 

• Personalinformation 
 

• Kostnader 
 

• Försäljning 
 

• Utbildning 
 

• Övrigt 
 
I bilaga 3 finns indelningen av nyckeltalen i de olika kategorierna. 

 
Tabell 11: Kategorisering av nyckeltalen, fördelat mellan de tio företagen med högst kunskapsintensitet och övriga. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 
 

Kategori Ftg 1-10 kunskapsintensitet Ftg 11-38 kunskapsintensitet 

Personalinformation 
 14 st nyckeltal. Utgör   43,8 % 35 st nyckeltal. Utgör   46,1 % 

Kostnader 
 3 st nyckeltal.   Utgör   9,4 % 7 st nyckeltal.   Utgör   9,2 % 

Försäljning 
 8 st nyckeltal.   Utgör   25,0 % 13 st nyckeltal. Utgör   17,1 % 

Utbildning 
 7 st nyckeltal.   Utgör   21,9 % 18 st nyckeltal. Utgör   23,7 % 

Övrigt 
 0 st nyckeltal.   Utgör   0 % 3 st nyckeltal.   Utgör   3,9 % 

TOTALT 32 st nyckeltal     Sa: 100,1 % 76 st nyckeltal.     Sa: 100,0 %. 
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Tabell 11 visar att de tio företagen med högst kunskapsintensitet använde 26 stycken nyckeltal 
och övriga hade 82 stycken. Det intressanta att analysera är ifall de tio främsta företagen har större 
andel nyckeltal i någon kategori än resterande företag och på så sätt få fram vilka nyckeltal som är 
viktiga för ett kunskapsintensivt företag att ha med i redovisningen. Tabellen visar dock att de 
kunskapsintensiva företagen inte skiljer sig nämnvärt från resterande företag. Tabellen visar att 
stickprovet har en större andel nyckeltal inom försäljning. Den ökningen står främst Ticket och 
ÅF för. 
 
En litteraturgenomgång visade att flera forskare har påpekat problemen med värderingsproblemet 
för kunskaps- och tjänsteföretagen. För att underlätta värderingen för externa intressenter har 
forskarna tagit fram olika modeller, bland annat Navigatorn och IAM-modellen. En av tankarna 
med uppsatsen var att testa om kunskapsintensiva företag är mer benägna att redovisa 
personalrelaterade nyckeltal än andra. Nu visade sig att detta samband inte alls fanns och 
hypotesen förkastades. Bland de tio företagen som hade högst kunskapsintensitet låg ÅF på andra 
plats. Det är företaget som har använt sig av flest antal nyckeltal i detta urval. Vid en analys av 
ÅF:s nyckeltal kan man se en viss likhet med IAM-modellen. ÅF har nyckeltal inom extern 
struktur (förädlingsvärde), intern struktur (andel supportpersonal) och kompetens 
(utbildningsnivå, intäktspersoner). De flesta av ÅF:s nyckeltal visar personalens kunskap, vilket 
Sveiby anser är den viktigaste delen i IAM-modellen.142 Vi tror därför att företaget har inspirerats 
av modellen, men inte använt den fullt ut.  
 
Vår förhoppning var att det skulle vara fler företag som fungerade enligt principen ”ju mer 
kunskapsintensivt desto fler nyckeltal”. Detta samband trodde även Tobias Norrby eventuellt 
kunde finnas.143 Då skulle teorierna, om att företag med hög kunskapsintensitet använder sig av 
nyckeltal i redovisningen för att ge en rättvisande bild av företaget kunna verifieras.144 
 
 

5.2.3 Sammanfattning  
 
Regressionen av kunskapsintensitet och antal nyckeltal visar att det inte finns något samband 
mellan variablerna. Analysen av stickprovet med de tio företagen med högst kunskapsintensitet 
visar endast en marginell ökning av redovisning av nyckeltal. Medelvärdet för dessa företag var 
endast 0,53 stycken högre jämfört med hela urvalet. Vår förhoppning och tanke i val av 
uppsatsämne var att företag med hög kunskapsintensitet skulle ha betydligt fler nyckeltal än vad 
undersökningen visade. Trots att WM-Data med sina fem redovisade nyckeltal ligger över 
genomsnittet i urvalet, trodde vi att de skulle ha fler eftersom de i det närmaste är ett 
kunskapsföretag. Det enda som skiljer de tio inom kunskapsintensitet främsta företagens nyckeltal 
från övriga företags är i området försäljning. Denna skillnad står främst två företag, ÅF och 
Ticket, för.  
 
 
 

                                                 
142 www.sveiby.com, från 3.8.2. 
143 intervju Tobias Norrby, från 4.4.2. 
144 FARs samlingsvolym 2004, s 1416: från 3.2 
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5.3 Differens mellan redovisat värde och marknadsvärde vs 
kunskapsintensitet 

 
Ett av uppsatsens syften är att undersöka om kunskapsintensiva företag har en större differens 
mellan redovisat värde och marknadsvärde än andra. För att undersöka detta har vi gjort en 
regression av differensen mellan redovisat värde och marknadsvärde och kunskapsintensitet. 
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5.3.1 Regression differens RV/MV vs kunskapsintensitet 
 
Regressionen differens RV/MV vs kunskapsintensitet ger svar på om det finns ett samband mellan 
kunskapsintensiteten och skillnaden mellan marknadsvärde och redovisat värde 
 
Hypotesen vi testar är: 
• H0: Inget samband finns mellan kunskapsintensiteten och differensen mellan marknadsvärde 
och redovisat värde. 
• H1: Samband finns mellan kunskapsintensiteten och differensen mellan marknadsvärde och 
redovisat värde. 
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Figur 10: Regression mellan hopslagna kunskapsintensiteterna och differensen mellan redovisat värde och 
marknadsvärde. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 

 
P-value 0.026 
 
Unusual observation 
 
Observation number Kunskapsintensitet RV/MV     Fit  Residual Residual   St residual 

29 225 341 277,4 60,6 63,6 0,59 X 
33 61 563 120,4 22,9 442,6 3,62 R 
36 211 207 263,5 54,9 -56,5 -0,51 X 
38 215 116 267,3 56,5 -151,3 -1,37 X 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large influence. 
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Vi kan se att grafens regressionslinje lutar uppåt och att observationerna är tämligen samlade 
utmed den, vilket tyder på att ett samband finns mellan kunskapsintensitet och differensen mellan 
marknadsvärde och redovisat värde. 
 
P-värdet 
Grafens P-värde blev 2,6 procent vilket betyder att det finns ett stöd för mothypotesen och därmed 
förkastas nollhypotesen till förmån för mothypotesen. 
 
Unusual observations 
Det är fyra företag som utmärker sig i grafen: 
 
Securitas 
Första företaget med unusual observation i regressionen är Securitas. Företaget utmärkte sig även 
när vi analyserade sambandet mellan kunskapsintensitet I och II. Orsaken till att företaget avviker 
i regressionen är att det påverkar grafen med sitt höga värde på kunskapsintensitet. I stycke 5.1.1 
ges en del av förklaringen till det höga värdet: de är ett tjänsteföretag och deras anställda arbetar 
mestadels i kundernas lokaler. Därför har Securitas små materiella tillgångar per anställd. Det 
höga värdet i grafen påverkas även av den del av kunskapsintensiteten som mäter andelen 
personalkostnader genom totala kostnader. Företagets verksamhet är förklaringen till detta. 
Eftersom verksamheten inte kräver stora materiella tillgångar kommer bland annat 
avskrivningarna att vara låga, vilket ger lägre kostnader. Detta gör också att personalens andel av 
de totala kostnaderna är hög, liksom värdet på kunskapsintensitet I. 
 
Swedish Match 
Swedish Match med nummer 33 utmärker sig i grafen med en hög residual. Företaget har stor 
differens mellan redovisat värde och marknadsvärdesamtidigt samtidigt som de har låg 
kunskapsintensitet. I ett försök att hitta orsakerna till företagets stora differens mellan redovisat 
värde och marknadsvärde har vi studerat noterna i årsredovisningen. Där hittade vi 
jämförelsesiffror mellan de svenska och de amerikanska (US GAAP) redovisningsprinciperna. 
Denna jämförelse finns med eftersom Swedish Match även är verksamt i USA. De stora 
skillnaderna mellan regelverken är att US GAAP i högre grad tillåter marknadsvärdering på 
tillgångar och skulder än det svenska regelverket. En marknadsvärdering av vissa tillgångar gör att 
de dolda tillgångarna får ett ”synligt” värde i redovisningen, de som annars blir synliga vid 
förvärv i form av goodwill.145 I Swedish Match redovisning syns just dolda tillgångar, som blir 
synliga på grund av de amerikanska jämförelsesiffrorna.146 Detta har vi tidigare förklarat kan vara 
en orsak till att ett företag får en stor differens mellan marknadsvärde och redovisat värde.147 
Samtidigt vet vi att dolda tillgångar inte är den enda orsaken till företagens höga marknadsvärde, 
men det är den enda vi kan se. Orsaken till att Swedish Match har ett lågt värde på 
kunskapsintensitet har vi varit inne på tidigare, den stora andelen personal i lågkostnadsländer. 
 
WM-Data 
Unusual observation med nummer 36 är WM-Data. Företaget är med på grund av den höga 
kunskapsintensiteten vilken påverkar regressionslinjen mycket. Liksom Securitas och Swedish 
Match har WM-Data analyserats i regression 5.1. Båda delarna i vårt ihopslagna 
kunskapsintensitetsmått har höga värden för WM-Data. Företagets personalkostnader är höga 

                                                 
145 Schuster, W, Koncernredovisning ur ett analysperspektiv, s 49. från 3.1.2. 
146 Swedish Match årsredovisning 2004, s 60. 
147 Sullivan, P, Value-driven intellectual capital, s 118: från 3.8.5 
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jämfört med de totala kostnaderna och förädlingsvärdet per anställd är högt samtidigt som det 
egna kapitalet per person är lågt. Detta är inte särskilt överraskande för ett företag som WM-Data, 
eftersom de är ett konsultföretag.   
 
Ångpanneföreningen 
Precis som konsultföretaget WM-Data utmärker sig ÅF i grafen på grund av det höga värdet på 
kunskapsintensiteten. Det höga värdet på kunskapsintensitet II har vi analyserat i stycke 5.1.1: att 
konsultföretag har högre förädlingsvärde i relation till totalt kapital per anställd än andra företag. 
Liksom andra företag med hög kunskapsintensitet I kan det höga värdet förklaras av att de har 
låga materiella tillgångar. Detta gör att avskrivningarna blir låga samtidigt och 
personalkostnaderna höga. 
 
 

5.3.2 Sammanfattning  
 
Antagandet att kunskapsintensiva företag skulle ha en högre differens mellan redovisat värde och 
marknadsvärdestämmer väl överens med vår undersökning eftersom P-värdet är under fem 
procent. De företag som utmärker sig är vi bekanta med från tidigare grafer och förklaringarna till 
deras stora avvikelser i kunskapsintensitet har analyserats. Varför företagen får en hög differens 
mellan redovisat värde och marknadsvärde har varit svårare att komma fram till. Vi har 
konstaterat att orsaken till den stora differensen mellan redovisat värde och marknadsvärde kan 
bero på dolda tillgångar.  
 
Sammankopplingen mellan variablerna tror vi beror på att de kunskapsintensiva företagen har en 
relativt liten tillgångspost. I och med detta blir avskrivningarna små, vilket gör att andelen 
personalkostnader blir stor i relation till de totala kostnaderna. Små tillgångar i företaget 
tillsammans med höga personalkostnader ger en indikation på att det är personalen, snarare än 
tillgångarna, som skapar företagens intäkter. Detta ger även högt förädlingsvärde i förhållande till 
totalt kapital.  
 
 

5.4 Nyckeltal vs skillnad mellan Marknadsvärde och 
Redovisat värde 

 
Ett av uppsatsens syften är att undersöka om företag med en stor differens mellan marknadsvärde 
och redovisat har relativt sett många redovisade nyckeltal. För att undersöka detta har vi nedan 
gjort en regression på differensen mellan antal nyckeltal och redovisat värde mot de 
sammanslagna kunskapsintensiteterna. 
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5.4.1 Regression nyckeltal vs differens MV och RV 
 
Regressionen nyckeltal vs differens MV och RV visar om differensen mellan redovisat värde och 
marknadsvärde samvarierar med antal redovisade nyckeltal. 
 
Hypotesen vi testar är: 
• H0: Inget samband finns mellan antal redovisade nyckeltal och differensen mellan redovisat 
värde och marknadsvärde. 
• H1: Samband finns mellan antal redovisade nyckeltal och differensen mellan redovisat värde 
och marknadsvärde. 
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Figur 11: Regression mellan differensen mellan redovisat värde och marknadsvärde. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 

 

P-value 0.403 
 
 

Unusual observation 
 
Observation number RV/MV   Nyckeltal    Fit  Residual Residual   St Residual 
24 185 10 2,737 0,529 7,263 2,37R 
28 438 4 1,905 1,247 2,095 0,73X 
33 563 0 1,493 1,704 -1,493 -0,57X 
38 116 13 2,965 0,518 10,035 3,27R 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large influence. 
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Vi kan se att grafens regressionslinje lutar svagt nedåt, vilket visar att ju större differens det är, 
desto färre redovisade nyckeltal har företagen. 
 
 
P-värdet 
Regressionens redovisade P-värde är 40,3 procent och det betyder att mothypotesen måste 
förkastas till förmån för nollhypotesen. Det finns inte något statistiskt samband mellan antal 
redovisade nyckeltal och differensen mellan marknadsvärde och redovisat värde. Eftersom 
regressionen visade detta resultat redovisar vi inte analysen av de unusual observation här, den 
finns i bilaga 7. 
 
