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Sammanfattning
Titel: Den frivilliga redovisningen av humankapitalet – En jämförelse mellan tre sektorer på
Nasdaq OMX Stockholm
Handledare: Peter Jönsson
Författare: Jenny Andersson och Ewelina Pikulik
Bakgrund och problemformulering: Trots att humankapital ofta ses som en tillgång, får den
inte tas upp i balansräkningen. Istället får företag frivilligt presentera information rörande
personal i övriga delar i sina årsredovisningar. Vad för typ av information, och hur den ska
redovisas, bestämmer företagen själva. Forskning senaste år har dock visat att företagen har
slutat presentera information om humankapitalet, samt att det endast var en trend som nu bytts
ut mot andra trender. Dessutom visar forskningen att rapporteringen varit ologiskt, och att
företagens rapportering skiljer sig från år till år.
Syfte: Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse om redovisningen av
humankapitalet skiljer sig åt mellan företag ur olika sektorer. Vi vill med detta ge en bild av
om och i så fall hur olika typer av företag redovisar humankapitalet. Detta för att skapa en
bättre förståelse om humankapitalet är ett viktigt inslag i företagens redovisning, men även
om det prioriteras olika beroende på vilken sektor de tillhör.
Metod: En totalundersökning av företagen inom small cap från de tre sektorerna industri,
teknologi och hälsovård på Nasdaq OMX Stockholm. Mätinstrumentet disclosure index
användes vid analys och insamling av data från företagens årsredovisningar. Indexen delades
in i 6 olika kategorier, och byggdes på ett tidigare index gjort av Bukh m.fl. (2005), samt en
egen förstudie.
Referensram: Här ges en djupare inblick inom begreppet humankapital och intellektuella
kapitalet. Vidare ges en historisk återblick från 1960 talet till idag angående forskning och
redovisningen av humankapitalet. Olika motiv och faktorer tas upp till varför företagen väljer
att presentera humankapitalet.
Empiri och slutsats: Undersökningens utfall visade på att det inte förkom direkta skillnader
mellan sektorerna. Det var mer likheter än skillnader mellan sektorerna med hur de redovisar
information om humankapitalet. Inga skillnader hittades angående mängden redovisat
humankapital och endast små skillnader hittades angående innehållet. Detta resultat var
oväntat, då det inte var tydliga skillnader mellan sektorerna. Vidare förekom det stora
variationer avseende mängden mellan företagen inom respektive sektor.
Den sektor som hade största genomsnittsmängden var teknologisektorn. Hälsovårdssektorn
kom efter, och industrisektorn redovisade minst. Avseende vilken typ av information de
presenterade så redovisade teknologisektorn främst information angående olika fördelningar
på anställda. Industri- och hälsovårdssektorn presenterade däremot främst information
angående personalens utveckling och motivation.
Nyckelord: Humankapital, Disclosure index

Abstract
Title: The voluntary reporting of the human capital – A comparison of three sectors on the
Nasdaq OMX Stockholm
Director: Peter Jönsson
Authors: Jenny Andersson and Ewelina Pikulik
Background and research issue: Although human capital is often regarded as an asset, it
cannot be included in the balance sheet. Instead, companies may voluntarily present
information about their personal in other parts of their annual reports. What type of
information, and how it should be reported, is up to the companies to determine themselves.
However, research in recent years has shown that companies have ceased to present
information about human capital, and that it was only a trend that has now been replaced with
other trends. In addition, research shows that reporting has been illogical, and the reporting by
the companies differs year to year.
Purpose: The purpose of this study is to contribute to an increased understanding if the
reporting of human capital differs between companies from different sectors. We want to give
a picture if and how different types of companies report human capital. This is for a better
understanding if human capital appears to be an important element in the companies
accounting, also whether it is prioritized differently depending on which sector they belong to.
Method: A total survey of small cap companies from the three sectors industry, technology
and healthcare at Nasdaq OMX Stockholm. The measuring instrument disclosure index was
used in analyzing and collecting data from the companies’ annual reports. The index was
divided into 6 different categories, and was based on a previous index made by Bukh et al
(2005), as well as a separate preliminary study.
Empiricism: Here gives a deeper insight into the concept of human capital and intellectual
capital. In addition, a historical recital from the 1960s to today is presented regarding research
and the accounting of human capital. Furthermore, different motives are presented to show
why companies choose to present human capital.
Conclusion: The outcome of the study showed that there were no direct differences between
the sectors. There were more similarities than differences between the sectors regarding how
they report human capital. No differences were found regarding the amount of disclosure, and
only a few differences was found regarding the type of information disclosed. This result was
unexpected, as there were no clear differences in the reporting between each sector.
Furthermore, there were large variations in the amount of disclosure between the companies
in each sector. The sector with the largest average amount disclosure was the Technology
sector. The Healthcare sector came after, and the Industry sector reported least. Regarding
what type of information they presented, the Technology sector mainly reported information
about different employee distributions. The Industry and Healthcare sector mainly presented
information about staff development and motivation.
Keywords: Human capital, Disclosure index

