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Sammanfattning 
 

Denna Kandidatuppsats intresserar sig för humankapitalets roll i svenska industriföretagens 
årsrapporter åren 2007 och 2011. Ämnesvalet grundar sig i faktumet att tidigare forskning 
kring humankapital fokuserat på tjänsteföretag, trots att vi idag lever i ett kunskapssamhälle 
där humankapitalets betydelse borde vara av relevans även inom verkstadsindustrin 
eftersom även industrin kräver alltfler högutbildade medarbetare. Uppsatsen analyserar de 
så kallade Konradvariablerna, det vill säga nyckeltalsmätning av humankapital. 
Konradvariablernas utveckling undersöks samt jämförs med kontrollvariabeln produktivitet.  
 
Resultatet visar att redovisningen av icke obligatoriska Konradvariabler har minskat mellan 
de två undersökningsåren, 25 % av de 16 undersökta Konradvariablerna redovisades år 2007 
mot 20 % år 2011. Vidare påvisas ett starkt samband mellan förändringen av produktivitet 
och förändringen av de två Konradvariablerna vinst per anställd och förädlingsvärde per 
anställd hos de enskilda undersökningsobjekten. Antalet redovisade Konradvariabler sjönk 
från i genomsnitt fyra stycken år 2007 till 3.2 år 2011. 
 
Uppsatsen drar slutsatsen att verkstadsföretagen inte ser ut att prioritera en redovisning av 
Konradvariabler. Uppsatsen anser dock att externa intressenter kan bilda sig en uppfattning 
av humankapitalförändringen över tid inom ett företag med hjälp av Konradvariabler, men 
att dessa slutsatser kan ej dras på aggregerad nivå över hela verkstadsindustrin. Det är även 
rimligt att anta att humankapitalutvecklingen, mätt med Konradvariabler, har ett starkt 
positivt samband med produktivitet.  

 
 
 
 
 
Tack till:  
Handledare Thomas Danborg och Blekinge Tekniska Högskola. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Industrisamhället har övergått i en kunskapsekonomi (Cowan, Van der Paal, 2000, s. 15). År 
1982 bestod 62 procent av företagens marknadsvärde av hårda tillgångar, 1992 var denna 
siffra endast 38 procent. I senare studier har de hårda tillgångarnas andel av marknadsvärdet 
varit så lågt som 30 procent vilket innebär att immateriella tillgångar, såsom exempelvis 
humankapital, står för hela 70 procent av ett företags tillgångar (Leslie, 2003, s. 3).  
Tillgångarnas karaktär har med andra ord förändrats radikalt över de senaste 30 åren. Den 
traditionella redovisningsmodellen har dock inte reformerats i samma utsträckning, därmed 
har redovisningen inte anpassats till den kunskapsintensivitet som kännetecknar dagens 
affärsvärld (Arbetsgruppen Konrad, 1990, s. 11). Att redovisningen inte anpassats till dagens 
förutsättningar beror delvis på traditionens makt, men också på svårigheterna med att mäta 
humankapital då det saknas väldefinierade, mätbara och allmänt accepterade mått. 
Forskningen har dock försökt komma fram till hur humankapitalet ska mätas på bästa sätt 
och Konradgruppen är ett forskningslag som varit framträdande på området. 
 
I denna uppsats används nyckeltal föreslagna av Konradgruppen (fortsättningsvis 
Konradvariablerna) för att analysera humankapitalets betydelse i den svenska 
verkstadsindustrins årsredovisningar. 
 

1.2 Problemdiskussion 

Vi lever idag i ett kunskapssamhälle, det vill säga ett samhälle där kunskap är den viktigaste 
produktionsfaktorn. Hur denna produktionsfaktor kan synliggöras i företagens redovisning 
har diskuterats länge inom forskningen om humankapital och intellektuellt kapital. Diskursen 
kan ofta förknippas med kunskapsintensiva tjänsteföretag och konstaterandet att den 
finansiella redovisningen är anpassad efter industriföretagens förutsättningar, såsom 
Arbetsgruppen Konrad påpekar (1990). Argumentationen gör gällande att det är svårt att 
värdera kunskapsföretag med stöd av redovisningen eftersom balansräkningen inte förmår 
påvisa kunskapsföretagens verkliga tillgång: de anställdas kunskapsnivå och kompetens. 
Detta problem har föranlett diskussioner om hur humankapitalet skulle kunna tydliggöras i 
årsredovisningar för att redovisa en rättvisande bild av företagets tillgångar till aktieägare 
och andra intressenter. Konradsgruppen fokuserar därmed på externredovisningen och 
intresserar sig för externa intressenters möjlighet att genom en granskning av företagets 
externredovisning kunna bedöma en organisations humankapital. Redan 1990 presenterade 
Konradgruppen ett förslag på ett antal lämpliga nyckeltal för ändamålet i sin rapport med 
det talande namnet ”Den osynliga balansräkningen”.  
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Utgångspunkten i denna uppsats är att humankapitalet borde vara en viktig faktor för 
framgång inte bara för de kunskapsintensiva tjänsteföretagen utan även för industrin 
eftersom produktionen blir alltmer högteknologisk och komplicerad samtidigt som 
innovation och förnyelse krävs för företagets överlevnad. Den Schumpeterianska kreativa 
förstörelsen beskriver denna ständigt pågående förändringsprocess där det gamla ersätts 
med det nya, med hjälp av de nya ekonomiska och/eller teknologiska landvinningar som 
skapas av entreprenörernas innovationsprocess (Schumpeter, 2008, s. 107). Den svenska 
verkstadsindustrin drabbades, till skillnad från tjänstesektorn, hårt av finanskrisen 2008. 
Verkstadsindustrin noterande den snabbaste inbromsningen på efterfrågan sedan andra 
världskriget, med stora produktionsneddragningar som följd (Braunerhjelm, Djerf, Frisén & 
Ohlsson, 2009, s. 8). Finanskrisen torde därmed triggat dessa förändringsprocesser än mer 
hos verkstadsindustrin än hos andra verksamhetsområden.  
 
I uppsatsen jämförs årsrapporter för år 2007 med år 2011. Årtalen valdes för att få med en 
tidpunkt innan finanskrisen 2008 och en tidpunkt så långt fram i tiden som möjligt efter 
finanskrisen. Detta för att låta de förändringsprocesser som eventuellt triggats av 
finanskrisen att fortgå så länge som möjligt och därmed förmå fånga den trendförändring 
som kan ha skett inom humankapitalet hos företagen. 
 
För att klara konkurrensen i dagens globaliserade och kunskapsintensiva värld kräver 
industrin högutbildad arbetskraft (Hansson, Elvander & Johansson, 2009). Välutbildade 
medarbetare är mest eftertraktade även inom verkstadsindustrin (Pejer, 2012). Det finns 
dessutom ett robust samband mellan utbildningsnivå och förmågor, dvs. att en ökad 
utbildningsnivå ger en ökad produktivitet (Andersson & Kainelainen, 2004, s. 23). Detta 
implicerar att svenska verkstadsindustrin bör investera i humankapital för att höja 
produktiviteten och kunna överleva globaliseringen (Alla, 2007).  
 

1.3  Syfte 

Eftersom betydelsen och redovisandet av humankapital främst har studerats inom 
kunskapsintensiva företag, trots att det är rimligt att anta att humankapitalet har en ökande 
relevans även inom industrisektorn som antyds ovan, ska uppsatsen analysera redovisningen 
av humankapitalet inom svensk verkstadsindustri. Syftet är att redogöra för i vilken 
utsträckning de nyckeltal som Konradgruppen föreslagit förekommer i årsrapporterna, och 
om det är möjligt för externa intressenter att bilda sig en uppfattning om förändringar i 
företagens humankapital.  Ambitionen är vidare att undersöka ifall det går att påvisa något 
samband mellan produktivitet och humankapital genom Konradgruppens föreslagna 
variabler. Detta är särskilt intressant att studera inom just verkstadsindustrisektorn eftersom 
produktiviteten inom denna sektor traditionellt sätt förknippas med materiella tillgångar 
snarare än humankapital.  
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1.4 Frågeställning 

Syftet ska uppnås genom att besvara frågorna 
 

i. Till vilken grad kan externa intressenter utläsa Konradvariabler i företagens 
årsredovisningar?  

ii. Kan utvecklingen av humankapitalet uppskattas genom tillämpning av 
Konradvariabler?  

iii. Om utvecklingen av humankapitalet kan uppskattas, finns det ett samband med 
produktiviteten? 
 

1.5 Avgränsningar och förtydliganden 

Undersökningen avgränsas geografiskt till den svenska verkstadsindustrin och där verkande 
publika bolag. Undersökningen antar vidare att de Konradvariabler, som varje företag 
redovisar, är jämförbara med varandra över tid och rum. Detta innebär att den eventuella 
påverkan humankapitalet har på humankapitalackumulering och humankapitaldepreciering 
antas vara inbyggda i de undersökta variablerna. Produktiviteten, som används som en 
kontrollvariabel, påverkas även av fördelningen arbete och kapital, men då kontrollvariabeln 
enbart används för inomorganisatoriska förändringar över en begränsad tidsrymd, så görs 
antagandet att fördelningen är konstant.  
 