 

5.4.2 Analys av företagen med störst differens mellan redovisat 
värde och marknadsvärde och deras använda nyckeltal 

 
Tabell 12: Rangordning över de tio företagen med störst differens mellan redovisat värde och marknadsvärde och 
deras nyckeltal. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 

Företag D
iff

er
en

s 
R

V/
M

V 
 

N
yc

ke
lta

l 

Swedish Match 563 % 0 
Seco Tools 438 % 4 
Ericsson 348 % 2 
Securitas 341 % 0 
Getinge 303 % 1 
Hexagon 290 % 0 
Atlas Copco 262 % 0 
Assa Abloy 241 % 0 
Sandvik 215 % 0 
WM-Data 207 % 5 
Medelvärde detta urval 321 % 1,20 
Medelvärde hela 
undersökningen 

145 % 2,67 

 
 
 
 
 
 

Som regressionen i figur 11 visar finns det 
inget statistiskt samband mellan redovisat 
antal nyckeltal och differensen mellan 
redovisat värde och marknadsvärde. Tabell 
12 visar de tio företag med störst differens 
mellan marknadsvärde och redovisat värde. 
Tabellen visar att medelvärdet för dessa 
företag är lägre än genomsnittet av 
samtliga företag, vilket ger ännu mer tyngd 
till nollhypotesen.  
 
Nedan analyseras valda nyckeltal hos 
företagen i tabellen till vänster. 



 81

 
 
 

Tabell 13: Specifikation av redovisade nyckeltal för de tio företagen med störst differens mellan redovisat värde och 
marknadsvärde. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 

  
 
1. Swedish match 
Inga nyckeltal 
 

2.Seco Tools 
• Anställningstid (år) 
• Åldersstruktur 
• Personalomsättning 
• Sjukfrånvaro, uppdelat tjänstemän och 

arbetare 
 

3. Ericsson 
• Antal nyanställningar 
• Nöjd medarbetareindex 
 

4. Securitas 
Inga nyckeltal 
 

5. Getinge 
• Förädlingsvärde per anställd 

 

6. Hexagon 
Inga nyckeltal 
 

7. Atlas Copco 
Inga nyckeltal 

 

8. Assa abloy 
Inga nyckeltal 
 

9. Sandvik 
Inga nyckeltal 
 

10. WM-data 
• Andel intäktspersoner 
• Personalomsättning 
• Antal nyrekryteringar 
• Antal vidareutbildade under året 
• Personalkostnader 
 

 
Anmärkningsvärt är att hälften av de tio företagen med störst differens mellan marknadsvärde och 
eget kapital inte har redovisat några personalrelaterade nyckeltal alls. För att se om valet av 
nyckeltal kan påverka skillnaden mellan redovisat värde och marknadsvärde har vi delat in 
nyckeltalen i samma grupperingar som i stycke 5.5.2. De företag som ligger högst i rangordningen 
är inte de företag som vi från början trodde skulle återfinnas här. Vi trodde att kunskapsföretagen, 
Ångpanneföreningen och WM-Data, skulle ligga överst och inte ovanstående stora företag. Dessa 
företag är av allmänt intresse och är ofta granskade av media och kanske därför inte behöver 
skriva om sin personal. Precis som en Tobias Norrby beskrev det: ”Det är så mycket regleringar 
om vad årsredovisningen måste ha med så det finns inte så mycket utrymme till annan 
tilläggsinformation. En årsredovisning får inte bli för lång eftersom det ska gå att ta sig igenom 
den utan att bli uttröttad som läsare”.148 Detta resonemang kan vara svaret på varför hälften av 
företagen med störst differens inte har redovisat några nyckeltal över huvud taget. 
 
I bilaga 1 finns indelningen av nyckeltalen i de olika kategorierna. 

                                                 
148 Intervju, Tobias Norrby, från 4.4.2.  
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Tabell 14: Kategorisering av nyckeltalen, fördelat mellan de tio företagen med störst differens mellan redovisat 
värde och marknadsvärde och övriga. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 

Kategori Ftg 1-10 diff RV/MV  Ftg 11-38 diff RV/MV  

Personalinformation 
 

8 st nyckeltal. Utgör   66,7 % 41 st nyckeltal. Utgör    42,7 % 

Kostnader 
 

1 st nyckeltal. Utgör   8,3 % 9 st nyckeltal. Utgör      9,4 % 

Försäljning 
 

2 st nyckeltal. Utgör   16,7 % 19 st nyckeltal. Utgör   19,8 % 

Utbildning 
 

1 st nyckeltal. Utgör   8,3 % 24 st nyckeltal. Utgör   25,0 % 

Övrigt 
 

0 st nyckeltal. Utgör   0 % 3 st nyckeltal. Utgör     3,1 % 

TOTALT 12 st nyckeltal     Sa: 100,0 % 96 st nyckeltal.     Sa: 100,0 %. 

 
 

Tabell 14 visar att det framför allt är kategorierna personalinformation och utbildning som skiljer 
företagen åt vad gäller vilka typer av nyckeltal som redovisas. De tio företagen med störst 
differens mellan redovisat värde och marknadsvärde har betydligt större andel 
personalinformation än resterande företag, samtidigt som de har mindre andel redovisning av 
utbildningskostnader i sina årsredovisningar. Vi påbörjade vår undersökning i tron att 
kunskapsintensiva företag har ett högt dolt värde i form av personalens kunnande och därför har 
en stor differens mellan marknadsvärde och redovisat värde. Därför skulle kunskapsintensiva 
företag vara mer beroende av tilläggsinformation om personalen för att kunna ge en rättvisande 
bild av företaget. Nu har dock undersökningen visat på motsatsen, att personalredovisningen inte 
påverkar differensen mellan marknadsvärde och redovisat värde, och hypotesen förkastades. 
Samtidigt visar resultatet att när dessa företag redovisar information så är det i kategorin 
personalinformation och inte i kategorierna utbildningar, kostnader, försäljning eller övrig 
information. Om nyckeltal har någon effekt på differensen så tyder detta urval på att det är 
nyckeltal om personalinformation som har den största påverkan. Samtidigt är det svårt att 
analysera och utvärdera de tio företag som har störst differens eftersom det endast är hälften av 
dessa företag som redovisar några nyckeltal över huvud taget.  
 

5.4.3 Sammanfattning  
 

Regressionen visar tydligt på att det inte råder något samband mellan de undersökta variablerna. 
De flesta av de tio företagen med störst differens mellan redovisat värde och marknadsvärde är 
stora, internationella företag. Just det kan vara skälet till att de företagen har en stor differens, men 
vi har även sett att det kan vara dolda tillgångar och nyemissioner som kan vara orsaken. 
Samtidigt tror vi att företagets storlek bidrar till att de inte lämnar någon extra information om 
sina anställda i årsredovisningen. Storleken på företagen gör att de inte behöver så mycket extra 
information på grund av mediebevakningen. Dessutom skulle storleken på årsredovisningen bli 
alltför stor. 
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5.5 Kursutveckling vs nyckeltal 
 
En av uppsatsens frågor är att undersöka om redovisningen av personalen ger något utslag på 
företagets värdeutveckling. För att kunna mäta det har vi räknat fram kursutvecklingen från 
årsskiftet och ett halvår framåt. Först gör vi en regressionsanalys mellan nyckeltal och 
kursutvecklingen. Vidare gör vi en närmare analys av företagen med bäst kursutveckling för att se 
om dessa har redovisat nyckeltal i andra kategorier än övriga företag. 
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5.5.1 Regression nyckeltal vs kursutveckling 
 
Regressionen nyckeltal vs kursutveckling ger svar på om aktiekursen påverkas av företagets 
redovisning av personalrelaterade nyckeltal. 
 
Hypotesen vi testar är: 
• H0: Inget samband finns mellan aktieutveckling och redovisat antal nyckeltal. 
• H1: Samband finns mellan aktieutveckling och redovisat antal nyckeltal. 
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Figur 12: Regression mellan kursutveckling och nyckeltal, med tillhörande tabeller. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 
 

P-value 0.826 
 
 

Unusual observation 
 

Observation number 
Kursutveckling  Nyckeltal    Fit  Residual Residual   St residual 

15 49,8 0 2,573 1,428    -2,573     -0,92 X 
24 -3,1 10 3,019 0,848     6,981      2,31R 
38 18,0 13 2,841 0,525 10,159 3,28R 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large influence. 
 
  
 



 85

Som vi kan se på grafen är regressionslinjen nästintill horisontell med stor spridning kring 
regressionslinjen hos de observerade värdena. 
 
P-värdet 
Regressionens P-värde är 82,6 procent och det visar ett starkt stöd för nollhypotesen. 
Mothypotesen förkastas till förmån för nollhypotesen eftersom det inte finns något statistiskt 
samband mellan redovisade nyckeltal och kursutveckling. Eftersom regressionen inte visade något 
samband mellan variablerna analyserar vi inte de tre unusual observations här i uppsatsen, utan 
finns i bilaga 8.   

5.5.2 Analys av företagen med högst kursutveckling och deras nyckeltal 
 
Tabell 15: Rangordning över de tio företagen med högst kursutveckling och deras nyckeltal. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 
 

Företag K
ur

su
tv

ec
kl

in
g 

N
yc

ke
lta

l 

Hexagon 49,76% 0 
WM-Data 38,54% 5 
JM 36,29% 4 
Getinge 31,12% 1 
Ticket 29,61% 7 
Atlas Copco 27,50% 0 
Skanska 26,02% 3 
Volvo 25,62% 1 
Ratos 25,09% 0 
Hufvudstaden 24,47% 5 
Medelvärde detta urval 31,40% 2,60
Medelvärde hela undersökningen 11,28% 2,67
 
 

Som regressionen i figur 12 visar finns det 
inget statistiskt samband mellan antalet 
nyckeltal och aktiens kursutveckling. Detta 
urval av de tio företagen som haft bäst 
kursutveckling bekräftar detta, då det 
genomsnittliga antalet nyckeltal i det 
närmaste är identiskt med hela urvalet. 
Nedan analyseras valda nyckeltal hos dessa 
företag. 
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Tabell 16: Specifikation av redovisade nyckeltal för de tio företag med högst kursutveckling. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 

 
1. Hexagon 
Inga nyckeltal 
 

2. WM-data 
• Andel intäktspersoner 
• Personalomsättning 
• Antal nyrekryteringar 
• Antal vidareutbildade under året 
• Personalkostnader 

 
3. JM 

• Andel intäktspersoner 
• Utbildningsgrad 
• Genomsnittlig anställningstid 
• Utbildningskostnader 

 

4. Getinge 
• Förädlingsvärde per anställd 

 

5. Ticket 
• Försäljning per anställd 
• Antal utbildningsdagar (tillfällen) 
• Kostnad för personalens utbildning 

per tillfälle 
• Könsfördelning mellan säljchefer 
• Genomsnittlig anställningstid (år) 
• Bruttoresultat per anställd 
• Utbildningskostnader 

 

6. Atlas Copco 
Inga nyckeltal 

7. Skanska 
• Andel intäktspersoner 
• Andel kvinnor i chefsbefattningar 
• Antal medarbetare som medverkat i 

utbildningar 
 

8. Volvo 
• Nöjd medarbetareindex 

 

9. Ratos 
Inga nyckeltal 
 

10. Hufvudstaden 
• Andel kvinnliga chefer 
• Genomsnittlig anställningstid 
• Total sjukfrånvaro % 
• Åldersfördelning 
• genomsnittsålder 

 
 

Att tre av de tio företagen med bäst kursutveckling inte har några nyckeltal styrker förkastandet av 
tesen att antal nyckeltal påverkar aktiekursen ska förkastas. För att vidare se om valet av nyckeltal 
kan påverka aktiekursen har vi som tidigare analys delat in nyckeltalen i kategorier. 
 
I bilaga 2 finns indelningen av nyckeltalen i de olika kategorierna. 
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Tabell 17: Kategorisering av redovisade nyckeltal för de tio företagen med högst kursutveckling och övriga. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 
 
Kategori Ftg 1-10 aktiekursrangordning Ftg 11-38 aktiekursrangordning 

Personalinformation 
 

12 st nyckeltal. Utgör 46,2 % 37 st nyckeltal. Utgör  45,1 % 

Kostnader 
 

1 st nyckeltal. Utgör   3,8 % 9 st nyckeltal. Utgör    11,0 % 

Försäljning 
 

6 st nyckeltal. Utgör   23,1 % 15 st nyckeltal. Utgör    18,3 % 

Utbildning 
 

7 st nyckeltal. Utgör   26,9 % 18 st nyckeltal. Utgör   22,0 % 

Övrigt 
 

0 st nyckeltal. Utgör   0 % 3 st nyckeltal. Utgör  3,7 % 

TOTALT 26 st nyckeltal     Sa: 100,0 % 82 st nyckeltal.     Sa: 100,1 %. 

 
 

I tabell 17 jämförs de tio företagen med bäst kursutveckling mellan den 1 januari till 30 juni 2005 
med resterande. Grupperna skiljer sig inte mycket åt, men under kostnadsgruppen kan man se att 
företag 1-10 har mindre andel än resterande. Däremot är kategorierna försäljning och utbildning 
överrepresenterade. Tidigare i undersökningen har vi skrivit om Lajili och Zéghals forskning som 
visar att frivillig redovisning av de anställdas kostnader generellt sett höjer marknadsvärdet 
något.149 Vår undersökning visar dock på motsatsen eftersom de tio främsta företagen har lägre 
andel redovisade nyckeltal om personalkostnader än de övriga företagen. 

 
 

5.5.3 Sammanfattning  
 
Hypotesen att det finns ett samband mellan aktiekurs och redovisade antal nyckeltal förkastades 
eftersom det inte finns något statistiskt samband mellan variablerna. Detta styrktes av att tre av de 
tio företagen med bäst aktiekursutveckling inte redovisade några nyckeltal samt att nyckeltalens 
frekvens för de tio företagen var lägre än för övriga i urvalet. Vid analysen av vilka nyckeltal som 
företagen använde visade det sig att skillnaden främst låg i kostnadsgruppen. Företagen med bäst 
aktiekursutveckling redovisade en mindre andel nyckeltal inom kostnadskategorin än övriga 
företag. Detta motsäger Lajili och Zéghals forskning som visade att flera kostnadsnyckeltal höjer 
aktiekursen. 