Begrepp
Large cap

Börsvärde som är större än 1 miljard euro (Nasdaq OMX Nordic,
2017b)

Mid cap

Börsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro (Nasdaq OMX
Nordic, 2017b)

Small cap

Börsvärde som är mindre än 150 miljoner euro (Nasdaq OMX
Nordic, 2017b)

Intern validitet

Handlar om att de mätinstrument som används i undersökningen
verkligen återspeglar uppsatsens syfte och undersökningsansats
(Bryman & Bell, 2011 s. 64). Om studien verkligen mäter det den
avses mäta.

Extern validitet

Handlar om huruvida resultaten från undersökningen kan
generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten
(Bryman & Bell, 2011 s. 64).

Reliabilitet

Handlar om huruvida resultaten från undersökningen skulle bli
desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om
den påverkas av slumpmässiga mätfel (Bryman & Bell, 2011 s.
62).
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Att betrakta människor som kapital, och att deras värde bör presenteras i finansiella rapporter,
är inte en ny idé (Gimenez, 2005 s. 99). Det är något som har växt fram sedan 1960-talet, i
samband med att begreppet humankapital började användas, som kopplade samman individen
med kapitalsynsättet. Det finns dock ingen allmän accepterad definition som tydligt förklarar
vad som ingår i begreppet humankapital (Gimenez, 2005 s. 98). Termer forskare använt för att
förklara humankapitalet är: personalens utbildning, färdigheter och hälsa (Schultz, 1961 s. 89; Becker, 1994 s. 17-21), samt personalens intelligens, koncentration och erfarenheter
(Gimenez, 2005 s. 100). Humankapitalet är även en del av det intellektuella kapitalet, som
sägs vara alla de immateriella tillgångarna som skapar värde i ett företag (Melloni, 2015 s.
662).
Humankapitalet innehåller därmed de egenskaper som personalen kan tillföra företagets
verksamhet, men som företaget aldrig helt kan äga och kontrollera, eftersom dessa egenskaper
endast finns inuti respektive individ. Eftersom företaget inte kan äga och kontrollera
personalens egenskaper, får därmed inte investeringar i humankapitalet tas upp som en
tillgång i balansräkningen (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2013 s. 106-107). Det krävs att
företaget har kontroll över tillgången för att det ska kunna tas upp i balansräkningen. En
individ kan företaget inte kontrollera, eftersom personalen i princip har möjlighet att avsluta
anställningen närsomhelst. Därmed är det inte med största säkerhet att de framtida
ekonomiska fördelarna som personalen kan tänkas ge kommer tillfalla företaget.
Trots att humankapitalet inte får tas upp som en tillgång i balansräkningen, är det dock vissa
tilläggsupplysningar rörande personalen som krävs av årsredovisningslagen (ÅRL) att
företagen ska ta upp i noter i årsredovisningarna (ÅRL 5 Kap 20§, 37-41§, 44§). Dessa
upplysningar ger dock inte en fullständig bild av det mervärde som humankapitalet medför.
Eftersom humankapitalet inte får tas upp som en tillgång i balansräkningen, men ändå skapar
värde för företagen, så har företagen försökt hitta andra sätt att kommunicera ut information
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om humankapitalet till omvärlden i de finansiella rapporterna. Denna publicering av
information är helt frivillig. Det finns därmed inga bestämda och allmängiltiga sätt för hur
detta kan tas upp i de andra delarna i årsredovisningarna. Företagen bestämmer därmed själva
om, och hur, de vill presentera humankapitalet i sina finansiella rapporter.
Eftersom det inte finns några bestämda sätt hur humankapitalet kan tas med i
årsredovisningarna, så har forskare försökt ta fram modeller för hur det kan tas upp. De flesta
modeller som forskare skapat har inte endast varit för humankapitalet, utan för hela det
intellektuella kapitalet. Under IT bubblan på 1990-talet fick intellektuella kapitalet ett stort
fokus bland forskarna (Petty & Guthrie, 2000 s. 155). Under denna period skapades flera
värderingsmodeller för det intellektuella kapitalet som företagen även använde sig av i
praktiken. Några av de kända modellerna från denna tid är “Skandianavigatorn” (Guthrie,
2001 s. 30), och danska projektet “ICS ramverket” (Nielsen, Roslender & Schaper, 2017 s.
39). Trots att dessa modeller gällde för hela det intellektuella kapitalet, menade Petty och
Guthrie (2000) att det var humankapitalet som fick mest uppmärksamhet ur det intellektuella
kapitalet (s. 165).