Uppsatsförfattarna antar även att konjunkturens påverkan i analysen kan bortses ifrån, då 
Sveriges ekonomi befann sig ungefär i samma konjunkturläge under 2007 och 2011 med ett 
avslutande konjunkturtopp, som sakta började avta under båda åren. Båda åren har dock 
fortfarande ett index över 100 som årsmedel, enligt konjunkturinstitutets 
barometerindikator, vilket indikerar att konjunkturen är över det normala (Ekonomifakta, 
2013, Konjunkturen-Barometerindikatorn). 
 

1.6 Definitioner 

I detta kapitel listas de definitioner som används i uppsatsen. Det är möjligt att det finns 
andra definitioner över tid och rum, men uppsatsförfattarna har valt att använda de 
definitioner som definieras nedan.  
 
1.6.1 Verkstadsindustri 
Uppsatsen har valt att använda Statistiska Centralbyråns (SCB:s) definition av verkstadsvaror 
inom Producentprisindex som grund för vilka företag som ska ingå i undersökningen. Det 
innebär att företag som har angett att deras primära sysselsättningsgren befinner sig inom 
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SNI25-30+33 i den senaste versionen av Svensk Näringsgrens Indelning (SNI) från 2007 
klassas som verkstadsindustri (SCB, 2007, SNI2007).  
 
Här bör noteras att många större multinationella företag inte klassas som svenska, samt att 
många större koncerners publika del inte klassas inom ovanstående näringsgrensindelning 
varför dessa inte kan ingå i urvalsramen.   
 
1.6.2 Produktivitet 
Produktivitet, som används som en kontrollvariabel i denna uppsats, mäts genom att först 
beräkna förädlingsvärdet och sedan dividera detta med personalomkostnader enligt följande 
formler (Alex, 2009). 

Förädlingsvärdet = Rörelseresultatet + Personalomkostnader (Formel 1) 

 
Produktivitet =Förädlingsvärdet / Personalomkostnader (Formel 2) 

Vilket ger 

Produktivitet   (Formel 3) 

 

1.6.3 Finanskris 
Finanskriser sker på grund av att det bildas en ökad informationsasymmetri, vilket ökar 
risken för dåliga ekonomiska beslut, samt en ökad moralisk risk då ena parten kan isolera sig 
från risken och därmed bete sig annorlunda än om risken ej var isolerad. Detta leder till att 
finansiella medel inte kan överföras effektivt från sparare till nya investeringar, vilket medför 
ineffektivitet på den finansiella marknaden och att den ekonomiska aktiviteten kontraherar 
skarpt (Mishkin, 2007, s. 206). Finanskrisen 2008 förorsakade en negativ efterfrågechock i 
ekonomin, som resulterade i att Sveriges BNP sjönk med ca 7 % från kvartal 2- 2008 till 
kvartal 2- 2009 (Hultkrantz & Söderström, 2011, s. 212). 
 
1.6.4 Rationalisering 
När ekonomin kontraherar ökar konkurrenstrycket, eftersom företagen har färre kunder att 
sälja till. Företag antas försöka bibehålla det marknadsutrymme som de har lyckats anskaffa 
sig och ofta bemöts det ökade konkurrenstryck genom rationaliseringar för att öka 
effektiviteten och pressa ner kostander och priser (Brunsson & Hägg, 1992, s. 33). 
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2 Teori   
 

2.1 Humankapital 

Humankapitalteorin härstammar från Adam Smith som redan på 1700-talet utvecklade en 
teori om människans villighet att investera i en utbildning ifall de i framtiden kompenseras 
för den alternativkostnad som en utbildning innebär. Theodore Schulltz, Gary Becker och 
Jacob Mincer valde sedan att vidareutveckla denna teori under 1950 och 1960-talen genom 
att ta fram utbildning som ett viktigt nyckeltal i en allt mer föränderlig omvärld, där kunskap 
och vidareutveckling är nödvändig för överlevnad. Humankapitalsteorin tar sin ansats i att se 
valet av utbildning ur ett investeringsperspektiv, istället från ett kostnadsperspektiv (Bloom, 
2012). 
 
Humankapitalet består av de kunskaper, egenskaper, know-how, kunnande, erfarenheter 
och andra utmärkande personliga egenskaper som en person besitter (Leslie A. 2003, s. 1). 
Humankapital är därmed den individuella kunskap varje människa innehar och med vilken 
hon bidrar till organisationen genom sitt kunnande, sin duglighet, ledningsförmåga och 
drivkraft. Organisationer kan uppmuntra till humankapitalförbättringar hos individen genom 
att satsa på utbildningar och forskning (Johanson & Skoog, 2010 s. 61). Enligt Crook, Todd, 
Combs, Woehr & Ketchen jr (2011) bör man även skilja mellan företagsspecifikt 
humankapital och generellt humankapital, detta eftersom all humankapital inte kommer 
företagen till nytta. Dessutom kan det företagsspecifika humankapitalet inte med enkelhet 
flyttas från ett företag till ett annat (Crook et al., 2011, s. 444). 
 
En organisation som för in humankapitalet i årsredovisningen, med hjälp av nyckeltal, kan 
underlätta för beslutsfattare att utvärdera personalens prestationer och därigenom deras 
betydelse för företaget (Arbetsgruppen Konrad, 1989, s. 13). En annan intressant aspekt 
kring humankapital är att det inte lyder den ekonomiska knapphetslagen; oavsett hur 
mycket kunskap som används, så förbrukas det inte (Bjerke, 2005, s. 20).  
 

2.2 Humankapital och kopplingen till nationalekonomisk forskning 

Även inom nationalekonomin bedrivs forskning kring mätning av humankapital. Inom 
nationalekonomin används ofta modeller baserad på nationalekonomiska och statistiska 
teorier, där David Romers tillväxtmodeller har en framträdande roll. Enligt Angela Baron är 
dock all humankapitalmätning kontextspecifik, och menar att humankapitalet adderar ett 
värde endast om det framgångsrikt kan omvandlas till varor och tjänster som genererar vinst 
(Baron, 2011, s. 30).  
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Ruth Judson har undersökt humankapitalets andel av BNP och kom fram till andelen 
humankapital ökar med BNP, vilket stämmer överens med Romers endogena 
tillväxtmodeller (Judson, 2002, s. 209).  Castello och Domenech (2002) i sin tur visar att 
skillnaderna i humankapital är större mellan länder än inom länder, samt att länder med 
utvecklat skolväsende har högre humankapital än länder med mindre utvecklat skolväsende. 
De visar även att humankapitalskillnaderna mellan länderna är bättre estimatorer på tillväxt 
och faktorackumulation än inkomstmätningar (Castello & Domenech, 2002, s. 187). Mulligan 
och Sala-I-Martin pekar på problematiken med aggregering och indexering av humankapital, 
samt visar att variabeln ”Antal skolår” inte är pålitlig i empiriska studier av existerande 
tillväxtmodeller (Mulligan & Sala-I-Martin, 2000, s. 215).  
 
Chen, Zhu och Yuan Xie (2004) anser att företag istället bör mäta det intellektuella kapitalet, 
som består av humankapital, strukturkapital, kundkapital och innovationskapital, se figur 
nedan. Dessa variabler korrelerar nämligen starkt med varandra samt med företagets 
prestation (ibid., 2004, s. 209). 
 

 
Figur 1: Humankapitalets relation till intellektuellt kapital, fritt efter Chen, Zhu & Yuan Xie 2004 

 
Även inom företagsekonomiska forskningen talas ofta om intellektuellt kapital, speciellt 
inom området verksamhetsstyrning. Det intellektuella kapitalet som koncept har fått en 
världsomfattande spridning och har varit föremål för intresse för policymakare inom 
redovisningsområdet som IASC, International Accounting Standards Committee (numera 
IASB) och FASB (Johansson & Skoog, 2010).  
 

2.3 Vad påverkar humankapitalet?  

Bassi och Mc Murrer (2007) har hittat fem huvudkategorier som de menar påverkar 
humankapitalet i en organisation:  

1) ledarskapsstil 
2) medarbetarnas engagemang 
3) kunskapstillgänglighet 
4) arbetskraftsoptimering 
5) organisatorisk lärandekapacitet  

 

Intellektuellt 
kapital 

Humankapital Strukturkapital Kundkapital Innovationskapital 
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Dessa huvudkategorier har sedan delats in i underkategorier i två steg. Genom att 
kategorisera humankapitalet kan mognaden för varje del av humankapitalet beräknas på en 
skala mellan 1-5, där 1 innebär låg mognad och tillfredställelse i humankapital medan 5 
påvisar bra resultat och hög mognad. Genom att analysera resultatet kan företag sedan sätta 
in åtgärder där de behövs (Bassi & McMurrer, 2007).  
 

2.4 Betydelsen av kompetensutveckling 

Penny Tamkin (2004) har studerat hur företagen utbildar och utvecklar sin personal och hur 
det hör ihop med företagets framgång. I sin studie jämför hon industrins utveckling i 
Storbritannien med konkurrande nationer. I studien mäter hon olika variabler, däribland 
vuxnas läs- och skrivfärdigheter och dess lägsta nivå. Hon tittar även på regionala 
kompetensskillnader, samt antalet fortbildningstimmar som företaget stod för samt den 
utbildning personalen hade sedan innan. Undersökningsresultatet visar ett samband mellan 
personalens kompetens, som innefattade dess personliga egenskaper och förkunskaper, 
samt regionens utveckling (Tamkin, 2004). 
 