                                                 
149 Lajili, K, Zéghal, D, Labor cost voluntary disclosures and firm equity values: Is human capital information value-
relevant?, s 135: från 3.8.5 
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5.6 Analys av använda nyckeltal  
 

Tabell 18: Klassindelning av nyckeltal. 

Källa: Baserad på företagens årsredovisningar 
 

 
Klassindelning av nyckeltal 
 
49 stycken om personalinformation. Utgör 45,4 % 
Åldersfördelning 11 
Personalomsättning 8 
Kvinnor i chefsbefattningar 7 
Anställningstid 4 
Antal nyanställningar 4 
Genomsnittlig anställningstid 4  
Nöjd medarbetareindex 4 
Medelålder 2 
Andel internrekryteringar 1 
Internrekryteringar i chefsbefattningar 1 
Total sjukfrånvaro 1 
Sjukfrånvaro uppdelad på intäktspersoner 1 
Genomsnittlig sjukfrånvaro per anställd 1 
 
25 stycken om utbildning. Utgör 23,2 % 
Utbildningsnivå 7 
Utbildningskostnader 6 
Antal anställda i vidareutbildningar 6 
Utbildningskostnad per anställd 3 
Antal i chefsutbildningar 2 
Antal utbildningsdagar 1 
 
21 stycken om försäljning. Utgör 19,4 % 
Intäktspersoner 7 
Omsättning per anställd 6 
Förädlingsvärde per anställd 4 
Resultat per anställd 3 
Debiteringsgrad 1 
 
10 stycken om kostnader. Utgör 9,3 % 
Personalkostnader 9 
Personalkostnad per anställd 1 
 
3 stycken om övrigt. Utgör 2,8%  
Skadefrekvens 2 
Vinstutdelningssystem 1 
 
Totalt: 108 nyckeltal 

Tabell 18 bygger på nyckeltalen i tabell 8. 
De är här klassindelade för att ge en bättre 
helhetssyn över vilka nyckeltalsgrupper 
som används. 
 
Att gruppen personalinformation är störst 
är inte överraskande. Många nyckeltal 
valde vi att placera under denna grupp. 
Dessutom bör de flesta nyckeltal i gruppen 
vara relativt lätta att ta fram för företagen.  
 
Den näst största gruppen utgörs av 
utbildningsrelaterade nyckeltal och kan 
tolkas på olika vis. Här skiljer sig 
nyckeltalet ”utbildningsnivå” från övriga 
genom att beskriva vilken akademisk grad, 
eller vilken sorts utbildning personalen har, 
medan övriga nyckeltal i gruppen beskriver 
hur mycket företaget satsar på sin personal 
i form av internutbildningar. Här hade vi 
problem med kategoriseringen av 
nyckeltalet ”utbildningskostnader”. Denna 
kunde båda placeras under ”utbildning” 
och under ”kostnader”. Efter övervägande 
lade vi den under ”utbildning”. Hade vi 
inte gjort det hade försäljningsrelaterade 
nyckeltal placerat sig som näst största post. 
Nu blev det inte så, men att nära 20 procent 
av nyckeltalen placerade sig i denna grupp 
är intressant. Liksom personalinformation 
bör uppgifter om försäljning vara 
lättåtkomliga i företagen, då dessa 
antagligen är framtagna för intern styrning. 
Skillnaden mot personalinformation är att 
de beskriver vad personalen åstadkommer 
och kan ses som det värdeskapande vi 
diskuterade i stycke 3.4.   
 
Att kostnader utgör så liten del av 
nyckeltalen beror delvis på att 
”utbildningskostnader” placerades under 
utbildning.  
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Tabell 19: Nyckeltal som kan hänföras till Navigatorn och IAM-modellen. 

Källa: Egen 
 

Nyckeltal (antal) Navigatorn IAM 
Åldersfördelning (11) X X 
Personalkostnader (9) X  
Personalomsättning (8) X X 
Kvinnor i chefsbefattningar (7) X  
Intäktspersoner (7) X X 
Utbildningsnivå (7)  X 
Utbildningskostnader (6) X X 
Antal anställda i vidareutbildningar (6)   
Omsättning per anställd (6)   
Anställningstid (4) X X 
Antal nyanställningar (4)   
Nöjd medarbetareindex (4) X  
Förädlingsvärde per anställd (4)   X 
Genomsnittlig anställningstid (4) X  
Resultat per anställd (3) X X 
Utbildningskostnad per anställd (3) X X 
Antal i chefsutbildningar (2)   
Medelålder (2) X X 
Skadefrekvens (2)   
Debiteringsgrad (1)   
Internrekryteringar i chefsbefattningar (1)   
Total sjukfrånvaro (1)   
Antal utbildningsdagar (1) X  
Vinstutdelningssystem (1)   
Sjukfrånvaro uppdelad på intäktspersoner (1)   
Genomsnittlig sjukfrånvaro per anställd (1)   
Andel internrekryteringar (1)   
Personalkostnad per anställd (1)   
Totalt 13 stycken 10 stycken 

 
 
 

5.7 Sammanfattning analys 
 
I analysens början testade vi våra två kunskapsintensiteter mot varandra. Det visade sig att 
korrelationen mellan dem var hög och därför valde vi att använda det sammanslagna måttet när vi 
testade våra hypoteser. Att det finns ett samband mellan kunskapsintensitet och differensen mellan 

Tabell 19 bygger på bild 8 över 
använda nyckeltal. Här jämförs 
vilka av de nyckeltal företagen 
använde som är föreslagna av 
Navigatorn och IAM-modellen. 
Som tabellen visar återfinns de 
flesta av de mest frekvent 
använda nyckeltalen i 
modellerna. Många är också 
använda i båda modeller. Totalt 
har 28 nyckeltal presenterats, 
varav 13 återfinns i Navigatorn 
och 10 i IAM-modellen. Om 
man sätter detta i relation till det 
totala antalet nyckeltal blir 
modellernas utnyttjande 
annorlunda. Navigatorn ger 
förslag på cirka 46 nyckeltal och 
IAM-modellen på 17. Det 
betyder att 28 procent (13/46) av 
Navigatorns nyckeltal har 
använts medan motsvarande 
siffra för IAM-modellen är 59 
procent (10/17).     
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redovisat värde och marknadsvärde verifierades. Däremot fick vi förkasta de övriga tre 
hypoteserna där nyckeltalen ställdes mot kunskapsintensitet, differens mellan redovisat värde och 
marknadsvärdes amt mot aktiekursens utveckling eftersom inget statistiskt samband förelåg. 
 
Det totala antalet använda nyckeltal var 108. Flest nyckeltal var inom kategorierna 
personalinformation, utbildning och försäljning. De tillfällen nyckeltalen analyserades och 
jämfördes mellan de tio främsta företagen och övriga, visades inte någon större skillnad mellan 
företagsgrupperna. Nästan uteslutande fördelades nyckeltalen så att kategorin personalinformation 
stod för 50 procent, medan kategorierna utbildning och försäljning stod för 25 procent vardera. 
Det var främst under rangordningen utifrån differensen mellan redovisat värde och marknadsvärde 
som fördelningen var annorlunda. Andelen inom personalinformation var då högre och den inom 
utbildning var lägre.  
 
Av de nyckeltal som företagen i vår undersökning presenterat fanns 13 definierade i Navigatorn, 
medan IAM-modellen endast hade tio. I relation till totalt antal föreslagna nyckeltal hade 28 
procent av Navigatorns använts, medan hela 59 procent av IAM-modellens hade det. Utifrån detta 
drar vi slutsatsen att IAM-modellens nyckeltal i högre grad används i årsredovisningarna. 
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6. SLUTSATS 
 
Kapitlet med slutsatser börjar med att sammanfatta utfallet av våra ställda hypoteser, vad som 
förklarar de utfallet, samt hur fördelningen av nyckeltalen var. Vidare ges en mer generell 
slutdiskussion av uppsatsen i helhet. Därefter ges en kritisk granskning om hur vi skulle kunna 
gjort annorlunda och till sist ges förslag till vidare forskning. 
  

6.1. Hypotesernas utfall 
 
Till en början ställdes vi inför problemet om personalredovisningens roll för företaget, 
årsredovisningen och dess användare. För att få ett svar på våra problem tog vi hjälp av olika 
hypoteser som preciserades i problemformuleringen. Detta är vad vi kommit fram till: 
 
 
Hypotes  
 
• Det finns ett samband mellan antal personalrelaterade nyckeltal och kunskapsintensitet. 
 
Reaktion 
 
• Undersökningen visar klart och tydligt att det inte finns något samband i det undersökta 
urvalet. Detta medför att hypotesen förkastas. Detta tycker vi är ett mycket anmärkningsvärt 
resultat i vår undersökning. Även våra respondenter antydde att ett samband vore logiskt. Nedan 
tar vi upp problemet med vårt urval, men redan här vill vi påpeka att de flesta studerade företagen 
är för stora för att anses vara kunskapsföretag. Undantag i vårt urval är Ångpanneföreningen och 
till viss del WM-data som kan anses vara kunskapsföretag. De har också betydligt fler nyckeltal 
än genomsnittet. Ett annat urval tror vi därför eventuellt skulle ha kunnat verifiera hypotesen. 
 
 
Hypotes 
 
• Det finns ett samband mellan antal personalrelaterade nyckeltal och differensen mellan 
marknadsvärde och redovisat värde. 
 
Reaktion 
 
• Hypotesen förkastas då regressionens P-värde var högt. Vårt urval antydde till och med att ju 
större differens mellan redovisat värde och marknadsvärdeföretagen hade, desto färre var de 
redovisade nyckeltalen. I undersökningens inledning trodde vi att kunskapsföretagen skulle ha 
störst skillnad mellan redovisat värde och marknadsvärde och att denna typ av företag behövde 
presentera personalen i årsredovisningen. Denna hypotes förkastades (se ovan). Undersökningen 
av denna hypotes visar att det inte bara är kunskapsföretag som har en stor differens mellan 
marknadsvärde och redovisat värde. I rangordningen av företagen med störst differens finner vi 
stora företag som Swedish Match, Ericsson, Seco Tools och Securitas.  
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Hypotes 
 
• Det finns ett samband mellan kunskapsintensitet och relationen mellan marknadsvärde och 
redovisat värde. 
Reaktion 
 
• Testet av hypotesen visade att ett samband mellan variablerna finns. Detta visar att ju mer 
kunskapsintensivt ett företag är, desto större är skillnaden mellan marknadsvärde och redovisat 
värde. Här bör observeras att kunskapsföretag är kunskapsintensiva men att kunskapsintensiva 
företag inte behöver vara kunskapsföretag. 
 
 
Hypotes 
 
• Det finns ett samband finns mellan antal personalrelaterade nyckeltal och aktiekursutveckling. 
 
Reaktion  
 
• Hypotesen förkastas eftersom det var en stor varians mellan de observerade värdena och 
regressionslinjen, vilket medförde ett högt P-värde. Detta gick också helt i linje med intervjuerna, 
och var därför inte speciellt överraskande. Eftersom tidigare studier visat på olika resultat 
angående personalredovisningens effekt på aktiekursen ansåg vi det intressant att testa detta i vår 
undersökning. Vi har tidigare beskrivit att aktiekursen påverkas av en rad olika faktorer varav de 
flesta är förväntningar om framtiden, inte historiska händelser. Årsredovisningen är främst en 
rapport om händelser i företaget under en förfluten period. Nyckeltal om personalen kan däremot 
vara information som indikerar framtida resultat. 
 
Förutom att besvara ovanstående hypoteser ville vi också undersöka vilka kategorier av nyckeltal 
som använts av företagen i vårt urval och om vissa av dessa påverkar testade variabler mer än 
andra. Slutsatsen, utifrån vårt begränsade urval, är att: 
 
• Nyckeltal om försäljning i större utsträckning används av kunskapsintensiva företag. 
 
• Nyckeltal om personal i större utsträckning används av företag med en stor differens mellan 
marknadsvärde och redovisat värde, samtidigt som dessa företag har en relativt sett mindre andel 
nyckeltal rörande utbildning. 

 
• Företag som använder nyckeltal om försäljning och utbildning, men inte nyckeltal om 
kostnader har/får en hög aktieutveckling. 
 
 

6.2. Slutdiskussion 
 
Vi började vår undersökning i tron om att kunskapsintensiva företag har en stor differens mellan 
redovisat värde och marknadsvärde eftersom de inte kan ta upp företagets i många fall mest 
kostsamma resurs, personalen, i balansräkningen. För att kompensera detta bortfall trodde vi att 
dessa företag skulle ha mycket extra information om deras medarbetare i form av nyckeltal i 
årsredovisningen. För att närmare undersöka hur viktiga nyckeltalen var för ett företags värde och 
värdeutveckling ställde vi nyckeltalen mot ett antal variabler i olika hypoteser. 
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Nu i efterhand har vi fått verifierat att kunskapsintensiva företag har en stor differens mellan 
marknadsvärde och redovisat värde. Men vi har även fått svar på att företagen med hög differens 
inte har mer personalrelaterad tilläggsinformation än övriga företag. Faktum är att nyckeltalen 
över huvud taget inte har någon påverkan på ett företags värde och värdeutveckling eftersom 
samtliga hypotesprövningar där nyckeltalen har medverkat har förkastats till förmån för 
nollhypotesen, det vill säga att inget samband finns. Undersökningen har också visat att vissa 
skillnader gick att skönja i vilken sorts nyckeltal olika slags företag presenterat, men på grund av 
de till antalet få redovisade nyckeltalen har vi inte kunnat dra några slutsatser av detta.  
 