Ett annat stort fokus bland forskarna har varit att undersöka varför vissa företag tenderar att
redovisa mer information om humankapitalet än andra (se Möller, Gamerschlag & Guenther,
2011; Branco, Delgado, Sousa & Sá, 2011; Rimmel, Nielsen & Yosano, 2009). En metodik
som flera forskare använt sig av för att undersöka mängden, och innehållet, av humankapitalet
är med ett disclosure index (se Bukh, Nielsen, Gormsen & Mouritsen, 2005; Rimmel, 2003).
Ett disclosure index kan ses som en checklista, som består av ett antal fördefinierade
indikatorer som sedan ska checkas av, beroende på om indikatorn fanns med i
årsredovisningen eller inte (Rimmel m.fl., 2009 s. 322). Med detta mätinstrument har
forskarna försökt kvantifiera informationen som återfinns i finansiella rapporterna, för att
sedan kunna mäta mängden och innehållet (Bukh m.fl., 2005 s. 719).
Indexen har forskarna kunnat använda sig av för att undersöka om det finns vissa
företagsspecifika faktorer som påverkar omfattningen av redovisningen. Flera studier har visat
att företagets storlek, och bransch, kan påverka mängden redovisat humankapital i de
finansiella rapporterna (se Bukh m.fl., 2005; White, Lee & Tower, 2007; Branco m.fl., 2011).
2

Forskningen har visat att de mer kunskapsintensiva och teknologiska branscherna tenderar att
redovisa mer information om humankapitalet än andra typer av branscher (Bukh m.fl., 2005 s.
725). Vidare har det även visat sig att större börsnoterade företag tenderar att redovisa mer
humankapital än de mindre börsnoterade företagen (Möller m.fl., 2011 s. 311).
Tidigare forskning har dock påvisat en splittrad bild avseende vad som verkligen påverkar den
frivilliga redovisningen. Det har visat sig att faktorerna storlek och bransch har haft olika
påverkan i olika länder. I vissa länder har branschen och företagets storlek haft påverkan på
den frivilliga redovisningen (se Möller m.fl., 2011 s. 311), medan i andra länder har det visat
sig inte ha någon påverkan alls (se Rimmel m.fl., 2009 s. 316).
Andra forskare menar även att olika trender kan påverka vad för typ av information som
företagen frivilligt ger ut i årsredovisningarna. Företag påverkas ständigt av det som är i deras
omgivning (Eriksson-Zetterquist, 2009 s. 5). Williams (2001) menade att företagen justerar
sin utgivning av information beroende på vad som är trendigt i dess omgivning (s. 202).
Det finns även andra motiv som kan användas vid förklaring varför vissa företag väljer att
presentera humankapitalet trots att det är frivilligt. En av de främsta anledningarna till att
företagen tar upp humankapitalet i årsredovisningarna är för att minska
informationsasymmetrin mellan företaget och dess intressenter (An, Davey & Eggleton, 2011
s. 575). Detta är av största vikt, i och med att publicering av informationen hjälper investerare,
och andra intressenter, att bättre bedöma företagets styrka och värde (Jindal & Kumar, 2012 s.
224). Vidare vill företagen signalera organisatorisk legitimitet till samhället för att framstå
som legitima utifrån samhällets perspektiv (An m.fl., 2011 s. 576).