2.5 Humankapital och produktivitet 

Johansson och Skoog (2010) beskriver hur Bassi och McMurrer i sin forskning under längre 
tid studerat humankapitalets effekter på finansiella vinster. Bassit och McMurrer redogör för 
ett positivt samband mellan utbildning hos personalen och produktivitet. Högpresterande 
företag har högre utbildningsnivå hos sina anställda, samtidigt som lågpresterande företag 
har påvisat en lägre utbildningsnivå hos sina anställda (Johanson & Skoog, 2010, s. 19). 
 

2.6 Två använda modeller för redovisning av humankapital  

Skandianavigatorn, som bygger på Kaplans balanserade styrkort, har fokus på följande fem 
perspektiv. 1) Finansiella perspektivet 2) Kundperspektivet 3) Processperspektivet 4) 
Humanperspektivet samt 5) Innovationsperspektivet. Enligt Skandia ska marknadsvärdet 
delas in i finansiellt kapital och intellektuellt kapital, där intellektuellt kapital fördelas mellan 
strukturkapital och humankapital (Marr, Schiuma & Neely, 2004, s. 555-556). Marr, Shiuma 
och Neely menar att Skandianavigatorn är utvecklad för Skandia och därför inte kan 
användas som en generell metod. De ifrågasätter även ifall det är möjligt att uttrycka 
kunskapstillgångar i monetära termer och tycker vidare att det oklart hur de olika 
perspektiven i Skandianavigatorn förhåller sig till varandra (Marr, Schiuma & Neely, 2004, s. 
555-556). 
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Saratoga är PricewaterhouseCoopers (PwC) databas med över 250 nyckeltal. Med hjälp av 
dessa nyckeltal uppskattar de humankapitalet i en organisation med hjälp av en 
nyckeltalsmodell. Denna nyckeltalsmodell anpassas efter kundens behov. 
Saratogadatabasen väljer de nyckeltal som behövs för att på bästa sätt mäta och förstå 
värdet av humankapitalet i organisationen (forskarworkshop, 2012, s. 12). Fördelarna med 
PwC:s databas är att de har tillgång till nyckeltal från flera företag och därför kan jämföra 
nyckeltalen med andra företag. Det bör dock påpekas att Saratoga är ett mätinstrument för 
internet bruk. PwC:s mätrapport om humankapitalets effektivitet i USA från 2011/2012 visar 
följande: 
 

 Den frivilliga personalomsättningen visar på ökad rörlighet av nyckelpersoner  
 Kvaliten på medarbetarna fortsätter att förbättras, men resultatet tycks snarare 

hänga samman mer med konjunkturen än förbättringar i HR-processer. Det troliga är 
att medarbetarna byter jobb när ekonomin förbättras. 

 Den amerikanska arbetskraften är strukturellt förändrad och företagen måste 
anpassa sig för att kunna locka talangerna.   (PwC, 2011) 
 

Dessa trender som PwC pekar på, med mer lättrörliga och högutbildade medarbetare, torde 
gälla även inom den svenska arbetsmarknaden generellt sätt. Detta kan ses som ett 
argument för varför en extern redovisning av humankapitalet är motiverad; externa 
intressenter kan ha intresse av företagets förmåga att attrahera och bibehålla talanger. 
 

2.7 Konradmodellen 

Konradmodellen utvecklades år 1990 av Konradgruppen. Denna utgjordes av sju personer 
med blandad erfarenhet från Sveriges näringsliv och undersökte hur man med hjälp av 
nyckeltal kan mäta individens värde i och för en organisation (Arbetsgruppen Konrad, 1990, 
s. 7). 
 
Enligt Konradmodellen behöver varje företag två olika typer av kapital: Det traditionella 
finansiella kapitalet och kunskapskapitalet. Kunskapskapitalet kan delas in i två delar: (a) det 
individbundna och (b) det organisationsbundna kapitalet.  
 
Det individbundna kunskapskapitalet härstammar från individen och de personliga 
egenskaper som han eller hon tar med sig in i organisationen, såsom social förmåga, tidigare 
studier, yrkesvana, förhållande till kunder och personal. Det individbundna 
kunskapskapitalet är synonym med humankapitalet (Arbetsgruppen Konrad, 1990, s. 15).  
Inom det individbundna kapitalet särskiljs intäktspersonerna. Intäktspersonerna är de 
personer som är direkt sammankopplade till intäkterna och det är dessa individer som tar 
fram, visar, planerar och producerar produkten och/eller tjänsten som kunden efterfrågar. 
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Intäktspersonerna urskiljer sig från strukturkapital på så sätt att intäktspersonerna står 
närmast intäkterna och det är intäktspersonerna som skapar intäkterna till organisationen.  
De som arbetar med organisationens stödfunktioner, t.ex. administration är ej 
intäktpersoner (Arbetsgruppen Konrad, 1990, s. 15). 
 
Den andra typen av kapital är det organisationsbundna kunskapskapitalet, vilket också kan 
kallas strukturkapital. Det är t.ex. företagets historia, patent, arbetsprocesser kapital, 
datasystem m.m. som ej beror på någon enskild individ, utan kapital som organisationen 
som helhet ansvar för utifrån dess historia och hur marknaden ser ut.   
 
Konradmodellen bygger på ett antal nyckeltal och med delar av dessa variabler kan 
intressenten bedöma humankapitalet i en organisation (Arbetsgruppen Konrad, 1990, s. 3). 
Tanken är att den externa bedömmaren skall kunna bedöma humankapitalet i en 
organisation med hjälp av konrandvariablerna och deras förändringar över tid. Variablerna 
är dock inte kvantifierade på ett standardiserat sätt, vilket ger utrymme till en subjektiv 
tolkning. Denna tolkning bör dock göras på rationell grund, t.ex. är en högre vinst per 
anställd bättre än en längre vinst per anställd, allt annat lika.  
 
 
2.7.1 Konradgruppens nyckeltal  
 
Följande 16 Konradvariabler kan, enligt Konradgruppens definition, används för att mäta 
humankapitalet i en organisation. Definitionerna är hämtade från Konradgruppens rapport 
”Den osynliga balansräkningen”.  
 
Anställd: Med anställd avses genomsnittligt antal heltidsarbetande under året. Eventuella 
frilansare och under entreprenörer skall inte ingå. Arbetad tid omräknas till heltider enligt 
riksförsäkringsverkets normer. 

Antalet anställningsår i genomsnitt: Totala antalet anställningsår för alla anställda dividerat 
med antalet anställda. 

Antalet anställningsår för intäktspersoner: Total antalet anställningsår för intäktspersoner 
dividerat med antalet intäktspersoner. 

Avhoppskänslighet: Avhoppskänsligheten mäts i hur mycket vinsten påverkas om 10 
personer slutar, alternativ om en hel resultatenhet slutar.  

Beläggning: Beläggning är det totala antalet debiterade timmar i procent av totala antalet 
debiterbara timmar för intäktspersoner. 

Förädlingsvärde per anställd: Förädlingsvärdet dividerat med totalt antal anställda. 

Förädlingsvärde per intäktsperson: Förädlingsvärdet dividerat med antalet intäktspersoner. 
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Genomsnittsålder: Genomsnittsåldern för alla anställda respektive genomsnittsåldern för 
intäktspersonerna. 

Individkapital, antal år: Summan av antalet år i yrket hos alla intäktspersoner. 

Intäktspersoner, andel: Totalt antal intäktspersoner i procent av totalt antal anställda. En 
intäktsperson skapar organisationens intäkter. Medarbetare på organisationens 
stödfunktioner, t.ex. ekonomiavdelningen, är ej intäktpersoner utan räknas in i 
strukturkapitalet. 

Långvägare: Andelen långvägare beräknas såsom antalet intäktspersoner med minst 3 års 
anställningstid vid slutet av året i procent av totala antalet intäktspersoner.  

Nyanställda: Andelen nyanställda beräknas såsom antalet intäktspersoner med högst 1 års 
anställningstid vid slutet av året i procent av totala antalet intäktspersoner. 

Personalomsättning: Personalomsättning anger antal personer i olika kategorier som slutat 
under året i procent av medelantalet anställda i samma kategori. Aven intern 
personalomsättning bör redovisas, dvs. hur många inom olika kategorier som flyttat inom 
företaget. 

Utbildningskostnader: I kostnaderna för utbildning skall både interna och externa kostnader 
redovisas. Sättet att beräkna värdet av intern tid skall framgå t ex om det är till samma värde 
som till extern kund eller endast lönekostnad. 

Vinst per anställd: Vinsten dividerad med totala antalet anställda. 

Vinst per intäktsperson: Förädlingsvärdet dividerat med antalet intäktspersoner. 
 

2.8 Varför redovisa humankapitalet externt? 

Som framkommit förespråkar Konradgruppen en reformering av redovisningen för att 
inkludera humankapital. Johansson och Skoog (2010) refererar till studier av Hansson (1997; 
Hansson et al., 2004) som visar att knappheten av upplysningar om 
humankapitalinvesteringar leder till att aktiemarknaden underskattar aktieutvecklingen. 
Personal är även bärare av humankapitalet, vilket medför att företaget kan bli av med 
humankapitalet ifall personal byter arbetsgivare.  
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3 Metod 
 

I uppsatsen används företagens årsrapporter från 2007 och 2011 som grund för 
undersökningen. Dessa har samlats in från företagens hemsidor alternativt via kontakt med 
de företag som är med i urvalet. 
 