Frågan är varför i stort sett alla företag skriver mycket om medarbetarnas vikt för företagets 
framgång, men inte har några siffror på dem? Efter vår litteraturstudie, där intresset för och 
ökningen av personalinformation i redovisningen ansågs vara aktuell, hoppades vi finna mycket 
mer detaljerade data än som var fallet. En teori som också intervjuerna stött, är att personerna 
bakom årsredovisningen inte tror att medarbetarnas egenskaper är av sådan vikt, att de kan 
påverka den bild viktiga intressenter har av företaget. Kanske är det så att horisonten för 
aktiemarknadens aktörer är så kort att till exempel uppgifter om utbildningssatsningar som kan 
komma att gagna företaget i framtiden ändå är för långt fram i tiden för att ses som något annat än 
onödiga utgifter för företaget. Samma sak skulle då gälla för uppgifter om kostnader, att höga 
kostnader för personalen inte uppfattas som potentiella framtida intäkter, utan bara som onödiga 
utgifter.  
En annan möjlig förklaring till att vi fått förkasta våra hypoteser kan vara vårt urval, att ett annat 
urval skulle ha givit oss ett annat resultat. Alla företag är stora, vissa av dem enorma, med 
personalen utspridd över hela världen. Att inte mer personalinformation presenteras av företagen, 
och att dessa data inte har någon påverkan tror vi delvis kan förklaras av att de är så pass stora 
aktörer på marknaden. Stora företag engagerar många och granskas kontinuerligt av media. 
Årsredovisningens intressenter får via media reda på hur verksamheten går och förändringar som 
sker. Ericsson är ett bra exempel, förändringar i verksamheten får mycket utrymme i media. Detta 
gör att intressenterna kontinuerligt får information om företaget, vilket kanske gör att extra 
information om personalen i årsredovisningen inte är av något större intresse. Granskningen 
innefattar även ledningen, vilket då skulle innebära att intressenterna tar för givet att dessa stora 
företags ledningar är så pass kompetenta, att rationella beslut angående personalen fattas. Med 
ovanstående diskussion som bakgrund tror vi att små, mindre mediebevakade företag, med små 
tillgångar i balansräkningen har mer att vinna på att presentera sin personal mer ingående för att 
på så sätt kunna locka till sig aktieägare. 
 
Vi har i teoridelen påstått att redovisningsreglerna är föråldrade och i behov av förändring 
eftersom de inte har följt med i utvecklingen från industrisamhället till tjänstesamhället. 
Påståendet om att personalredovisning tar allt mer plats i årsredovisningen har vi inte kunnat 
verifiera i vår undersökning. Vi blev ganska förvånade över att informationen var så sparsam eller 
odetaljerad som vår undersökning visade. Samtidigt gick det inte att se något mönster i vilka 
karaktärsdrag företagen med mycket data hade. Detta kan visa på att redovisningsreglerna inte är i 
behov av förändring och att företagen själva klarar av problemet på eget sätt. Det sägs att 
kunskapsföretag är undervärderade och det kanske är ett tecken på att det är användarna 
(intressenterna) som behöver ändra sin syn på värderingen av företagen innan regelboken kan 
ändras.  
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6.3. Kritik 
 
Under arbetet med uppsatsen har vi stött på problem och upptäckt brister. Vissa svagheter har vi 
redan presenterat i metoddelen, varför vi nedan bara väljer att redogöra för de problem som 
uppkommit under genomförandet av undersökningen. 
 
Som vi redan varit inne på har vårt urval i vissa hänseenden visat sig olämpligt.  Företagens 
storlek, varumärke och därmed anseende gör att uppgifter om personalen inte är av så stort 
intresse. Att studera olika företag i en och samma bransch skulle troligtvis också ha givit oss ett 
mer intressant resultat. 
 
Att bara räkna antal nyckeltal i årsredovisningen behöver inte vara den bästa metoden att 
undersöka redovisningen av personalen. Även om siffror säger mer än löpande text, skulle 
aspekten av hur och var medarbetarna presenteras i redovisningen givit oss ytterligare en 
dimension till uppsatsen.  
 
 

6.4. Förslag till vidare forskning 
 
Under uppsatsens gång har vi fått några idéer om vad vi skulle kunna ha gjort annorlunda. Vi har 
upptäckt att vi endast är uppe på ytan och skrapar och därför fått mycket varierande utslag på våra 
undersökta variabler. 
 
Det skulle vara intressant att undersöka hur olika branscher väljer att redovisa sina nyckeltal. Det 
vi har sett och vad respondenterna i intervjuerna har antytt är att vilka nyckeltal som har betydelse 
varierar mellan olika branscher. En uppsats som är gjord på Göteborgs Universitet beskrev hur 
teknikkonsultföretag väljer att redovisa personalen över en femårsperiod.150 Eftersom den 
undersökningen inte kopplar nyckeltalen till de variabler som vi undersöker i vår uppsats skulle 
det vara intressant att se hur resultatet av en sådan undersökning skulle bli.   
 
Nu har vi valt att redovisa nyckeltalen från en specifik tidpunkt. En intressant uppföljning skulle 
vara att under en längre tidsperiod mäta om personalredovisningen har effekt på aktiekursen och 
differensen mellan marknadsvärde och redovisat värde.  
 
Med tanke på vår slutdiskussion om problemen med urvalet, skulle det vara mycket intressant att 
se hur personalredovisningen görs i mindre företag och om effekten av personalredovisningen har 
en koppling till företagets storlek. Mindre företag, framför allt kunskapsföretag där personalen har 
en nyckelroll, är ofta mer kunskapsberoende. Det har ofta varit de stora företagen som ställt till 
problem för oss i den här uppsatsen, då de har ett högt marknadsvärde i förhållande till redovisat 
värde men bara lite personalinformation. Detta har gjort det svårt att se en generell koppling med 
redovisningen. 
 

 
 
 
 

                                                 
150 Larsson, M, Mirkovix, Y, Nurvet, S, Redovisning av humankapital – en studie av fem IT-företag 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: Specificering av nyckeltalen uppdelat mellan de tio företagen med 

störst differens mellan redovisat värde och marknadsvärde och övriga 
företag. 

 

Företag 1-10 diff. RV/MV  
 
Företag 11-38 diff. RV/MV  
 

Personalinformation 8 st.  66,7% 
Personalomsättning 2 
Anställningstid (år) 1 
Åldersstruktur 1 
Sjukfrånvaro, uppdelat tjänstemän och arbetare 1 
Antal nyanställningar 1 
Nöjd medarbetareindex 1 
Antal nyrekryteringar 1 
 

Personalinformation (tot. 49) 41  42,7% 
Åldersfördelning 11 
Personalomsättning 8 
Kvinnor i chefsbefattningar 7 
Anställningstid 4 
Antal nyanställningar 4 
Genomsnittlig anställningstid 4 
Nöjd medarbetareindex 4 
Medelålder 2 
Andel internrekryteringar 1 
Internrekryteringar i chefsbefattningar 1 
Total sjukfrånvaro 1 
Sjukfrånvaro uppdelad på intäktspersoner 1 
Genomsnittlig sjukfrånvaro per anställd 1 
 

Kostnader 1  8,3% 
Personalkostnader 1 

 

Kostnader (tot. 10) 9  9,4% 
Personalkostnader 9 
Personalkostnad per anställd 1 
 

Försäljning 2  16,7% 
Förädlingsvärde per anställd 1 
Andel intäktspersoner 1 
 

Försäljning (tot. 21) 19  19,8% 
Intäktspersoner 7 
Omsättning per anställd 6 
Förädlingsvärde per anställd 4 
Resultat per anställd 3 
Debiteringsgrad 1 
 

Utbildning 1  8,3% 
Antal vidareutbildade under året 1 
 

Utbildning (tot. 25) 24  25,0% 
Utbildningsnivå 7 
Utbildningskostnader 6 
Antal anställda i vidareutbildningar 6 
Utbildningskostnad per anställd 3 
Antal i chefsutbildningar 2 
Antal utbildningsdagar 1 
 

Övrigt 0 
 

 
 

Övrigt (tot. 3)  3 3,1% 
Skadefrekvens 2 
Vinstutdelningssystem 1 
 

12 nyckeltal 96 nyckeltal 
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Bilaga 2: Specificering av nyckeltalen uppdelat mellan de tio företagen med 
högst aktiekursutveckling och övriga företag. 
 

Företag 1-10 akiekursutveckling 
 
Företag 11-38 akiekursutveckling 
 

Personalinformation (12)  46,2% 
Personalomsättning 1 
Antal nyrekryteringar 1 
Genomsnittlig anställningstid 3 
Könsfördelning mellan säljchefer 1 
Andel kvinnor i chefsbefattningar 1 
Nöjd medarbetareindex 1 
Andel kvinnliga chefer 1 
Total sjukfrånvaro % 1 
Åldersfördelning 1 
Genomsnittsålder 1 
 

Personalinformation (tot. 49) 37  45,1% 
Åldersfördelning 11 
Personalomsättning 8 
Kvinnor i chefsbefattningar 7 
Anställningstid 4 
Antal nyanställningar 4 
Genomsnittlig anställningstid 4 
Nöjd medarbetareindex 4 
Medelålder 2 
Andel internrekryteringar 1 
Internrekryteringar i chefsbefattningar 1 
Total sjukfrånvaro 1 
Sjukfrånvaro uppdelad på intäktspersoner 1 
Genomsnittlig sjukfrånvaro per anställd 1 
 

Kostnader (1)  3,8% 
Personalkostnader 1 
 

Kostnader (tot. 10) 9  11,0% 
Personalkostnader 9 
Personalkostnad per anställd 1 
 

Försäljning (6)  23,1% 
Andel intäktspersoner 3 
Förädlingsvärde per anställd 1 
Försäljning per anställd 1 
Bruttoresultat per anställd 1 
 

Försäljning (tot. 21) 15  18,3% 
Intäktspersoner 7 
Omsättning per anställd 6 
Förädlingsvärde per anställd 4 
Resultat per anställd 3 
Debiteringsgrad 1 
 

Utbildning (7)  26,9% 
Antal vidareutbildade under året 1 
Utbildningsgrad 1 
Utbildningskostnader 1 
Antal utbildningsdagar (tillfällen) 1 
Kostnad för personalens utbildning per tillfälle 1 
Utbildningskostnader 1 
Antal medarbetare som medverkat i utbildningar 1 
 

Utbildning (tot. 25) 18  22,0% 
Utbildningsnivå 7 
Utbildningskostnader 6 
Antal anställda i vidareutbildningar 6 
Utbildningskostnad per anställd 3 
Antal i chefsutbildningar 2 
Antal utbildningsdagar 1 
 

Övrigt 
 

 
 

Övrigt (tot. 3)  3 3,7% 
Skadefrekvens 2 
Vinstutdelningssystem 1 
 

26 nyckeltal 82 nyckeltal 
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Bilaga 3: Specificering av nyckeltalen uppdelat mellan de tio företagen med 
högst kunskapsintensitet och övriga företag. 
 

Företag 1-10 kunskapsintensitet 
 
Företag 11-38 kunskapsintensitet 
 

Personalinformation 14  43,8% 
Åldersfördelning 1 
Anställningstid 1  
Personalkostnader 1 
Personalomsättng 1  
Andel nyanställda 1 
Personalomsättning 1 
Antal nyrekryteringar 1 
Anställningstid (år) 1 
Åldersstruktur 1 
Personalomsättning 1 
Sjukfrånvaro, uppdelat tjänstemän och arbetare 1 
Könsfördelning mellan säljchefer 1 
Genomsnittlig anställningstid (år) 1 
Andel kvinnor i chefsbefattningar 1 

 

Personalinformation (tot. 49) 35  46,1% 
Åldersfördelning 11 
Personalomsättning 8 
Kvinnor i chefsbefattningar 7 
Anställningstid 4 
Antal nyanställningar 4 
Genomsnittlig anställningstid 4  
Nöjd medarbetareindex 4 
Medelålder 2 
Andel internrekryteringar 1 
Internrekryteringar i chefsbefattningar 1 
Total sjukfrånvaro 1 
Sjukfrånvaro uppdelad på intäktspersoner 1 
Genomsnittlig sjukfrånvaro per anställd 1 
 

Kostnader 3  9,4% 
Kostnad för personalens utbildning per tillfälle 1 
Personalkostnader 1 
Personalkostnader 1 

 

Kostnader (tot. 10) 7  9,2% 
Personalkostnader 9 
Personalkostnad per anställd 1 
 

Försäljning 8  25,0% 
Debiteringsgrad 1 
Andel intäktspersoner 1 
Omsättning/medarbetare 1 
Resultat/medarbetare 1 
Förädlingsvärde 1 
Försäljning per anställd 1 
Bruttoresultat per anställd 1 
Andel intäktspersoner 1 

 

Försäljning (tot. 21) 13  17,1% 
Intäktspersoner 7 
Omsättning per anställd 6 
Förädlingsvärde per anställd 4 
Resultat per anställd 3 
Debiteringsgrad 1 
 

Utbildning 7  21,9% 
Utbildningsgrad (%), uppdelat i akademisk,  gymnasial och 
övrig utbildning 1 
Utbildningskostnader 1 
Antal vidareutbildade medarbetare 1 
Antal vidareutbildade under året 1 
Antal utbildningsdagar (tillfällen) 1 
Utbildningskostnader 1 
Antal medarbetare som genomgått chefsutbildning 1 

 

Utbildning (tot. 25) 18  23,7% 
Utbildningsnivå 7 
Utbildningskostnader 6 
Antal anställda i vidareutbildningar 6 
Utbildningskostnad per anställd 3 
Antal i chefsutbildningar 2 
Antal utbildningsdagar 1 
 

Övrigt 
 

 
 

Övrigt (tot. 3) 3  3,9% 
Skadefrekvens 2 
Vinstutdelningssystem 1 
 

32 nyckeltal  76 nyckeltal 
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Bilaga 4: Uträkningen av den ihopslagna kunskapsintensiteten. 
 

Företag K
un

sk
ap

si
nt

. I
 

Ju
st

er
ad

 
ku

ns
ka

ps
in

t. 
I 

K
un

sk
ap

in
t. 

II 

Su
m

m
a 

Assa Abloy 36,10% 52,44% 44,9% 97,34%
Atlas Copco 26,20% 38,06% 46,7% 84,76%
Beijer 19,40% 28,18% 34,4% 62,58%
Bergman & Beving 17% 24,69% 37,0% 61,69%
Bure Equity 40,50% 58,83% 63,0% 121,83%
Cardo 34,70% 50,40% 64,0% 114,40%
Electrolux 19,40% 28,18% 38,2% 66,38%
Ericsson 28,90% 41,98% 36,0% 77,98%
Föreningssparbanken 15,70% 22,80% 1,9% 24,70%
Gambro 25,50% 37,04% 29,4% 66,44%
Getinge 36,20% 52,58% 45,4% 97,98%
Gunnebo 42,30% 61,44% 54,0% 115,44%
Haldex 28,60% 41,54% 63,4% 104,94%
Handelsbanken 13,70% 19,90% 1,4% 21,30%
Hexagon 37,20% 54,03% 52,6% 106,63%
Holmen 16,60% 24,11% 20,6% 44,71%
Hufvudstaden 87,90% 127,67% 17,7% 145,37%
Höganäs 19,10% 27,74% 34,2% 61,94%
Industrivärden 24% 34,86% 13,1% 47,96%
JM 14,50% 21,06% 23,5% 44,56%
OMX 38,70% 56,21% 26,9% 83,11%
Ratos 23,60% 34,28% 25,9% 60,18%
Sandvik 40,30% 58,54% 57,9% 116,44%
Sardus 18,80% 27,31% 42,4% 69,71%
SAS 31% 45,17% 36,1% 81,27%
SCA 21,50% 31,23% 27,2% 58,43%
Scribona 5% 7,26% 20,7% 27,96%
Seco Tools 46,30% 67,25% 78,0% 145,25%
Securitas 70% 101,68% 123,8% 225,48%
Skanska 17,60% 25,56% 39,7% 65,26%
SKF 35% 50,84% 59,0% 109,84%
SSAB 20,00% 29,05% 46,6% 75,65%
Swedish Match 11,60% 16,85% 43,9% 60,75%
TeliaSonera 16,20% 23,53% 25,5% 49,03%
Ticket 54,50% 79,16% 62,3% 141,46%
WM-Data 56,30% 81,78% 129,1% 210,88%
Volvo 18,30% 26,58% 22,5% 49,08%
Ångpanneföreningen 66,80% 97,03% 117,9% 214,93%

Summa: Kunskapsintensitet 
I = 1175,10 procent. 
 
Summa: Kunskapsintensitet 
II = 1706,8 procent. 
 
Detta motsvarar en skillnad 
på 45,25 procent.   
[(1706,8-1175,10) / 
1175,10] 
 
Procenttalen i 
kunskapsintensitet I 
justerades därför med 45,25 
procent.  
 
Båda kunskapsintensiteter 
har därmed en lika stor del 
av summan. 
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 2005-12-30 2005-06-30     041230-

051230 
041230-
051230 

Företag J1 J2 Utdelning 
(kr) 

J2+utd. E-J1 F/J1 % Snitt (%) skillnad 

Assa Abloy 113,5 100,5 3 103,5 -10 -8,81 14,73 -23,54
Atlas Copco A 100 124 3,5 127,5 27,5 27,50 14,73 12,77
Beijer 133 135,5 5 140,5 7,5 5,64 14,73 -9,09
Bergm&Beving 76 86 2,75 88,75 12,75 16,78 14,73 2,05
Bure 1,74 2,05 0 2,05 0,31 17,82 14,73 3,09
Cardo 190,5 184,5 4 188,5 -2 -1,05 14,73 -15,78
Electrolux B 152 166,5 7 173,5 21,5 14,14 14,73 -0,59
Ericsson B 21,2 25,1 0,35 25,45 4,25 20,05 14,73 5,32
Föreningssparbanken 165,5 171,5 7,25 178,75 13,25 8,01 14,73 -6,72
Gambro A 93,25 104,5 1,5 106 12,75 13,67 14,73 -1,06
Getinge 82,75 106,5 2 108,5 25,75 31,12 14,73 16,39
Gunnebo 70,8 72,25 2 74,25 3,45 4,87 14,73 -9,86
Haldex 116,5 136,5 3,5 140 23,5 20,17 14,73 5,44
Hexagon 105.5 158 0 158 52,5 49,76 14,73 35,03
Holmen B 230 211 10 221 -9 -3,91 14,73 -18,64
Hufvudstaden A 47,6 58 1,25 59,25 11,65 24,47 14,73 9,74
Höganäs 178,5 209,5 5 214,5 36 20,17 14,73 5,44
Industrivärden A 169,5 171 6,5 177,5 8 4,72 14,73 -10,01
JM 191,5 253 8 261 69,5 36,29 14,73 21,56
OMX AB 85 89 4,5 93,5 8,5 10,00 14,73 -4,73
Ratos B 143,5 170 9,5 179,5 36 25,09 14,73 10,36
Sandvik 268 290,5 12 302,5 34,5 12,87 14,73 -1,86

Fortsättning på nästa sida 

Bilaga 5: Justering av aktiekurser
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 2005-12-30 2005-06-30     041230-

051230 
041230-
051230 

Företag J1 J2 Utdelning 
(kr) 

J2+utd. E-J1 F/J1 % Snitt (%) skillnad 

Sardus 106 98,75 4 102,75 -3,25 -3,07 14,73 -17,80
SAS 60 67,25 0 67,25 7,25 12,08 14,73 -2,65
SCA B 283,5 250 10,5 260,5 -23 -8,11 14,73 -22,84
Scribona B 14,55 14,5 0 14,5 -0,05 -0,34 14,73 -15,07
Seco Tools B (2005-06-29) 306 330 16 346 40 13,07 14,73 -1,66
Securitas 114 130,5 3,5 134 20 17,54 14,73 2,81
SHB A 173 159,5 6,5 166 -7 -4,05 14,73 -18,78
Skanska 79,75 96,50 4 100,5 20,75 26,02 14,73 11,29
SKF B 74.00 80 0 80 6 8,11 14,73 -6,62
SSAB A 160 180 15 195 35 21,88 14,73 7,14
Swedish Match 77 88,75 2,1 90,85 13,85 17,99 14,73 3,26
TeliaSonera 39,8 37,3 1,5 38,8 -1 -2,51 14,73 -17,24
47. Ticket 11,65 14,85 0,25 15,1 3,45 29,61 14,73 14,88
Volvo B 263,5 318 13 331 67,5 25,62 14,73 10,89
VM-data 14,4 19,7 0,25 19,95 5,55 38,54 14,73 23,81
Ångpanneföreningen 132 153 2,8 155,8 23,8 18,03 14,73 3,30

Fortsättning från föregående sida 

• I kolumnen justerad (J) är kurserna justerade för splittar och emissioner. 
• De företag har flera aktieslag noterade på A-listan har vi valt den aktie som haft störst 

omsättning i kronor 2005-10-28. 
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Bilaga 6: Analys av unusual observation i regressionen nyckeltal vs 
kunskapsintensitet 
 
Unusual observations 
Fyra observationer skiljer sig markant åt i grafen och beskrivs som ”unusual observations”. 
 
Sardus 
Nummer 24 är Sardus, orsaken till unusual observation är att företaget har 10 stycken redovisade 
nyckeltal vilket starkt påverkar grafen. Orsaken till de många nyckeltalen är för att ge en så 
korrekt bild av företaget som möjligt. I en genomgång av Sardus nyckeltal ser vi en likhet med 
IAM-modellen. De har minst ett nyckeltal om kunskap i varje kategori (tillväxt, stabilitet, 
innovation och effektivitet). Dock har modellen inte varit till inspiration vid framtagandet av 
årsredovisningen.151   
 
Securitas 
Nummer 29 är Securitas, utmärkande är den höga kunskapsintensiteten i samband med inga 
redovisade nyckeltal. Vi har tidigare i 4.2.1 analyserat varför Securitas har hög kunskapsintensitet. 
I Securitas årsredovisning kan man läsa mycket om deras medarbetare, men det är endast i 
löpande text. Redan i början av årsredovisningen skrivs det om företagets grundläggande 
värderingar: ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. Dessa värderingar ska medarbetarna förmedla 
till företagets kunder så de känner sig trygga när de anlitar Securitas.152 Det som vi anser är 
konstigt är att företaget inte har några siffror på medarbetarna, eftersom de är så pass viktiga för 
företaget. För denna typ av företag skulle stabilitetsmått som till exempel anställningstid och 
personalomsättning vara intressant. Vi tror dock att Securitas är ett företag med en hög 
personalomsättning vilket kan vara anledningen till uteblivna nyckeltal om personalen. Andra 
mått som utbildningskostnader, intäktspersoner och personalkostnader anser vi är andra bra mått 
som på ett överskådligt sätt skulle visa hur personalen används i verksamheten. 
 
WM-Data 
Företaget nummer 36 är WM-Data. Det höga kunskapsintensitetvärdet gör att företaget utmärker 
sig. Varför VM-data har en hög kunskapsintensitet har vi tidigare konstaterat, att de delvis är ett 
kunskapsföretag. Vi trodde från början att ett företag med en sådan struktur och hög 
kunskapsintensitet som WM-Data, skulle ha fler nyckeltal än fem. Undersökningen visade dock 
att denna siffra är dubbelt så hög som genomsnittet för vårt urval. Vad vi kan se finns det inte 
något samband mellan WM-Datas nyckeltal och våra modeller över personalredovisningen. 
 
 
Ångpanneföreningen 
Nummer 38 är Ångpanneföreningen (ÅF) som både utmärker sig med sina 13 redovisade 
nyckeltal och en hög andel personalkostnader. Förklaringen till de utmärkande värdena tror vi 
beror på att ÅF är ett konsult- och kunskapsföretag. Med mycket tilläggsinformation om 
personalen ger det en indikation på att medarbetarna måste lyftas fram för att få en rättvisande bild 
av verksamheten. Tidigare har ÅF använt sig fullt ut av Sveibys IAM-modell, det gör de dock inte 
längre. Likväl kan vi efter en genomgång av ÅFs nyckeltal se att modellen finns med i 
redovisningen, om än i annan form än originalversionen. 

                                                 
151 Intervju Henrik Ljung 
152 Securitas årsredovisning 2004, s 8. 
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Bilaga 7: Analys av unusual observation i regression nyckeltal vs diff RV/MV  
 
Unusual observations 
Det är fyra företag som utmärker sig i grafen: 
 
Sardus 
Grafens första unusual observation är nummer 24, Sardus. Sardus utmärker sig eftersom företaget 
ligger långt ifrån regressionslinjen med många redovisade nyckeltal. Andra företag med ungefär 
lika stor differens mellan redovisat värde och marknadsvärde (Ticket, Höganäs och WM-Data) har 
redovisat betydligt färre nyckeltal. Sardus har tidigare analyserats som en unusual observation i 
regressionen mellan kunskapsintensiteterna mot nyckeltal.  
 
Seco Tools 
Observation nummer 25 är Seco Tools. Differensen mellan redovisat värde och marknadsvärde är 
428 procent, vilket gör att företaget starkt påverkar grafen. Seco Tools utvecklar, tillverkar och 
säljer hårdmetallverktyg för skärande bearbetning. Försäljning sker till 90 procent på marknader 
utanför Sverige.153 En orsak till att Seco Tools har ett så högt marknadsvärde jämfört med 
redovisat värde är att företaget under året har emitterat ut nya aktier som ökat marknadsvärdet. 
Nyemissionen behöver inte vara den enda förklaringen men är antagligen en stark bidragande 
orsak till företagets höga marknadsvärde. 
 
Swedish Match 
Swedish Match med observation nummer 33 utmärker sig av samma anledning som Seco Tools. 
De har dock en ännu större differens än Seco Tools mellan redovisat värde och markandsvärde, 
hela 563 procent. Eftersom Swedish Match är verksamt även i USA har de i sin årsredovisning 
tagit med jämförelsesiffror för balansräkningen mellan svenska och amerikanska (US GAAP) 
redovisningsprinciper. De stora skillnaderna mellan regelverken är att US GAAP tillåter 
marknadsvärdering på tillgångar och skulder i högre grad än vad de svenska reglerna gör. I kapitel 
3.8.4. beskrivs olika orsaker till varför en differens mellan redovisat värde och marknadsvärde kan 
uppkomma. I Swedish Match redovisning kan man se många dolda tillgångar, vilket kan vara en 
orsak till det höga marknadsvärde i jämförelse med det redovisade värdet.154 Samtidigt behöver 
dolda tillgångar inte behöver vara den enda orsaken till ett högt marknadsvärde. 
 
Ångpanneföreningen 
ÅF utmärker sig här med många redovisade nyckeltal. De många nyckeltalen gör att de observeras 
långt ifrån regressionslinjen och har därmed en hög residual. Förklaringen till ett högt värde har vi 
analyserat i tidigare grafer, att de är ett konsult- och kunskapsföretag. Därför är det viktigt att 
medarbetarna lyfts fram i redovisningen. Orsaken till att de inte har en större differens mellan 
redovisat värde och marknadsvärde kan vara att de har sålt många materiella tillgångar de senaste 
åren. Oftast är det fastigheter som har dolda värden som uppdagas vid realisation. Vinsten av de 
dolda tillgångarna går via resultaträkningen till eget kapital. På så sätt har ÅF fått ett högre totalt 
kapital som därmed minskar differensen mellan redovisat värde och marknadsvärde. 
 