3.1 Urval av företag 

Urvalsramarna tas från SCB:s SAMU-urvalsdatabas. SAMU-urval (samordnat urval) används 
av SCB för att samordna urval mellan olika företagsundersökningar eller samordning över tid 
inom samma företagsundersökning (SCB, 2008, s.107). De företag i SAMU-urvalet som är 
klassade inom den svenska publika verkstadsindustrin väljs till en totalpopulationsram för 
undersökningen. Totalpopulationsramen inkluderade enbart de företag som existerade både 
2007 och 2011 inom samma organisationsnummer och SPIN-indelning. Dessa blandades 
sedan slumpmässigt på en lista. Urvalet till undersökningen genomfördes genom att 
uppsatsförfattarna valde de tio första företagen där det fanns tillgång till årsrapporterna för 
både 2007 och 2011. Uppsatsförfattarna är medvetna om att förfarandet minskar 
generaliseringsgraden av undersökningen, men är tvungna att accepterar detta på grund av 
ekonomiska och tidsmässiga begränsningar.  
 

3.2 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden  

Uppsatsen använder sig av en kvantitativ forskningsstrategi, vilket innebär att kvantifiering 
betonas vid insamling och analys av data (Bryman, A., Bell, E., 2011, s.40). Den ontologiska 
inriktningen är objektivism, vilket innebär antandet att sociala entiteter antas vara objektiva 
enheter och ha en existens oberoende av sociala aktörer (Bryman et al, 2011, s.33). Den 
epistemologiska inriktningen är positivistisk, vilket är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som 
använder sig av naturvetenskapliga metoder i sina undersökningar (Bryman et al, 2011, 
s.26).  Studien bedrivas även empiriskt, dvs. enbart den kunskap som fås fram av erfarenhet 
och våra sinnen kan accepteras (Bryman, A., et al. 2011, s.21). För övrigt försöker uppsatsen 
även inta en värdeneutral och opartisk inställning till undersökningen så långt det är möjligt.  
 

3.3 Data 

I uppsatsen används enbart sekundärdata i form av organisationernas årsrapporter. Dessa 
hämtas från organisationernas hemsidor eller via kontakt med organisationen i fråga.  
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3.4 Arbetsprocess 

Årsredovisningarna i urvalet har granskats och de Konradvariabler som används har 
noterats, tillsammans med övrig information som rör humankapital. Information om 
humankapitalet som inte inkluderas av Konradmodellen har använts som stöd i analysen. 
Årsredovisningarna har granskats var för sig och resultatet sammanställts i ett kalkylblad. 
Det empiriska materialet har jämförts och ställts mot frågeställningarna. Eventuella 
förändringar över tid av Konradvariabler har analyserats för att se ifall dessa kan påvisa en 
ökning av humankapitalet från 2007 till 2011. I den longitudinella ansatsen jämförs dock 
endast Konradvariablerna inom samma organisation, medan slutsatser dras även på en mer 
aggregerad nivå.  Till sist drar uppsatsförfattarna slutsatser av den information som har 
uppkommit av analysen, samt gör reflektioner kring denna. 
 

3.5 Källkritik, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Gällande årsrapporter så bör läsaren ha i minne att företagen vill visa sig från sin bästa sida, 
vilket medför att rapporterna kan vara försköningar av verkligheten. Detta gäller speciellt de 
variabler och den information som inte måste inkluderas enligt lag och innebär risken att 
endast de Konradvariabler som ger en positiv bild av organisationen redovisas. 
 
En undersökning bör kvalitetssäkras genom olika kvalitetsmått. De tre grundläggande 
kvalitetsmåtten är reliabilitet, replikerbarhet och validitet (Bryman et al, s.48). Reliabilitet 
anser undersökningens tillförlitlighet, med andra ord om kvalitetsmåttet är stabilt och 
följdriktigt eller om den påverkas av stokastiska betingelser (Bryman et al., 2011, s.48). 
Replikerbarhet handlar om möjligheten att upprepa undersökningen (Bryman et al., 2011, s. 
48). När det gäller validitet är undersökningens externa validitet av intresse då det fastställer 
generalliserarbarheten, dvs. huruvida stickprovet representerar populationen (Bryman et al, 
2011, s.49). En undersöknings validitet baseras på att den tolkar verkligheten så som den är. 
Årsrapporterna förmedlar organisationernas verklighetsbild, med de problem som nämndes 
tidigare. Uppsatsskrivarna saknar även insiderkunskap om organisationerna, vilket medför 
att validitetsbedömning försvåras. Uppsatsförfattarana får förlita sig på att organisationerna 
har anammat redovisningsprincipen om att redovisa en rättvisande bild i sina årsrapporter.  
 
Generaliserbarhet innebär att dra slutsatser om det allmänna fallet. Detta kan ske till olika 
grad, allt från ingen generaliserbarhet till hög grad av generaliserbarhet beroende på det 
enskilda fallet. I denna uppsats eftersträvas hög grad av genreralliserbarhet, då enstaka 
objekt undersöks med hopp om att kunna dra slutsatser gällande hela populationen. 
Generaliseringsgraden behöver inte nödvändigtvis vara samma för alla delar av uppsatsen, 
då delar av resultatet kan ha högre grad av generaliserbarhet än andra delar. Oftast när man 
pratar om generaliserbarhet avses dock någon form av generaliserbarhet för helheten. 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel redovisas varje företags årsredovisningar var för sig.  Först kan uppsatsläsaren 
läsa en kort företagsspecifikation. Sedan går uppsatsen igenom vilka Konradvariabler som 
redovisas i årsrapporterna, men även annan information som kan tänkas påverka 
humankapitalet.  Detta görs för varje undersökningsår. Till sist listas de skillnader som 
uppsatsförfattarna har uppfattat mellan åren. 

4.1 Note AB 

Note tillverkar och sköter logistiken inom EMS-marknaden (Electronic Manufacturing 
Services). De beskriver sig som ett tjänsteföretag som erbjuder tjänster, från design till 
eftermarknad, inom elektron. De har utvecklat ett affärsystem, som kallas för Netsourching, 
vars syfte är att öka tillväxten och minska riskerna. De säger sig ha spetskompetens inom 
introduktion av nya produkter (NPI) och jobbar för att minska Time-to-market för kunden 
och därmed öka deras konkurrenskraft (Note, 2007, s. 1-4). De Konradvariabler och andra 
variabler, som företaget redovisat i sina årsredovisningar finns listade i tabell 1 nedan. 
 
Note AB 2007 2011 Förändring 
Konradvariabler      
Anställda 1171 939 -19,8 % 
Förädlingsvärde per anställd, kr 399142 335831 -15,9 % 
Personalomsättning 7,8% 22,7% + 191 %  
Vinst per anställd, kr 66816 41951 -37,2 % 
       
Andra variabler      

Årets resultat, kr 78242000 39392000 -49,7 % 
Förädlingsvärde, kr 467395000 315345000 -32,5 % 
Produktivitet 131,5% 125,6% -4,5 % 
Akademisk examen 17,4%    

Tabell 1: Note AB 

 
Ytterligare information i Notes Årsredovisningen för 2007: 

 Note har ett eget utvecklingsprogram, som de kallar för Note Academy. Inom Note 
Academy samordnas all intern och extern utbildning, så som språkkurser och kurser 
för tekniska specialister.  

 Alla medarbetare genomgick under 2007 ett utvecklingsprogram för att skapa 
effektivt ledarskap och engagerade medarbetare. 

 
Ytterligare information i Notes Årsredovisningen för 2011: 

 Note erbjuder avancerade tillverkningstjänster som ställer krav på hög teknisk 
kunskap hos medarbetarna.  
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 En operativ risk är att inte inneha tillräcklig kompetens inom alla verksamheter. Detta 
medför att Note eftersträvar att kontinuerligt kompetensutveckla medarbetarna.  
 

4.2 Sense Air AB 

Sense Air utvecklar och producerar verktyg för att mäta gaser för den globala marknaden.  
De Konradvariabler och andra variabler, som redovisas i årsredovisningarna finns listade i 
tabell 2 nedan. 
 
Sense Air 2007 2011 Förändring 
 
Konradvariabler     

 

Anställda 65 73 +12,3 % 
Förädlingsvärde per anställd, kr 554145 496973 -10,3 % 
Vinst per anställd, kr 31415 -4233 -113,5 % 
       
Andra variabler      

Årets resultat, kr 2042000 -309000 -115,1 % 
Förädlingsvärde, kr 36020000 36279000 +0,7 % 
Produktivitet 116,2% 91,6% -21,2 % 
FoU 1219100 17492000 +1334,8 % 

Tabell 2: Sense Air 

4.3 NFO Drives 

NFO Drives tillverkar och utvecklar störningsfria omriktare till diverse motorer och maskiner. 
Omriktarna varvtalsreglerar motorer och kan spara upp till 70 % av energin. De 
Konradvariabler och andra variabler, som redovisas i årsredovisningarna finns listade i tabell 
3 nedan. 
 
NFO Drives 2007 2011 Förändring 
 
Konradvariabler     

 

Anställda 8 9 + 12,5 % 
Förädlingsvärde per anställd, kr -581217 303375 +884592 kr 
Vinst per anställd, kr -1220936 -471551 + 749385 kr 
       
Andra variabler      

Årets resultat, kr -9767487 -4243960 + 5523527 kr 
Förädlingsvärde, kr -4649736 2730372 +7380108 kr 
Produktivitet -93,7% 38,8% +132,5% enheter 

Tabell 3: NFO Drives 
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4.4 Seco Tools 

Seco Tools tillverkar och utvecklar högkvalitativa kundanpassade verktyg för metall-
bearbetning för en global marknad, men även tjänster inom dessa områden. Följande 
Konradvariabler och andra variabler redovisas i sina årsredovisningar, se tabell 4 nedan. 
 