 
 
 

                                                 
153 www.bolagsfakta.se, 2005-11-29 
154 Swedish Match årsredovisning 2004, s 60. 
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Bilaga 8: Analys av unusual observation i regression nyckeltal vs 
aktiekursutveckling 
 
Unusual observation 
Tre företag har get utslag i regressionen som unusual observations. 
 
Hexagon 
Det första företaget som får utslag i grafen är nummer 15 Hexagon. De påverkar grafen med en 
hög kursutveckling (49,8 procent) och ligger därför långt ut på X-axeln. I 3.8.3. beskrivs de 
faktorer som påverkade aktiekursen. I Hexagons fall kan vi se att företaget har förvärvat ett 
företag i samma bransch som inneburit att flera analytiker (privata affärer, dagens industri, 
affärsvärlden) lämnat mycket positiva framtidsrapporter om företaget. Förvärvet är troligen den 
största faktorn till att företaget kraftiga kursuppgång. 
 
Sardus 
Sardus med observation nummer 24 har tio redovisade nyckeltal och påverkar därför grafen starkt. 
Företaget skulle påverka grafen oavsett vilken kursutveckling de haft, eftersom regressionslinjen 
är så pass flack. Varför företaget har många redovisade nyckeltal har vi tidigare analyserat (se 
5.3.1 och 5.4.1). 
 
Ångpanneföreningen 
Nummer 38 är Ångpanneföreningen (ÅF) och utmärker sig återigen med 13 redovisade nyckeltal. 
Liksom för Sardus skulle ÅF utmärka sig oavsett kursutveckling. Under punkterna 5.3.1 och 5.4.1 
har vi analyserat varför ÅF har många redovisade nyckeltal. 
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Bilaga 9: Information om urvalets företag i bokstavsordning 
 

 
Assa Abloy 

 
 

Antal aktier:  365 918 034 st Eget kapital 30 juni: 10 780 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 100,50 kr 
Marknadsvärde: 36 774 Mkr  Redovisat värde: 10 780 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 25 994 Mkr 
Procent: 241 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 113,50 kr 
Värde 30 juni: 100,50 kr 
Utveckling:  -11,5 % 
 
Totala kostnader: 23 608 Mkr 
Personalkostnader: 8 526 Mkr 
Kunskapsintensitet: 36,1 % 
 
Förädlingsvärde:  13 168 Mkr    
Anta anställda:  29 160   
Förädlingsvärde per anställd: 451 158 kr 
 
Totalt kapital:   29 322 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 1 005 556 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen:  
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Atlas Copco 
 
 

Antal aktier:  628 806 552 st Eget kapital 30 juni: 21 539 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 124 kr 
Marknadsvärde: 77 972 Mkr  Redovisat värde: 21 539 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 56 433 Mkr 
Procent: 262 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 100 kr 
Värde 30 juni: 124 kr 
Utveckling:  24 % 
 
Totala kostnader: 42 932 Mkr 
Personalkostnader: 11 267 Mkr 
Kunskapsintensitet: 26,2 % 
 
Förädlingsvärde företag:  22 040 Mkr 
Antal anställda:  26 828   
Förädlingsvärde per anställd: 821 530 kr 
 
Totalt kapital:  47 222 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 1 760 176 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 
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Beijer 
 
 

Antal aktier:  6 221 488 st  Eget kapital 30 juni: 407 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 137 kr 
Marknadsvärde: 852 Mkr  Redovisat värde: 407 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 445 Mkr 
Procent: 109 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 133 kr   
Värde 30 juni: 137kr 
Utveckling:  3 % 
 
Totala kostnader: 1 947 Mkr 
Personalkostnader: 377 Mkr 
Kunskapsintensitet: 19,4 % 
 
Förädlingsvärde företag:  491 Mkr 
Antal anställda:  839  
Förädlingsvärde per anställd: 585 221 kr 
 
Totalt kapital:  1 429 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 1 703 218 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Personalkostnader 
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Bergman & Beving 
 
 

Antal aktier:  28 436 416 st  Eget kapital 30 juni: 1 027 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 86 kr 
Marknadsvärde: 2 445 Mkr  Redovisat värde: 1 027 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 1 418 Mkr 
Procent: 138 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 76 kr 
Värde 30 juni: 86 kr 
Utveckling:  13,2 % 
 
Totala kostnader: 3 786 Mkr 
Personalkostnader: 644 Mkr 
Kunskapsintensitet: 17 % 
 
Förädlingsvärde företag:  853 Mkr 
Antal anställda:  1 378  
Förädlingsvärde per anställd: 619 013 kr 
 
Totalt kapital:  2 305 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 1 672 714 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Anställningstid 
2. Åldersfördelning 
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Bure Equity 
 
 

Antal aktier:  601 900 416   Eget kapital 30 juni: 1 772 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 2,05 kr 
Marknadsvärde: 1 234 Mkr  Redovisat värde: 1 772 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: -538 Mkr 
Procent: -30 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 1,74 kr 
Värde 30 juni: 2,05 kr 
Utveckling:  17,8 % 
 
Totala kostnader: 5 931 Mkr 
Personalkostnader: 2 402 Mkr 
Kunskapsintensitet: 40,5 % 
 
Förädlingsvärde företag:  2 787 Mkr 
Antal anställda:  4 687  
Förädlingsvärde per anställd: 594 623 
 
Totalt kapital:  4 420 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 943 934 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 
1. Personalkostnader  
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Cardo 

 
 

Antal aktier:  30 000 000 st  Eget kapital 30 juni: 2 829 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 184,5 kr 
Marknadsvärde: 5 535 Mkr  Redovisat värde: 2 829 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 2 706 Mkr 
Procent: 96 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 190,50 kr 
Värde 30 juni: 184,50 kr 
Utveckling:  -3,1 % 
 
Totala kostnader: 7 396 Mkr 
Personalkostnader: 2 563 Mkr 
Kunskapsintensitet: 34,7 % 
 
Förädlingsvärde företag:  3 222 Mkr 
Antal anställda:  5 947  
Förädlingsvärde per anställd: 541 786 kr 
 
Totalt kapital:  5 032 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 846 141 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 
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Electrolux 

 
 

Antal aktier:  308 920 308 st Eget kapital 30 juni: 25 526 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 166,50 kr 
Marknadsvärde: 51 435 Mkr  Redovisat värde: 25 526 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 25 909 Mkr 
Procent: 102 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 152 kr 
Värde 30 juni: 166,50 kr 
Utveckling:  9,5 % 
 
Totala kostnader: 116 966 Mkr 
Personalkostnader: 22 656 Mkr 
Kunskapsintensitet: 19,4 % 
 
Förädlingsvärde företag:  30 548 Mkr 
Antal anställda:  72 382  
Förädlingsvärde per anställd: 422 039 kr 
 
Totalt kapital:  79 932 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 1 104 308 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 
1. Nettoomsättning per anställd 
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Ericsson 

 
 

Antal aktier:  16 132 258 678 st Eget kapital 30 juni: 90 442 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 25,10 kr 
Marknadsvärde: 404 919 Mkr Redovisat värde: 90 442 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 314 477 Mkr 
Procent: 348 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 21,20 kr 
Värde 30 juni: 25,10 kr 
Utveckling:  18,4 % 
 
Totala kostnader: 112 050 Mkr 
Personalkostnader: 32 356 Mkr 
Kunskapsintensitet: 28,9 % 
 
Förädlingsvärde företag:  66 034 Mkr 
Antal anställda:  51 742  
Förädlingsvärde per anställd: 1 276 217 kr 
 
Totalt kapital:  183 040 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 3 537 552 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Antal nyanställningar 
2. Nöjd medarbetareindex 
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Föreningssparbanken 

 
 

Antal aktier:  530 310 955 st Eget kapital 30 juni: 46 134 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 171,50 kr 
Marknadsvärde: 90 442 Mkr  Redovisat värde: 46 134 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 44 308 Mkr 
Procent: 96 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 165,50 kr 
Värde 30 juni: 171,50 kr 
Utveckling:  3,6 % 
 
Totala kostnader: 43 117 Mkr 
Personalkostnader: 6 751 Mkr 
Kunskapsintensitet: 15,7 % 
 
Förädlingsvärde företag:  19 799 Mkr 
Antal anställda:  16 630  
Förädlingsvärde per anställd: 1 190 559 kr 
 
Totalt kapital:  1 020 459 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 61 362 538 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Åldersfördelning 
2. Utbildningsnivå (akademisk examen, högskoleutbildning, gymnasieutbildning, övrig) 
3. Nöjd medarbetareindex 
4. Utbildningskostnader  
5. Antal medarbetare som medverkat i vidareutbildning 
6. Personalomsättning 
7. Personalkostnader 
8. Utbildningskostnader per anställd 
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Gambro 
 
 

Antal aktier:  344 653 288 st Eget kapital 30 juni: 20 600 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 104,50 kr 
Marknadsvärde: 35 981 Mkr  Redovisat värde: 20 600 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 15 381 Mkr 
Procent: 74,7 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 93,25 kr 
Värde 30 juni: 104,50 kr 
Utveckling:  12,1 % 
 
Totala kostnader: 27 642 Mkr 
Personalkostnader: 7 040 Mkr 
Kunskapsintensitet: 25,5 % 
 
Förädlingsvärde företag:  9 268 Mkr 
Antal anställda:  21 391  
Förädlingsvärde per anställd: 433 266 kr 
 
Totalt kapital:  31 555 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 1 475 153 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Personalomsättning 
2. Medelålder 
3. Andel internrekryteringar 
4. Nöjd medarbetareindex 
5. Antal vidareutbildade anställda 
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Getinge 

 
 

Antal aktier:  201 873 920 st Eget kapital 30 juni: 5 339 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 106,50 kr 
Marknadsvärde: 21 499 Mkr  Redovisat värde: 5 339 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 16 160 Mkr 
Procent: 303 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 82,75 kr 
Värde 30 juni: 106,50 kr 
Utveckling:  28,7 % 
 
Totala kostnader: 9 621 Mkr 
Personalkostnader: 3 535 Mkr 
Kunskapsintensitet: 36,7 % 
 
Förädlingsvärde företag:  5 561 Mkr 
Antal anställda:  6 713  
Förädlingsvärde per anställd: 828 393 kr 
 
Totalt kapital:  12 236 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 1 822 732 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 
1. Förädlingsvärde per anställd 
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Gunnebo 

 
 

Antal aktier:  43 854 548 st  Eget kapital 30 juni: 1 294 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 72,25 kr 
Marknadsvärde: 3 168 Mkr  Redovisat värde: 1 294 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 1 874 Mkr 
Procent: 145 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 70,8 kr 
Värde 30 juni: 72,25 kr 
Utveckling:  2 % 
 
Totala kostnader: 5 979 Mkr 
Personalkostnader: 2 531Mkr 
Kunskapsintensitet: 42,3 % 
 
Förädlingsvärde företag:  3 055 Mkr 
Antal anställda:  8 188  
Förädlingsvärde per anställd: 373 107 kr 
 
Totalt kapital:  5 657 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 690 889 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Antal medarbetare som genomgått chefsutbildning 
2. Andel kvinnor i chefsbefattningar 
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Haldex 

 
 

Antal aktier:  22 296 220 st  Eget kapital 30 juni: 1 744 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 136,50 kr 
Marknadsvärde: 3 043 Mkr  Redovisat värde: 1 744 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 1 299 Mkr 
Procent: 74,5 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 116,50 kr 
Värde 30 juni: 136,50 kr 
Utveckling:  17,2 % 
 
Totala kostnader: 6 523 Mkr 
Personalkostnader: 1 863 Mkr 
Kunskapsintensitet: 28,6 % 
 
Förädlingsvärde företag:  2 462 Mkr 
Antal anställda:  4 317  
Förädlingsvärde per anställd: 570 303 kr 
 
Totalt kapital:  3 885 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 899 930 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Nettoomsättning per anställd 
2. Antal nyanställningar 
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Handelsbanken 

 
 

Antal aktier:  669 641 462 st Eget kapital 30 juni: 62 346 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 159,50 kr 
Marknadsvärde: 106 808 Mkr Redovisat värde: 62 346 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 44 462 Mkr 
Procent: 71 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 173 kr 
Värde 30 juni: 159,50 kr 
Utveckling:  -7,8 % 
 
Totala kostnader: 38 850 Mkr 
Personalkostnader: 5 320 Mkr 
Kunskapsintensitet: 13,7 % 
 
Förädlingsvärde företag:  19 146 Mkr  
Antal anställda:  9 150  
Förädlingsvärde per anställd: 2 092 459 kr 
 
Totalt kapital:  1 349 090 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 147 441 530 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Internrekrytering chefsbefattningar 
2. Personalomsättning 
3. Åldersfördelning 
4. Könsfördelning på chefsbefattningar 
5. Personalkostnader 
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Hexagon 
 
 

Antal aktier:  69 818 112 st  Eget kapital 30 juni: 2 829 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 158 kr 
Marknadsvärde: 11 031 Mkr  Redovisat värde: 2 829 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 8 202 Mkr 
Procent: 290 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 105,50 kr 
Värde 30 juni: 158 kr 
Utveckling:  49,8 % 
 
Totala kostnader: 7 866 Mkr 
Personalkostnader: 2 927 Mkr 
Kunskapsintensitet: 37,2 % 
 
Förädlingsvärde företag:  3 856 Mkr 
Antal anställda:  5 935  
Förädlingsvärde per anställd: 649 705 kr 
 
Totalt kapital:  7 330 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 1 235 046 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 
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Holmen 

 
 

Antal aktier:  84 756 162 st  Eget kapital 30 juni: 15 245 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 211 kr 
Marknadsvärde: 17 883 Mkr  Redovisat värde: 15 245 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 2 637 Mkr 
Procent: 17 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 230 kr 
Värde 30 juni: 211 kr 
Utveckling:  -8,6 % 
 
Totala kostnader: 14 551 Mkr 
Personalkostnader: 2 420 Mkr 
Kunskapsintensitet: 16,6 % 
 