Seco Tools 2007 2011 Förändring 
       
Konradvariabler      
Anställda 4662 1613 -65,4 % 
Intäktspersoner 1200    
Förädlingsvärde per anställd, kr 756585 1037284 + 37,1 % 
Förädlingsvärde per intäktsperson, kr 2939333    
Intäktspersoner, andel 25,7%    
Långvägare 75%    
Vinst per anställd, kr 218147 283943 +30,2 % 
Vinst per intäktperson, kr 847500    
       
Andra variabler      

Årets resultat, kr 1017000000 458000000 -55 % 
Förädlingsvärde, kr 3527200000 1673300000 -52,6 % 
Produktivitet 173,2% 166,8% -3,7 % 

Tabell 4: Seco Tools 

 
Ytterligare information i Seco Tools årsredovisning för 2007: 

 Systematisk och kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetarna inom teknik och 
försäljning. 

 Kontinuerliga förbättringsprogram inom hela organisationen för att understödja 
medarbetarens delaktighet i organisationens utveckling. 

 Tekniskt utbildningsprogram har givits prioritet, då kundnärhet kräver hög teknisk 
kompetens.   
 

Ytterligare information i Seco Tools årsredovisning 2011: 

 Koncentrerar sig på kärnverksamheten. 
 

4.5 Cochlear 

Cochlear är ett multinationellt företag som har specialiserat sig kring hörselapparater och 
tjänster kring det. Följande Konradvariabler och andra variabler redovisas i 
årsredovisningarna, se tabell 5. 
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Cochlear 2007 2011 Förändring 
Konradvariabler      
Anställda 1655 2318 + 40,1 % 
Intäktspersoner 560    
Förädlingsvärde per anställd, $ 177277 190272 + 7,3 % 
Förädlingsvärde per intäktsperson, $ 523920    
Intäktspersoner, andel 33,8%    
Personalomsättning   8 %  
Vinst per anställd, $ 59019 77669 + 31,6 % 
Vinst per intäktperson, $ 174421    
       
Andra variabler      

Årets resultat, $ 97676000 180114000 + 84,4 % 
Förädlingsvärde, $ 293995000 441240000 + 50,1  % 
Produktivitet 209,8% 219,5% + 4,6 % 

Tabell 5: Cochlear 

Ytterligare information i Cochlears årsredovisning 2007: 
 

 De har interna utbildningar för de anställda som täcker arbetsuppgifterna men även 
kommunikation och självledarskap.  

 De arbetar aktivt med ständiga förbättringar (lean management). 

4.6 Ostnor 

Ostnor är ett industriföretag som utvecklar och tillverkar sanitetsarmaturer, men erbjuder 
även intilliggande tjänster och service. Ostnor fokuserar på design, kvalitet och 
miljömedvetenhet. De Konradvariabler och andra variabler, som företaget redovisade i sina 
årsredovisningar finns listade i tabell 6 nedan. 
Ostnor AB 2007 2011 Förändring 
Konradvariabler      
Anställda 634 461 -27,3 % 
Förädlingsvärde per anställd, kr 438191 603028 + 37,6 % 
Personalomsättning   7,0%  
Vinst per anställd, kr 16852 27540 + 63,4 % 
       
Andra variabler      

Årets resultat, kr 10648000 12696000 + 19, 2 % 
Förädlingsvärde, kr 277138000 277996000 + 0,3 % 
Produktivitet 97,8% 123,0% + 25,8 % 
FoU   20780000  
Sjukfrånvaro (företag/koncern) 5.4%/5.9% -/4.5% -/-23.7 % 

Tabell 6: Ostnor AB 
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4.7 Cot - Clean Oil Technology AB 

Cot utvecklar och tillverkar apparatur för rening av smörj- och hydrauloljor genom filtering 
av föroreningar i partikelform och förångning av flytande föroreningar. De Konradvariabler 
och andra variabler, som redovisas i årsredovisningarna finns listade i tabell 7 nedan. 
 
Cot AB 2007 2011 Förändring 
Konradvariabler      
Anställda 1 4 + 300 % 
Förädlingsvärde per anställd, kr -6594479 -1334266 + 5260213 kr 
Personalomsättning 0%    
Vinst per anställd, kr -8627029 -2306896 + 6320133 kr 
Nyanställda 0%    
       
Andra variabler      

Årets resultat, kr -8627029 -9227583 -600554 kr 
Förädlingsvärde, kr -6594479 -5337065 + 1257414 kr 
Produktivitet -356,5% -127,3% + 229,2 procentenheter 

Tabell 7: Cot AB  
 

Ytterligare information i Cots årsredovisning 2011: 
 Cot nämner även att de satsar på och kommer fortsätta bygga ut sitt partnerskap 

såväl vad avser teknikutveckling som produktion.  
 

4.8 Biolight 

Biolight tillverkar och erbjuder produkter, metoder och kunnande kring ljusbehandling av sår 
och inflammationer hos djur och hos människor. Behandlingens syfte är att skynda på 
kroppens läkning. De Konradvariabler och andra variabler som redovisas listade i tabell 8 
nedan. 
 
Biolight AB 2007 2011 Förändring 
Konradvariabler      
Anställda 5 7 + 40 % 
Förädlingsvärde per anställd, kr -1161200 -681857 +479343 kr 
Vinst per anställd, kr -2397400 -1873874 +523526 kr 
       
Andra variabler      

Årets resultat, kr -11987000 -13117000 -1130000 kr 
Förädlingsvärde, kr -5806000 -4773000 +1033000 kr 
Produktivitet -93,2% -57,0% +36,2 procentenheter 

Tabell 8: Biolight AB 
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Ytterligare information i Biolights årsredovisning för 2007: 
 Biolight påpekar att de är beroende av nyckelpersoner inom företaget, utan att 

definiera vilka dessa är. 
Ytterligare information i Biolights årsredovisning för 2011: 

 Biolight påpekar att de är beroende av nyckelpersoner inom företaget, utan att 
definiera vilka dessa är. 

4.9 Hydropulsor  

Hydropulsor utvecklar och producerar maskiner för höghastighetskompaktering av pulver 
och adiabatisk kapning av metalliskt material. Följande Konradvariabler och andra variabler 
redovisas i årsredovisningarna, se tabell 9 nedan. 
Hydropulsor 2007 2011 Förändring 
Konradvariabler      
Anställda 7 4,2 -40 % 
Förädlingsvärde per anställd, kr -280429 -1949750 -1669321 kr 
Vinst per anställd, kr -1052857 1741000 +2793857 kr 
       
Andra variabler      

Årets resultat, kr -7370000 6964000 +14334000 kr 
Förädlingsvärde, kr -1963000 -7799000 -5836000 kr 
Produktivitet -40% -361% -321 procentenheter 

Tabell 9: Hydropulsor 

 
Ytterligare information i deras årsrapport 2011: 

 Extraordinär intäkt: 5 050 000 kr. Ersättning vid omstrukturering. 

4.10 Cell impact AB 

Cell impact inriktar sig på höghastighetsslagenheter för adiabatisk formning.  
Adiabatisk formning innebär att man gör exakta ytmönster med hjälp av hög rörelseenergi.  
Cell impact 2007 2011 Förändring 
Konradvariabler      
Anställda 0 8 + 8 st 
Förädlingsvärde per anställd, kr   -1220179  
Vinst per anställd, kr   -1865785  
       
Andra variabler      

Årets resultat, kr -3871 -14926279 -14922408 kr 
Förädlingsvärde, kr -8625 -9761429 -9752804 kr 
Produktivitet Ej def -176%  

Tabell 10: Cell impact 
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Ytterligare information i Cell Impacts årsredovisning för 2007: 
 Bedrev ej någon verksamhet under år 2007. 

 
Ytterligare information i deras årsrapport 2011: 

 Inga investeringar gjordes under året. 
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4.11 Fördelning Konrad- och andra variabler 

I tabell 11 och tabell 12 kan man se en sammaställning över vilka variabler som har angivits 
för de olika organisatorerna. De flesta har redovisat minst tre standarvariabler, antingen 
direkt eller indirekt. Dessa är antalet anställda, vinst per anställd och förädlingsvärde per 
anställd. I de fall Konradvariablerna har fåtts fram indirekt, så har det skett genom enkel 
matematik, t.ex. vinst per anställd, där årets resultat har delats med antalet anställda. En del 
organisationer har även redovisat ytterligare variabler. Tabellerna visar även andra variabler 
än Konradvariabler, så som produktivitet, se tabell 11 och tabell 12.   
 

Företag/år 
Note  
  

Sense Air  
  

NFO 
  

Seco Tools 
  

Cochlear 
  

Konradvariabler 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 
                    

Anställd x x x x x x x x x x 
Intäktspersoner             x   x   
Antalet anställningsår i 
genomsnitt                     
Antalet anställningsår för 
intäktspersoner                      
Avhoppskänslighet                     
Beläggning                     
Förädlingsvärde per 
anställd x x x x x x x x x x 
Förädlingsvärde per 
intäktsperson             x   x   
Genomsnittsålder                     
Individkapital, antal år                     
Intäktspersoner, andel             x   x   
Långvägare              x       
Nyanställda %                     
Personalomsättning% x x               x 
Utbildningskostnader                     
Vinst per anställd x x x x x x x x x   
Vinst per intäktsperson             x   x   

Andra variabler 
           
Produktivitet x x x x x x x x x x 
Andel akademiker x                   
Eget utbildningsprogram x x         x   x   
FoU     x x             

Tabell 11: Fördelning av Konrad- och kontrollvariabler, del 1 
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Företag/år 
Ostnor 
  

Cot 
  

Biolight 
  

Hydro-
pulsor 
  

Cell 
impact 
  

Konradvariabler 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 
                      
Anställd  x x x x x x x x X x 
Intäktspersoner                     
Antalet anställningsår i genomsnitt                     
Antalet anställningsår för 
intäktspersoner                      
Avhoppskänslighet                     
Beläggning                     
Förädlingsvärde per anställd x  x x x x x x x   x 
Förädlingsvärde per intäktsperson                     
Genomsnittsålder                     
Individkapital, antal år                     
Intäktspersoner, andel                     
Långvägare                      
Nyanställda %     x               
Personalomsättning%   x x               
Utbildningskostnader                     
Vinst per anställd x  x x x x x x x   x 
Vinst per intäktsperson                     

Andra variabler 

Produktivitet x  x x x x x x x   x 
Andel akademiker                     
Eget utbildningsprogram                     
FoU x  x                 

Tabell 12: Fördelning av Konrad- och kontrollvariabler, del 2 
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5 Analys 
 

5.1 Analys - Note AB 

Note AB redovisar samma Konradvariabler, både till antal och till innehåll, för de båda 
undersökta åren. Vidare kan ses att antalet anställda minskar med ca 20 % och 
Förädlingsvärdet per anställd går ned med ca 16 %, medans Vinst per anställd minskar med 
drygt 37 %. Samt att personalomsättningen ökar från 7,8 % till 22,7 %. Även 
kontrollvariabeln produktivitet minskar från 131,5 % till 125,6 %. Alla variabler pekar åt 
samma håll: Att humankapitalet har försämrats, vilket stämmer överens med Bassis och 
McMurrer´s forskning kring samvariationen mellan humankapital och produktivitet 
(Johansson et al, 2010). Kan det vara så att de med högst humankapital har lämnat 
organisationen eller är det en allmän nedgång som är resultatet av personalomsättning där 
nästan var fjärde anställde har bytts ut under 2011? Att så hög personalomsättning slår på 
det företagsspecifika humankapitalet som erfarenhet ger tordes kunna tas för given. Det 
tordes även gå att misstänka att organisationen inte har gått igenom finanskrisen helt 
opåverkad.  
  

5.2 Analys – Sense Air AB 

Sense Air redovisar samma Konradvariabler, både till antal och till innehåll, för de båda 
undersökta åren. Vidare kan se att antalet anställda har ökat med ca 12 %, förädlingsvärdet 
per anställd går ned med dryga 10 % och vinst per anställd går från 31 415 kr till en förlust på 
-4 233 kr per anställd. Även kontrollvariabeln produktivitet går ned från 116,2 % till 91,6 %. 
Alla variabler pekar åt samma håll, att humankapitalet har försämrats. Detta 
överensstämmer med Bassis och McMurrers forskning kring produktivitet och humankapital 
(Johansson et al., 2010). Organisationen har fler anställda 2011 än 2007, men presterar ändå 
sämre totalt. Kan det även här vara så att de med högst humankapital har kunnat lämna 
företaget under finanskrisen och dessa har ersatts med nya och fler med lägre 
humankapital? När gamla anställda ersätts med nya är det även risk att företagsspecifik 
humankapital minskar, då företagspecifik humankapital inte med lätthet kan överföras från 
ett företag till annat (Crook et al., 2011, s. 444).  
 
Organisationen har även höjt FoU med dryga 40 % 2011 jämfört med 2007 och kan vara ett 
resultat av nedgången. 2011 kan vara en för tidigt tidpunkt för att se hur finanskrisen har 
påverkat organisationen, då det kan vara så att de fortfarande är mitt i krisen. Den större 
andelen till FoU borde ge effekt på sikt, då det enligt forskning kan höja humankapitalet hos 
organisationer genom att satsa på forskning och utbildning (Johanson & Skoog, 2010 s. 61). 
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5.3 Analys - NFO Drives 

NFO Drives redovisar samma Konradvariabler, både till antal och till innehåll, för de båda 
åren.  Antalet anställda ökar med 12,5 %, förädlingsvärdet per anställd går från ett negativt 
belopp på -581 217 kr till ett positivt belopp på 303 375 kr. Vinst per anställd är negativ de 
båda åren. Förlusten minskar dock med dryga 60 % från 2007 till 2011. Produktiviteten går 
från ett starkt negativt tal - 93,7 % till ett positivt tal på + 38,8 %. Det ser ut som att NFO 
Drives är i en uppgångsfas. Alla siffror pekar åt rätt riktning, men de startar från väldigt 
negativa låga nivåer. Det kan antas att humankapitalet har påverkats positivt inom denna 
organisation mellan mätpunkterna. Dock är de anställda få, vilket ökar osäkerheten då de 
stora talens lag ej råder (stora talens lag innebär att osäkerheten minskar och närmar sig 
väntevärdet, när antalet ökar. Annorlunda uttryckt: Det jämnar ut sig i långa loppet). När 
anställda är få kan den enskilde anställdes påverkan på variablerna vara väldigt stor, 
samtidigt torde personberoendet hos företaget vara stort, vilket borde öka risknivån vid 
eventuella investeringar i organisationen. 

5.4 Analys – Seco Tools 

Hos Seco Tools har andelen redovisade Konradvariabler minskat från åtta till tre. Det verkar 
som att Seco Tools har genomfört en total omorganisation under 2011. Antalet anställda har 
minskat med ca 65 %, förädlingsvärdet per anställd har ökat med ca 37 % och vinst per 
anställd har ökat med ca 30 %. Produktiviteten har minskat 173,2 % till 166,8 %. Trots att det 
totala förädlingsvärdet samt årets resultat har mer än halverats mellan tidpunkterna, så har 
organisationens Konradvariabler i form av förädlingsvärdet per anställd och vinst per 
anställd ökat. Detta beror på att personalstyrkan har minskat mer än resultatet.  
 
Tolkningen av detta är att företaget i sin organisation i större utsträckning lyckats bibehålla 
de anställda med högt humankapital och avskedat de med lägre humankapital och därmed 
fått en högre genomsnittsnivå. Produktiviteten går dock neråt, vilket är en indikator på att 
det totala humankapitalet har minskat något. Men, då organisationen har genomfört en så 
stor förändring ökar osäkerheten kring variablerna och dess innehåll.  

5.5 Analys – Cochlear 

Cochlear redovisar sju olika Konradvariabler 2007 och fyra 2011. Tre av dessa redovisas båda 
åren. Det är antalet anställda, som går upp med ca 40 %, förädlingsvärde per anställd, som 
även den går upp med dryga 7 % och vinst per anställd går även den upp med ca 32 %. 
Produktiviteten går upp från 209,8 % till 219,5 %. Alla dessa variabler pekar mot att 
humankapitalet har ökat inom organisationen. Dock är det synd att så få av variablerna var 
redovisade under båda åren. 
 
Företaget arbetar aktivt med Lean Management, en verksamhetsutvecklingsmetod som ska 
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gynna ständiga förbättringar och självledarskap. Då rotfelsanalys, vilket innebär att åtgärda 
grundfelet istället för dess konsekvens, är en del av Lean Management, så torde 
medarbetarens förståelse för hela processen bli känd. Detta i sin tur torde höja 
humankapitalet då anställda får en helhetsbild av problemet och dess påverkan på hela 
processen. Lean Management har även fokus på de fem huvudkategorier som Bassi och Mc 
Murrer (2007) anser påverka humankapitalet i en organisation. 
 

5.6 Analys – Ostnor 

Ostnor redovisar tre Konradvariabler 2007 och fyra, där de tidigare tre ingår, för 2011. Dessa 
är antalet anställda som minskas med ca 27 %, förädlingsvärdet per anställd som ökar med 
ca 37 % och vinst per anställd som ökar med dryga 63 %. Produktiviteten går upp från 97,8 % 
till 123 %, samt sjukfrånvaron minskar från 5,9 % till 4,5 % på koncernnivå. Här kan det 
tänkas att organisationen har lyckats bibehålla de med högst humankapital i en större 
utsträckning när personalstyrkan har minskats, vilket resulterar i höjd genomsnittlig 
humankapital, vilket även här överensstämmer med Bassis och McMurrers forskning om den 
positiva korrelationen mellan humankapital och produktivitet (Johansson et al., 2010). De 
har även lyckats höja årets resultat, vilket borde betyda att de har lämnat finanskrisen 
bakom sig.  

5.7 Analys – Cot 

Cot redovisar fem Konradvariabler 2007 och tre år 2011. De tre som redovisas år 2011 
redovisas även 2007. Dessa är antalet anställda, som går upp 300 % från en anställd till fyra 
anställda, förädlingsvärdet per anställd visar negativa siffror, men dessa minskar till en 
femtedel. Vinst per anställd visar även det negativa siffror, men dessa minskar till en 
fjärdedel. Dessa förändringar kan nog förklaras av ökat antal anställda då årets resultat för 
2011 är i paritet med 2007 (något lägre). Den negativa produktiviteten ökar från -356,5 % till 
-127,3 %.  De få anställda gör Konradvariablerna väldigt osäkra och det går därför inte dra 
några som helst slutsatser gällandes humankapitalutveckling inom detta företag. Möjligen 
har den ökat, då ingen har slutat och den ende personen som har varit med under båda åren 
torde höjt sitt humankapital. Dock bör denna organisation klassas som en outlier och inte tas 
med i den ackumulerade analysen pga. den stora osäkerheten. 
 