Förädlingsvärde företag:  5 468 Mkr 
Antal anställda:  4 897  
Förädlingsvärde per anställd: 1 116 602 kr 
 
Totalt kapital:  26 567 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 5 425 158 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 
1. Personalkostnader 
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Hufvudstaden 

 
 

Antal aktier:  211 271 935   Eget kapital 30 juni: 7 820 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 58 kr 
Marknadsvärde: 12 253 Mkr  Redovisat värde: 7 820 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 4 433 Mkr 
Procent: 57 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 47,60 kr 
Värde 30 juni: 58 kr 
Utveckling:  21,8 % 
 
Totala kostnader: 886,7 Mkr 
Personalkostnader: 72,1 Mkr 
Kunskapsintensitet: 8,1 % 
 
Förädlingsvärde företag:  1 856 Mkr 
Antal anställda:  91  
Förädlingsvärde per anställd: 20 395 604 kr 
 
Totalt kapital:  10 479 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 115 153 846 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Andel kvinnliga chefer 
2. Genomsnittlig anställningstid 
3. Total sjukfrånvaro  
4. Åldersfördelning 
5. Medelålder 
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Höganäs 

 
 

Antal aktier:  35 098 932 st  Eget kapital 30 juni: 2 449 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 209,50 kr 
Marknadsvärde: 7 353 Mkr  Redovisat värde: 2 449 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 4 904 Mkr 
Procent: 200 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 178,50 kr 
Värde 30 juni: 209,50 kr 
Utveckling:  17,4 % 
 
Totala kostnader: 3 751 Mkr 
Personalkostnader: 715 Mkr 
Kunskapsintensitet: 19,1 % 
 
Förädlingsvärde företag:  1 623 Mkr 
Antal anställda:  1 592  
Förädlingsvärde per anställd: 1 019 472 kr 
 
Totalt kapital:  4 742 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 2 978 643 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Åldersfördelning  
2. Utbildningsnivå uppdelat på grundskoleutbildning, påbyggnadsutbildning, högskoleutbildning 

och universitetsexamen. 
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Industrivärden 

 
 

Antal aktier:  193 135 612   Eget kapital 30 juni: 36 905 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 171 kr 
Marknadsvärde: 33 026 Mkr  Redovisat värde: 36 905 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: -3 879 Mkr 
Procent: -10,5 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 169,50 kr 
Värde 30 juni: 171 kr 
Utveckling:  0,9 % 
 
Totala kostnader: 4 342 Mkr 
Personalkostnader: 1 043 Mkr 
Kunskapsintensitet: 24 % 
 
Förädlingsvärde företag:  2 634 Mkr 
Antal anställda:  2 632  
Förädlingsvärde per anställd: 1 000 760 kr 
 
Totalt kapital:  20 171 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 7 663 754 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Utbildningsgrad, akademisk och annan. 
2. Anställningstid (år) 
3. Åldersfördelning 
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JM 

 
 

Antal aktier:  24 676 380 st  Eget kapital 30 juni: 2 590 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 253 kr 
Marknadsvärde: 6 243 Mkr  Redovisat värde: 2 590 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 3 653 Mkr 
Procent: 141 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 191,50 kr 
Värde 30 juni: 253 kr 
Utveckling:  32,1 % 
 
Totala kostnader: 8 092 Mkr 
Personalkostnader: 1 177 Mkr 
Kunskapsintensitet: 14,5 % 
 
Förädlingsvärde företag:  1 936 Mkr 
Antal anställda:  2 286  
Förädlingsvärde per anställd: 846 894 kr 
 
Totalt kapital:  8 239 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 3 604 112 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Andel intäktspersoner 
2. Utbildningsgrad 
3. Genomsnittlig anställningstid  
4. Utbildningskostnader 
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OMX 

 
 

Antal aktier:  118 474 307 st Eget kapital 30 juni: 4 434 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 89 kr 
Marknadsvärde: 10 554 Mkr  Redovisat värde: 4 434 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 6 120 Mkr 
Procent: 138 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 85 kr 
Värde 30 juni: 89 kr 
Utveckling:  4,5% 
 
Totala kostnader: 2 699 Mkr 
Personalkostnader: 1 045 Mkr 
Kunskapsintensitet: 38,7 % 
 
Förädlingsvärde företag:  1 754 Mkr 
Antal anställda:  1 517  
Förädlingsvärde per anställd: 1 156 229 kr 
 
Totalt kapital:  6 534 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 4 307 185 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Andel intäktspersoner 
2. Genomsnittsålder 
3. Åldersstruktur 
4. Antal vidareutbildade chefer under året 
5. Förädlingsvärde per anställd 
6. Resultat per anställd 
7. Intäkter per anställd 
8. Personalkostnad per anställd 
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Ratos 

 
 

Antal aktier:  79 182 440 st  Eget kapital 30 juni: 9 775 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 170 kr 
Marknadsvärde: 13 461 Mkr  Redovisat värde: 9 775 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 3 686 Mkr 
Procent: 38 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 143,50 kr 
Värde 30 juni: 170 kr 
Utveckling:  18,5 % 
 
Totala kostnader: 4 044 Mkr 
Personalkostnader: 954,2 Mkr 
Kunskapsintensitet: 23,6 % 
 
Förädlingsvärde företag:  3 091 Mkr 
Antal anställda:  1 796  
Förädlingsvärde per anställd: 1 721 047 kr 
 
Totalt kapital:  11 957 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 6 657 572 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 
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Sandvik 

 
 

Antal aktier:  237 257 435 st Eget kapital 30 juni: 21 856 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 290,50 kr 
Marknadsvärde: 68 923 Mkr  Redovisat värde: 21 856 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 47 067 Mkr 
Procent: 215 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 268 kr 
Värde 30 juni: 290,50 kr 
Utveckling:  8,4 % 
 
Totala kostnader: 48 628 Mkr 
Personalkostnader: 19 600 Mkr 
Kunskapsintensitet: 40,3 % 
 
Förädlingsvärde företag:  29 674 Mkr 
Antal anställda:  37 673  
Förädlingsvärde per anställd: 787 673 kr 
 
Totalt kapital:  51 231 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 1 359 886 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 
 
 
 

 
 



 130

 
Sardus 

 
 

Antal aktier:  10 098 500 st  Eget kapital 30 juni: 350 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 98,75 kr 
Marknadsvärde: 997 Mkr  Redovisat värde: 350 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 647 Mkr 
Procent: 185 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 106 kr 
Värde 30 juni: 98,75 kr 
Utveckling:  -6,8 % 
 
Totala kostnader: 1 706,4 Mkr 
Personalkostnader: 320,5 Mkr 
Kunskapsintensitet: 18,8 % 
 
Förädlingsvärde företag:  541 Mkr 
Antal anställda:  750  
Förädlingsvärde per anställd: 721 333 kr 
 
Totalt kapital:  1 276 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 1 701 333 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Andel intäktspersoner 
2. Utbildningsgrad 
3. Genomsnittlig anställningstid 
4. Personalomsättning 
5. Andel kvinnliga chefer 
6. Förädlingsvärde per anställd 
7. Skadefrekvens i arbetet 
8. Genomsnittlig sjukfrånvaro per anställd 
9. Utbildningskostnader 
10. Kostnader för kompetensutveckling per anställd 
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SAS 
 
 

Antal aktier:  164 500 000 st Eget kapital 30 juni: 12 432 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 67,25 kr 
Marknadsvärde: 11 062 Mkr  Redovisat värde: 12 432 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: -1 370 Mkr 
Procent: -11 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 60 kr 
Värde 30 juni: 67,25 kr 
Utveckling:  12,1 % 
 
Totala kostnader: 60 631 Mkr 
Personalkostnader: 18 837 Mkr 
Kunskapsintensitet: 31,1 % 
 
Förädlingsvärde företaget:  20 786 Mkr 
Antal anställda:  32 481  
Förädlingsvärde per anställd: 639 943 kr 
 
Totalt kapital:  57 612 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 1 773 714 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Personalkostnader 
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SCA 
 
 

Antal aktier:  235 036 698 st Eget Kapital 30 juni: 57 588 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 250 kr 
Marknadsvärde: 58 759 Mkr  Redovisat värde: 57 588 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 1 171 Mkr 
Procent: 2 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 283,50 kr 
Värde 30 juni: 250 kr 
Utveckling:  -13,4 % 
 
Totala kostnader: 87 176 Mkr 
Personalkostnader: 18 768 Mkr 
Kunskapsintensitet: 21,5 % 
 
Förädlingsvärde företaget:  31 843 Mkr 
Antal anställda:  49 919  
Förädlingsvärde per anställd: 637 893 kr 
 
Totalt kapital:  117 048 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 2 344 758 kr 
 
Övriga personalupplysningar i årsredovisningen: 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Kompetensutvecklingskostnader (#) 
2. Utbildningsgrad 
3. Andel anställda som medverkat i kompetensutveckling 
4. Åldersfördelning 
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Scribona 

 
 

Antal aktier:  51 061 606  Eget kapital 30 juni: 894 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 14,5kr 
Marknadsvärde: 740 Mkr  Redovisat värde: 894 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: -154 kr 
Procent: -17 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 14,55 kr 
Värde 30 juni: 14,50 kr 
Utveckling:  0 
 
Totala kostnader: 11 944 Mkr 
Personalkostnader: 597 Mkr 
Kunskapsintensitet: 5 % 
 
Förädlingsvärde företag:  777 Mkr 
Antal anställda:  1 050  
Förädlingsvärde per anställd: 740 000 kr 
 
Totalt kapital:  3 756 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 3 577 143 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Omsättning per anställd 
2. Personalkostnader 
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Seco Tools 

 
 

Antal aktier:  29 093 538 st  Eget kapital 30 juni: 1 784 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 330 kr 
Marknadsvärde: 9 601 Mkr  Redovisat värde: 1 784 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 7 817 Mkr 
Procent: 438 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 306 kr 
Värde 30 juni: 330 kr 
Utveckling:  7,8 % 
 
Totala kostnader: 3 563 Mkr 
Personalkostnader: 1 650,6 Mkr 
Kunskapsintensitet: 46,3 % 
 
Förädlingsvärde företag:  2 860 Mkr 
Antal anställda:  3 886  
Förädlingsvärde per anställd: 735 975 kr 
 
Totalt kapital:  3 669 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 944 159 kr 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Anställningstid (år) 
2. Åldersstruktur 
3. Personalomsättning 
4. Sjukfrånvaro, uppdelat tjänstemän och arbetare 
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Securitas 

 
 

Antal aktier:  365 058 897 st Eget kapital 30 juni: 10 798 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 130,50 kr 
Marknadsvärde: 47 640 Mkr  Redovisat värde: 10 798 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 36 842 Mkr 
Procent: 341 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 114 kr 
Värde 30 juni: 130,50 kr 
Utveckling:  14,5 % 
 
Totala kostnader: 57 548 Mkr 
Personalkostnader: 40 340 Mkr 
Kunskapsintensitet: 70 % 
 
Förädlingsvärde företag:  44 830 Mkr 
Antal anställda:  206 509  
Förädlingsvärde per anställd: 217 085 kr 
 
Totalt kapital:  36 231 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 175 445 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 
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Skanska 

 
 

Antal aktier:  418 574 448 st Eget kapital 30 juni: 17 959 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 96,50 kr 
Marknadsvärde: 40 392 Mkr  Redovisat värde: 17 959 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 22 433 Mkr 
Procent: 125 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 82 kr 
Värde 30 juni: 96,50 kr 
Utveckling:  17,7 % 
 
Totala kostnader: 113 859 Mkr 
Personalkostnader: 20 041 Mkr 
Kunskapsintensitet: 17,6 % 
 
Förädlingsvärde företag:  24 821 Mkr 
Antal anställda:  53 074  
Förädlingsvärde per anställd: 467 668 kr 
 
Totalt kapital:  62 509 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 1 177 770 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Andel intäktspersoner 
2. Andel kvinnor i chefsbefattningar 
3. Antal medarbetare som medverkat i utbildningar 
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SKF 

 
 

Antal aktier:  455 351 068 st Eget kapital 30 juni:    16 252 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 80 kr 
Marknadsvärde: 36 428 Mkr  Redovisat värde: 16 252 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 20 176 Mkr 
Procent: 124 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 74 kr 
Värde 30 juni: 80 kr 
Utveckling:  8,1 % 
 
Totala kostnader: 41 121 Mkr 
Personalkostnader: 14 389 Mkr 
Kunskapsintensitet: 35 % 
 
Förädlingsvärde företag:  20 571 Mkr 
Antal anställda:  38 502  
Förädlingsvärde per anställd: 534 284 kr 
 
Totalt kapital:  34 847 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 905 070 kr 
 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 
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SSAB 

 
 

Antal aktier:  90 929 060 st  Eget kapital 30 juni: 12 802 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 172,50 kr 
Marknadsvärde: 15 685 Mkr  Redovisat värde: 12 802 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 2 883 Mkr 
Procent: 23 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 158,50 kr 
Värde 30 juni: 172,50 kr 
Utveckling:  8,8 % 
 
Totala kostnader: 21 017 Mkr 
Personalkostnader: 4 212 Mkr 
Kunskapsintensitet: 20 % 
 
Förädlingsvärde företaget:  10 068 Mkr 
Antal anställda:  9 412  
Förädlingsvärde per anställd: 1 069 698 kr 
 
Totalt kapital:  21 613 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 2 296 323 kr 
 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Andel intäktspersoner 
2. Åldersstruktur (tjänstemän och medarbetare) 
3. Antal olyckor per miljoner arbetstimmar 
4. Personalomsättning 
5. Vinstutdelningssystem  
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Swedish Match 

 
 

Antal aktier:  324 563 281 st Eget kapital 30 juni: 4 342 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 88,75 kr 
Marknadsvärde: 28 804 Mkr  Redovisat värde: 4 342 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 24 462 Mkr 
Procent: 563 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 77 kr 
Värde 30 juni: 88,75 kr 
Utveckling:  13,2 % 
 