5.8 Analys – Biolight 

Biolight redovisar tre Konradvariabler för 2007 och 2011. Dessa tre är detsamma båda åren. 
Antalet anställda ökar med 40 %, förädlingsvärdet per anställd, som är negativt, ökar genom 
att minska de negativa siffrorna med 70 %. Vinst per anställd, som är negativt, ökar genom 
att minska förlusten per anställd med ca 20 %. Produktiviteten ökar från -93,2 % till -57 %. 
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Siffrorna påvisar att humankapitalet ökar, men även här är antalet anställda få, vilket 
innebär att en förändring på marginalen ger stora effekter. Det gör att osäkerheten kring 
siffrorna ökar.   
 

5.9 Analys – Hydropulsor 

Hydropulsor redovisar även de endast tre olika Konradvariabler för 2007 och 2011. Det är 
dock samma variabler för båda åren. Antalet anställda minskar med 40 %. Förädlingsvärdet 
per anställd är negativt och förlusten sjudubblas från 2007 till 2011. Vinsten per anställd 
ökar från minus en miljon/anställd till plus 1.7 miljoner per anställd. Detta kan nog förklaras 
av en tillfällig extraordinär intäkt på 5 050 000 kr. Även dessa siffror bör tolkas med stor 
försiktighet då antalet anställda är få och en mindre förändring ger stora konsekvenser på 
siffrorna. Det går inte dra några slutsatser gällandes humankapital hos denna organisation 
genom att enbart titta på Konradvariabler, inte heller genom att ta hjälp av olika 
stödvariabler. 

5.10 Analys – Cell Impact 

Cell Impact hade inga anställda år 2007 och dessa hade ökat till åtta stycken år 2011. Både 
förädlingsvärde per anställd och vinst per anställd är negativa under 2011. Då det saknas 
information till analys för denna organisation, så kan inga slutsatser dras gällandes Cell 
impact. 
 

5.11 Analys – Aggregerat 

När uppsatsförfattarna studerar åt vilken riktning Konradvariablerna och produktivitet 
förändrades mellan åren 2007 och 2011, i de fall dessa redovisas båda åren, så kan inget 
tydligt utvecklingsmönster skönjas. Möjligen en svag positiv utveckling. Analysen av flera av 
de undersökta företagen innefattar dessutom en hög grad av osäkerhet pga. få anställda. Att 
det är svårt att dra slutsatser på aggregerad nivå överensstämmer med Mulligan och Sala-I-
Martins (2010) forskning rörande problemen med aggregering och indexering av 
humankapitalet. 
 
När det gäller Konradvariablernas samband med produktiviteten kan ett starkt samband 
mellan variablerna förädlingsvärde per anställd och vinst per anställd påvisas i enlighet med 
Bassi och McMurrers forskning om humankapitalets påverkan på produktiviteten (Johansson 
och Skoog, 2010). Hos sju företag är sambandet mellan Konradvariabler och produktivitet 
positivt. Hos ett företag är sambandet negativt, men denna organisation kännetecknas av en 
stor omorganisation. Gällande ett företag, Hydropulsor, är sambandet mer tvetydigt, 
relationen mellan humankapital och produktivitet präglas här av en stor extraordinär intäkt 
under 2011 vilket påverkar jämförbarheten. Det tionde företaget saknar jämförelsedata.  
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Förändringen av Konradvariablerna redovisas i tabell 13 nedan. 
 
  Note Sense Air NFO Drives Seco Tools Cochlear 
Antalet anställda - + + - + 
Förädlingsvärde per anställd - - + + + 
Vinst per anställd - - + + + 
Personalomsättning +         
Produktivitet - - + - + 
  Ostnor Cot Biolight Hydropulsor Cell Impact 
Antalet anställda - + + - + 
Förädlingsvärde per anställd + + + -   
Vinst per anställd + + + +   
Personalomsättning           
Produktivitet + + + -   

Tabell 13: Förändring av Konradvariabler 

Om de organisationer som har få anställda tas bort blir resultaten än mer tvetydigt. Det går 
inte att säga med säkerhet i vilket riktning humankapitalutvecklingen har förändrats hos de 
publika verkstadsindustriföretagen under tidsperioden 2007 till 2011 genom att studera de 
Konradvariabler som redovisas i företagens årsredovisningar. Möjligen kan man påvisa en 
utveckling hos de enskilda objekten, där de hos vissa verkar gå ner och hos andra upp. Men i 
aggregerad form kan uppsatsförfattarna inte hitta något tydligt mönster, förutom 
sambandet mellan produktivitet och de två Konradvariablerna förädlingsvärde per anställd 
och vinst per anställd. I tabellen nedan redovisas förändringen av Konradvariabler då företag 
med få anställda avlägsnats ur analysen. 
 
  Note Sense air Seco Tools Cochlear Ostnor 
Antalet anställda - + - + - 
Förädlingsvärde per anställd - - + + + 
Vinst per anställd - - + + + 
Personalomsättning +         
Produktivitet - - - + + 

Tabell 14: Förändring av Konradvariabler utan fåmannaföretag 

När det gäller antalet redovisade Konradvariabler har dessa minskat i antal från i genomsnitt 
4 stycken år 2007 till i genomsnitt 3.2 stycken år 2011, vilket motsvarar 25 % respektive 20 % 
av de undersökta Konradvariablerna. Då fåmannaföretagen utesluts ökar skillnaden från i 
genomsnitt 5 stycken år 2007 (31.25 %) till i genomsnitt 3.2 stycken år 2011 (20 %). När den 
inomorganisatoriska förändringen undersöks märks en nedgång av redovisade 
Konradvariabler hos alla fyra företag som 2007 redovisade fler Konradvariabler än vad lagen 
kräver. Ett företag redovisar fler Konradvariabler 2011 än 2007. De som hade oförändrat 
antal Konradvariabler redovisade enbart de variabler som de enligt lag måste inkludera för 
båda åren. Cell Impact diskvalificeras från detta, då de hade noll anställda 2007 och därmed 
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omöjliggör beräkning av t.ex. vinst per anställd och förädlingsvärde per anställd. (Se tabell 15 
nedan för förändringsriktning av antalet Konradvariabler inom respektive företag.) 
  
Enligt Konradgruppen skulle Konradvariablerna underlätta för beslutsfattare att utvärdera 
personalens prestationer (Arbetsgruppen Konrad, 1989, s. 13). En möjlig anledning till att 
antalet Konradvariabler minskar kan vara att organisationer sluter sig vid svårare tider 
genom striktare kostnadskontroll. Crook et al. (2011) påpekar att bristen på information om 
humankapitalet kan bero på svårigheter med att skilja på individbunden och företagsspecifik 
humankapital. Enligt studier av Hansson (1997; Hansson et al., 2004) reagerar 
aktiemarknaden negativt på bristen på upplysningar kring humankapitalet (Johansson och 
Skoog, 2010). Möjlig utväg är enligt Chen et al. (2004) att istället försöka mäta det 
intellektuella kapitalet.  
 
Note - 
Sense air 0 
NFO Drives 0 
Seco Tools - 
Cochlear - 
Ostnor + 
Cot - 
Biolight 0 
Hydropulsor 0 
Cell Impact + (x) 

Tabell 15: Förändring av antalet Konradvariabler 
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6 Slutsats och reflektioner 
 
I detta kapitel kommer uppsatsen besvara frågeställningen, samt reflektera kring dessa och 
kring uppsatsen som helhet. Uppsatsen kommer även ge förslag på framtida 
forskningsfrågor. 
 

6.1 Svar på frågeställningarna 

Uppsatsförfattarna ställde inledningsvis frågorna ”Till vilken grad kan externa intressenter 
utläsa Konradvariabler i företagens årsredovisningar? Kan utvecklingen av humankapitalet 
uppskattas genom tillämpning av Konradvariabler? Om utvecklingen av humankapitalet kan 
uppskattas, finns det ett samband med produktiviteten?”  
 
Till vilken grad kan externa intressenter utläsa Konradvariabler i företagens 
årsredovisningar?   
Den empiriska undersökningen visar att redovisning av Konradvariabler hos de svenska 
publika verkstadsföretagen i undersökningen är väldigt lågt. Detta gäller speciellt de 
variabler som företagen inte är tvungna att redovisas enligt lag. År 2007 redovisades i 
genomsnitt 4 st. Konradvariabler mot 3.2 st. år 2011. Detta innebär att endast 25 % år 2007 
och 20 % av de undersökta Konradvariablerna redovisades. Då fåmannaföretagen exkluderas 
ökar skillnaden från 5 st. år 2007 till 3.2 st. år 2011, vilket innebär 31.25 % respektive 20 %. 
Uppsatsförfattarna kan även se att redovisningen av icke-obligatoriska Konradvariabler har 
minskat i och med finanskrisen. Vad detta beror på har uppsatsen inget säkert svar på, men 
det kan bero på att vid (finans)kriser sluter sig organisationer och drar ned på informationen 
av kostnadsskäl. Vid bättre tider råder optimism och inte lika strikt kostnadskontroll, vilket 
även resulterar i mer bekostade årsrapporter och därmed även mer information som följd. 
 