Totala kostnader: 20 147 Mkr 
Personalkostnader: 2 343 Mkr 
Kunskapsintensitet: 11,6 % 
 
Förädlingsvärde företaget:  6 422 Mkr 
Antal anställda:  15 039  
Förädlingsvärde per anställd: 427 023 kr 
 
Totalt kapital:  14 621 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 972 205 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 
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TeliaSonera 

 
 

Antal aktier:  4 675 232 069 Eget kapital 30 juni: 126 997Mkr 
Aktiekurs 30 juni 37,30 kr 
Marknadsvärde: 174 386 Mkr Redovisat värde: 126 997Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 47 389 Mkr 
Procent: 37 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 39,80 kr  
Värde 30 juni: 37,30 kr 
Utveckling:  -6,3 % 
 
Totala kostnader: 68 037 Mkr 
Personalkostnader: 11 017 Mkr 
Kunskapsintensitet: 16,2 % 
 
Förädlingsvärde företaget:  49 217 Mkr 
Antal anställda:  25 381  
Förädlingsvärde per anställd: 1 939 128 kr 
 
Totalt kapital:  193 018 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 7 604 822 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Andel kvinnliga chefer 
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Ticket 

 
 

Antal aktier:  17 571 180 st  Eget kapital 30 juni: 93 Mkr 
Aktiekurs 30 juni  14,85 kr 
Marknadsvärde: 261 Mkr  Redovisat värde: 93 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 168 Mkr 
Procent: 181 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 11,65 kr 
Värde 30 juni: 14,85 kr 
Utveckling:  27,5 % 
 
Totala kostnader: 297 Mkr 
Personalkostnader: 162 Mkr 
Kunskapsintensitet: 54,5 % 
 
Förädlingsvärde företaget:  180 Mkr 
Antal anställda:  390  
Förädlingsvärde per anställd: 461 154 kr 
 
Totalt kapital:  288,9 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 740 769 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Försäljning per anställd 
2. Antal utbildningsdagar (tillfällen) 
3. Kostnad för personalens utbildning per tillfälle 
4. Könsfördelning mellan säljchefer 
5. Genomsnittlig anställningstid (år) 
6. Bruttoresultat per anställd 
7. Utbildningskostnader 
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WM-Data 

 
 

Antal aktier:  420 235 248 st Eget kapital 30 juni: 2 697 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 19,7 kr 
Marknadsvärde: 8 279 Mkr  Redovisat värde: 2 697 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 5 582 Mkr 
Procent: 207 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 14,4 kr 
Värde 30 juni: 19,7 kr 
Utveckling:  36,8 % 
 
Totala kostnader: 7 885,1 Mkr 
Personalkostnader: 4 440,2 Mkr 
Kunskapsintensitet: 56,3 % 
 
Förädlingsvärde företaget:  4 938 Mkr 
Antal anställda:  7 655  
Förädlingsvärde per anställd: 645 069 kr 
 
Totalt kapital:  3 825,4 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 499 725 Mkr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Andel intäktspersoner 
2. Personalomsättning 
3. Antal nyrekryteringar 
4. Antal vidareutbildade under året 
5. Personalkostnader 
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Volvo 

 
 

Antal aktier:  425 684 037   Eget kapital 30 juni: 72 066 Mkr 
Aktiekurs 30 juni 318 kr 
Marknadsvärde: 135 368Mkr  Redovisat värde: 72 066 Mkr 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 63 302 Mkr 
Procent: 88 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 263,50 kr 
Värde 30 juni: 318 kr 
Utveckling:  20,9 % 
 
Totala kostnader: 202 683 kr 
Personalkostnader: 37 090 kr 
Kunskapsintensitet: 18,3 % 
 
Förädlingsvärde företaget:  50 232 Mkr 
Antal anställda:  78 196  
Förädlingsvärde per anställd: 642 386 kr 
 
Totalt kapital:  222 896 Mkr 
Totalt kapital per anställd: 2 850 478 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Nöjd medarbetareindex 
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Ångpanneföreningen 

 
 

Antal aktier:  5 962 142  Eget kapital 30 juni:   423 
Aktiekurs 30 juni: 153 
Marknadsvärde: 912  Redovisat värde: 423 
 
 
Skillnad mellan marknadsvärde och redovisat värde: 
Summa: 489 
Procent: 116 % 
 
Aktiens utveckling första halvåret 2005: 
Värde 1 januari: 132 
Värde 30 juni: 153 
Utveckling:  15,9 % 
 
Totala kostnader: 2 138,1 
Personalkostnader: 1 428,3 
Kunskapsintensitet: 66,8 % 
 
Förädlingsvärde företaget:  1 529 Mkr 
Antal anställda:  2 647  
Förädlingsvärde per anställd: 577 635 kr 
 
Totalt kapital:  1 296,8 Mkr 
Totalt kapital per anställd:  489 913 kr 
 
 
Nyckeltal i årsredovisningen: 

1. Debiteringsgrad 
2. Andel intäktspersoner 
3. Åldersfördelning 
4. Anställningstid  
5. Omsättning/medarbetare 
6. Resultat/medarbetare  
7. Personalkostnader 
8. Förädlingsvärde  
9. Personalomsättning  
10. Andel nyanställda  
11. Utbildningsgrad (%), uppdelat i akademisk, gymnasial och övrig utbildning 
12. Utbildningskostnader  
13. Antal vidareutbildade medarbetare 
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Bilaga 10: Nyckeltal från IAM-modellen 
 
Andel intäktspersoner 
 
Andel storkunder 
 
Andel storkunder 
 
Antal år inom yrket för intäktspersoner 
 
Avhoppskänslighet per anställd 
 
Avhoppskänslighet per intäktsperson 
 
Försäljning per kund 
 
Försäljningar till nya kunder 
 
Företagets ålder 
 
Företagets organisering för att engagera kunderna 
 
Förädlingsvärde per anställd 
 
Imagehöjande kunder 
 
Investeringar i IT 
 
Investeringar i interna strukturen 
 
Kompetensindex 
 
Könsfördelning per intäktspersoner 
 
Könsfördelning per supportanställda 
 
Nya processer (dataprogram och liknande) 
 
Nöjd kundindex 
 
Nöjd merarbetareindex 
 
Organisk tillväxt 
 
Personalens genomsnittsålder 
 
Personalomsättning intäktspersoner 
 
Personalomsättning supportanställda 
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Utbildningskostnader 
 
Utbildningsnivå 
 
Vinst och förlust index 
 
Vinst per anställd 
 
Vinst per intäktsperson 
 
Vinst per kund 
 
Återköpsfrekvens 
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Bilaga 11: Nyckeltal från Navigatorn 
 
Nyckeltal för humanfokus: 
 

1. Ledarskapsindex (%) 
 

2. Motivationsindex (%) 
 

3. Empowermentindex (%) 
 

4. Antal anställda (#) 
 

5. Personalomsättning (%) 
 

6. Genomsnittlig arbetstid hos företaget (#) 
 

7. Antal chefer (#) 
 

8. Antal kvinnliga chefer (#) 
 

9. Genomsnittlig ålder på anställda (#) 
 

10. Utbildningsdagar (dagar/år) (#) 
 

11. Personalens IT-kunnighet (#) 
 

12. Antalet heltidsanställda/fast anställda (#) 
 

13. Genomsnittlig ålder hos heltidsanställda (#) 
 

14. Årlig omsättning av fast heltidsanställda 
 

15. Årlig kostnad per capita för utbildning, kommunikation och supportprogram för fast 
heltidsanställd personal (kr) 

 
16. Fast heltidsanställd personal som tillbringar mindre än 50 procent av arbetstiden på företag. 

Procentandel fast heltidsanställd personal. Per capita årliga kostnader för utbildning, 
kommunikation och supportprogram. 

 
17. Antal tillfälligt heltidsanställda. Genomsnittligt antal år i företaget för tillfälligt heltidsanställda. 

 
18. Antal deltidsanställda/icke heltidsanställda entreprenörer (#) 

 
19. Årskostnader per capita för utbildnings- och supportprogram för tillfälligt heltidsanställda (Kr) 

 
20. Genomsnittlig kontraktsvarighet (#) 

 
21. Procent chefer i företaget med högre examina: 
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Företagsekonomi (%) 
Högre naturvetenskap och teknik (%) 
Högre humaniora (%) 
 
Nyckeltal för fokus för förnyelse och utveckling 
 
1. Kostnad för kompetensutveckling/anställd (Kr) 

 
2. Nöjd anställningsindex (#) 

 
3. Relationen investering/kund (Kr) 

 
4. Andel utbildningstimmar (%) 

 
5. Andel utvecklingstimmar (%) 

 
6. Möjlighetsandel (%) 

 
7. Kostnader för forskning och utveckling/administrativa kostnader (%) 

 
8. Utbildningskostnader/anställd (Kr) 

 
9. Utbildningskostnader/administrativa kostnader (%) 

 
10. Kostnader för affärsutveckling/administrativa kostnader (%) 

 
11. Andel anställda under 40 års ålder (%) 

 
12. Kostnader för IT-utveckling/IT-kostnader (%) 

 
13. IT-kostnader för utbildning/IT-kostnader (%) 

 
14. Resurser för forskning och utveckling/totala resurser (%) 

 
15. Kundbas och kundpotential (#) 

 
16. Genomsnittlig kundålder (#), utbildningsår (#), och inkomst (#) 

 
17. Genomsnittligt kundförhållande till företaget i månader (#) 

 
18. Investering i utbildning/kund (Kr) 

 
19. Direkt kommunikation med kunder/år (#) 

 
20. Icke-produkt relaterade kostnader/kund/år (Kr) 

 
21. Investeringar i ny marknadsutveckling (Kr) 

 
22. Totalt värde på EDI-system (Kr) 
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23. Investering i strukturell kapitalutveckling (Kr) 
 

24. Uppgradering av EDI-system (Kr) 
 

25. Kapacitet hos EDI-system (#) 
 

26. Andelen nya produkter (mindre än två år) som kommer att ingå i produktfamiljen (%) 
 

27. Grundläggande investeringar i forskning och utveckling (%) 
 

28. Forsknings och utvecklingsinvesteringar i produktdesign (%) 
 

29. Forsknings och utvecklingsinvesteringar i tillämpningar (%) 
 

30. Investeringar i ny produktsupport och utbildning (Kr) 
 

31. Genomsnittlig ålder på företagspatent (#) 
 

32. Patentansökningar (#) 
 
 
Nyckeltal för processfokus 
 

1. Administrativa kostnader/totala intäkter (#) 
 

2. Kostnader för administrativa misstag/managementintäkter (%) 
 

3. Behandlingstid, utbetalningar (#) 
 

4. Kontrakt som registrerats utan fel (#) 
 

5. Funktionspoäng/anställd/månad (#) 
 

6. PC och laptop/anställd (#) 
 

7. Nätverkskapacitet/anställd (#) 
 

8. Administrativa kostnader/anställd (Kr) 
 

9. IT-kostnader/anställd (Kr) 
 

10. IT-kostnader/administrativa kostnader (%) 
 

11. Administrativ kostnad/bruttopremie (%) 
 

12. IT-kapacitet (#) 
 

13. Förändringar i IT-inventarier (Kr) 
 

14. Företagets kvalitetsprestationer (#) 
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15. Företagets prestationer/kvalitetsmål (%) 

 
16. Avslutade IT-inventarier/IT-inventarier (%) 

 
17. Föräldralösa IT-inventarier/IT-inventarier (%) 

 
18. IT-kapacitet/anställd (#) 

 
19. IT-prestationer/anställd (#) 

 
Nyckeltal för kundfokus 
 

1. Marknadsandel (%) 
 

2. Antal kunder (#) 
 

3. Årlig försäljning/kund (Kr) 
 

4. Förlorade kunder (#) 
 

5. Genomsnittlig varaktighet av kundrelation (#) 
 

6. Genomsnittlig kundstorlek (Kr) 
 

7. Kundvärdering (%) 
 

8. Kundbesök på företaget (#) 
 

9. Dagar som tillbringats med kundbesök (#) 
 

10. Kunder/anställda (Kr) 
 

11. Intäktsgenererande personal (#) 
 

12. Genomsnittlig tidsåtgång från kundkontakt till säljrespons (#) 
 

13. Kvoten mellan säljkontakter och säljavslut (%) 
 

14. Nöjd kundindex (%) 
 

15. IT-investeringar/säljare (Kr) 
 

16. IT-investeringar/service- och supportanställda (Kr) 
 

17. Kundernas IT-kunnighet (%) 
 

18. Supportkostnader/kund (Kr) 
 

19. Servicekostnader/kund/år (Kr) 
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20. Servicekostnader/kund/kontakt (Kr) 

 
Finansiella nyckeltal 
 

1. Totala tillgångar (Kr) 
 

2. Totala tillgångar/anställd (Kr) 
 

3. Intäkter/totala tillgångar (%) 
 

4. Vinster/totala tillgångar (Kr) 
 

5. Intäkter som resultat av nya affärsverksamheter (Kr) 
 

6. Vinster som resultat av nya affärsverksamheter (Kr) 
 

7. Intäkter/anställd (Kr) 
 

8. Kundtid/anställds närvaro (%) 
 

9. Vinster/anställd (Kr) 
 

10. Förlorade affärsintäkter i jämförelse med marknadsgenomsnittet (%) 
 

11. Intäkter från nya kunder/totala intäkter (%) 
 

12. Marknadsvärde (%) 
 

13. Avkastning på värdet av nettotillgångar (%) 
 

14. Avkastning på nettotillgångar som resultat av en ny affärsverksamhet (Kr) 
 

15. Värdeökning/anställd (Kr) 
 

16. Investeringar i IT (Kr) 
 

17. Värdeökning/kund 
 
 
 
 
 
 
 