Uppsatsen drar slutsatsen att verkstadsföretagen inte ser ut att prioritera en redovisning av 
Konradvariabler, då endast 25 % år 2007 och 20 % år 2011 av de undersökta 
Konradvariablerna redovisades. 
 
Kan utvecklingen av humankapitalet uppskattas genom tillämpning av Konradvariabler? 
De redovisade Konradvariablerna är få, men de som redovisas visar ett samband. 
Utvecklingen av Konradvariablerna vinst per anställd och förädlingsvärde per anställd har ett 
samband inomorganisatoriskt i sju fall av tio. I ett fall kan ingen utveckling bestämmas och i 
två fall visar de helt olika utvecklingar. I det sistnämna kan förklaringen vara att ena 
företaget har haft en extraordinär intäkt under året och den andra har omorganiserat sig för 
att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Hos ett företag kan även personalomsättningen 
utläsas. Även den variabeln gick i linje med den förväntade utvecklingen och hade ett 
negativt samband med de andra Konradvariablerna.  
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Variabeln antalet anställda hade däremot inget samband med de andra och bör kanske inte 
heller ha det. Uppsatsen upptäckte att om antalet anställda var få ökade spridningen, där 
enskildes påverkan kunde vara väldigt stor. Om antalet anställda är tillräckligt stort, så torde 
dess påverkan på de andra Konradvariablerna bli mer väntevärdesriktigt.  
 
På aggregerad nivå går det inte att påvisa varken en humankapitalförbättring eller en 
humankapitalförsämring hos de undersökta publika aktiebolagen inom verkstandsindustrin. 
Det kan vara så att olika organisationer har drabbats olika av finanskrisen och det är möjligt 
att tidsrymden är för kort för att kunna påvisa några samband då olika organisationer kan 
befinna sig i olika lägen av sin förändringsprocess.  
 
Uppsatsen drar slutsatsen att det är möjligt för externa intressenter att bilda sig en 
uppfattning om humankapitalförändringen över tid gällandes ett enskilt företag med hjälp av 
Konradvariabler, men att detta ej kan göras på aggregerad nivå över hela verkstadsindustrin. 
 
Om utvecklingen av humankapitalet kan uppskattas, finns det ett samband med 
produktiviteten? 
Om Konradvariabelförändringen påvisar förändring av humankapitalet så ska detta 
kontrolleras mot produktivitet, då forskning har visat att ökat humankapital ger ökad 
produktivitet. I sju företag av de åtta där Konradvariablerna påvisade en entydig utveckling, 
visar uppsatsen att humankapitalutvecklingen hos Konradvariablerna har ett samband med 
produktivitetsutvecklingen. När fåmannaföretagen avlägsnas från analysen påvisas samma 
resultat. Ett företag avviker, men frågan är om undersökningsföretaget är jämförbar mellan 
år då de har genomfört en stor omorganisation för att återgå till kärnverksamheten. 
 
Slutsatsen är att humankapitalet, mätt som Konradvariabler har ett starkt positivt samband 
med produktiviteten. 
 

6.2 Diskussion kring resultatet 

Denna uppsats kan empiriskt styrka att Konradvariablernas utveckling speglar 
humankapitalets utveckling inom en organisation. På aggregeradnivå kan inga slutsatser dras 
för hela verkstadsindustrin, vilket kan förklaras att företagen troligen befinner sig i olika 
stadier av sina utvecklingsprocesser. Uppsatsförfattarna fann det intressant att se antalet 
redovisade variabler minska med finanskrisen, samt att endast en så liten andel av de 
undersökta Konradvariablerna kunde avläsas i årsredovisningarna.  
 
Det uppsatsförfattarna upptäckte under resans gång var att många av de publika 
aktiebolagen inom verkstadsindustrin var relativt nystartade och verkar bedriva sin 
verksamhet med riskkapital, samt med väldigt få anställda. Undersökningen hade möjligt 
kunna vinna på att införa en cut-off gräns på minst 30 anställda samt att utesluta företag 
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med färre anställda till urvalsramen då en extra anställd kan ge stora svängningar på 
Konradvariablerna i ett företag med få anställda. Dock bör påpekas, att även om företag 
med få anställda plockades bort från analysen, så kvarstod resultatet. Det finns enligt denna 
undersökning ett starkt positivt samband mellan utvecklingen av produktivitet och 
utvecklingen av Konradvariablerna. 
 
Vidare skulle undersökningen möjligen ha vunnit på att inte exkludera icke publika bolag. 
Detta hade dock gett komplikationer med urvalsramen att inkludera dessa då flertalet är 
multinationella samt vars publika del inte faller inom verkstadsindustrin. För att inkludera 
dessa hade troligen kostnaderna för studien ökat dramatiskt pga. ökade kostnader vid köp 
av årsredovisningar, samt försvårat rambearbetningen avsevärt. Om det sedan hade höjt 
undersökningens kvalité är dock inte kartlagt. 
 
Det intressanta kring försöken att analysera humankapitalet är att en annan bild av 
organisationen kan uppstå än vid ren finansiell analys. Denna information kan vara av 
yttersta vikt för t.ex. en extern investerare eller bank/kreditinstitut som funderar på att låna 
ut pengar till organisationen. Bakom nyckeltal som soliditet, räntabilitet, vinstmarginaler och 
så vidare kan en kompletterande bild av organisationen uppkomma vid en 
humankapitalbedömning med hjälp av Konradvariabler, speciellt vid en longitudinell 
undersökning. Att försöka mäta humankapitalet bör dock ses just som ett komplement till 
vanlig finansiell analys, då den ökade informationen ger en bättre helhetsbild av 
organisationen.  
 
Humankapital är väldigt svårdefinierat och därmed även svårmätt till sin natur. Det är möjligt 
att det inte går att utforma några exakta metoder att mäta humankapital och att säkra 
slutsatser gällande humankapitalet är omöjliga att dra. Att undersöka hur humankapitalet 
kan beräknas på bästa sätt kräver sannolikt ett stort antal undersökningar innan det är 
möjligt att närma sig en tillförlitlig och allmänt accepterad metod. Uppsatsförfattarna 
hoppas att detta bidrag är ett steg i den riktningen och oss veterligen är det första gången 
som Konradvariablerna används för att försöka tolka humankapitalets utveckling inom en 
organisation och bransch. Även om bidraget kan anses vara blygsamt, så byggs alltid ny 
kunskap på gammal kunskap eller som Isac Newton uttryckte det: ”If I have seen further it is 
by standing on the shoulders of giants”(Wikiquote, Isac Newton). 
 

6.3 Undersökningens validitet, reliabilitet, replikation och generaliserbarhet, samt källkritik 

Undersökningens validitet torde vara hög, men givetvis finns det alltid utrymme för 
annorlunda tolkningar och det är möjligt att andra forskare hade dragit andra slutsaster då 
olika individer tolkar och värderar information olika. Det kan även ibland vara svårt att 
avgöra vems verklighetsbild som är den mest korrekta.  
När det gäller undersökningens generalliserbarhet kan resultatet sannolikt inte 
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generalliseras över hela verkstadsindustrin då de privata företagen verkar ha en helt annan 
bolagsstruktur än de publika. Möjligen har undersökningen en hög generaliseringsgrad bland 
publika aktiebolag inom verkstadsindustrin, eftersom urvalet innefattade en viss grad av 
slumpmässighet och en stor andel av totalpopulationen.  
 
När det gäller undersökningens reliabilitet, så torde den vara hög. Möjligen kan analysen av 
årsrapporterna ge andra svar till följd av subjektiva bedömningar och tolkningar av den 
löpande texten. Nyckelbegreppen kan också definieras annorlunda. Dock bör de angivna 
siffrorna vara detsamma, vilket torde leda till hög grad av replikerbarhet. 
 
När det gäller källkritik bör det beaktas att företag gärna visar sig i positiv dager. Det är 
möjligt att organisationerna är mer öppna för fler Konradvariabler och fylligare årsrapporter 
när ekonomin går positivt. När ekonomin går dåligt verkar organisationerna minimera 
innehållet och enbart redovisa det som de måste.  
 

6.4 Förslag på framtida forskning 

Då företag verkar vara mindre benägna att redovisa Konradvariabler när det går ekonomiskt 
dåligt kan en framtida forskningsfråga handla om huruvida bristen på redovisade 
Konradvariabler är ett tecken på missförhållanden inom organisationen. En annan 
frågeställning kan vara om det behövs lagstiftning för att öka antalet Konradvariabler som 
redovisas. En tredje undersökningsfråga är att försöka bedöma hur Konradvariablerna skall 
viktas mellan sig i analysen, vilken variabel skall ha mest tyngd o.s.v. Ett fjärde förslag är att 
undersöka om det är möjligt att vikta ihop Konradvariablerna och beräkna en totalsumma 
som proxy för humankapitalet som ett index. En femte frågeställning kan handla om hur 
pålitlig denna proxy är över tid. En sjätte kan handla om ifall det finns behov av att mäta 
humankapital överhuvudtaget, om det är en fråga enbart för forskarna eller om det finns 
någon praktisk nytta av att mäta humankapitalet i en organisation, då de ekonomiska talen 
ändå är de mest intressanta för företaget och marknaden. En sjunde kan undersöka 
Konradvariablernas utveckling under en tidsserie, alltså under flera sammanhängande år för 
att se hur de utvecklas över tid, då olika företag kan befinna sig i olika faser i sin omställning.  
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