1.2 Problemdiskussion
Trots att forskning påvisat att det kan finnas ett intresse bland företagen att presentera
information om humankapitalet i årsredovisningarna, finns det dock en risk att företagen
senaste åren har minskat denna rapportering av humankapitalet. Dumay (2016) skrev i sin
artikel att “intellektuella kapitalets rapportering har dött för börsnoterade företag” (s. 168).
Han menar att han inte längre kan se några spår av att företagen idag rapporterar intellektuella
kapitalet enligt de modeller som uppkom under IT bubblan. I och med att företagen har slutat
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rapportera hela det intellektuella kapitalet, så har de med det slutat rapportera humankapitalet
som är en del av det intellektuella kapitalet.

Schaper (2016) är inne på samma spår som Dumay och menar att modellerna helt har slutats
användas i praktiken, och att företagen därmed tappat intresse av att rapportera
humankapitalet (s. 52). Schaper (2016) menar att det går trender och mode i vad för typ av
information som företagen väljer att frivilligt presentera i årsredovisningarna (s. 55). Trenden
för humankapitalet verkar vara på väg att försvinna och ersättas med nya trender (s. 55).
Schaper (2016) anser istället att rapporteringen senaste tiden har gått mer åt miljö och
hållbarhet (s. 75). Dumay (2016) skriver också att företagen har blivit mer fokuserade på att
presentera information angående hållbarhet, istället för humankapitalet (s.168).
Med tanke på att företagen anpassar sig till förändringarna i samhället, tyder det även på att
trots att företagen befinner sig i olika branscher, kan de ändå bli påverkade av varandra.
Branschen har visats av flera forskare vara en signifikant faktor (se Möller m.fl., 2011 s. 311;
Bukh m.fl., 2005 s. 725), men om det går trender och mode i hur börsnoterade företag väljer
att redovisa frivillig information i årsredovisningarna, kan det istället finnas mer likheter än
skillnader mellan branscherna. Om trenden av att redovisa humankapitalet senaste åren har
minskat, kan det därmed tyda på att trenden generellt bland branscherna har minskat.

Att följa trender är ett sätt för företagen att uppvisa legitimitet och uppnå förväntningarna
samhället har på företaget. Eftersom det är frivilligt att presentera information om
humankapitalet, väljer företagen endast att göra det om det ger nytta för de, och deras
intressenter. Om inte intressenterna efterfrågar information om humankapitalet, kan det
därmed finnas tendenser till att de väljer att inte ta upp humankapitalet i årsredovisningarna.
Schaper (2016) kom även fram till att informationsgivningen av humankapitalet senaste åren
har varit ologisk, och karaktäriserats av årliga förändringar i strukturen och mängden
redovisat humankapital (s. 54). Eftersom det är frivilligt att rapportera humankapitalet, kan
det därmed tyda på att företagen år till år förändrar prioriteringen i vad de väljer att presentera
i årsredovisningarna. Därmed kan rapporteringen av humankapital vara känslig för samhällets
förändringar i förväntningar, och trender i vad som är viktigt att presentera. Om intresset för
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information om humankapital minskar i samhället, kommer det även ske en minskning av
redovisning av detta som en anpassning till samhället.

Den splittrade bilden angående om branschen verkligen är en signifikant faktor, och hur
rapporteringen av humankapitalet ter sig idag, gör det därmed intressant att studera djupare i
detta. Denna undersökning ämnar därmed till att göra en jämförelse mellan tre sektorer på
Nasdaq OMX Stockholm, för att se om mängden, och innehållet, i årsredovisningarna skiljer
sig åt mellan sektorerna. De tre sektorer som är i fokus i denna studie är teknologi, industri
och hälsovård. Dessa sektorer är i sin tur uppbyggda av ett antal olika branscher (Schaper,
2016 s. 61).
De börsnoterade företagen ur sektorerna är under konstant tryck för att tillhandahålla
noggrann finansiell information till aktieägare och andra intressenter i stort (Steen, Welch &
McCormack, 2011 s. 299). Intressenterna gynnas genom införskaffande av denna information,
eftersom detta stödjer deras beslutsfattande och bedömningar. Börsnoterade företag är därmed
intressanta att fokusera på, eftersom de har stor tillgång till kapitalmarknaden, och har många
intressenter som läser deras finansiella rapporter. Vidare har tidigare forskning även påvisat
att små börsnoterade företag tenderar att redovisa mindre information avseende
humankapitalet i årsredovisningarna än de stora (se Branco m.fl. 2011 s. 38). Det är därmed
intressant att fördjupa sig i de mindre börsnoterade företagen vid en jämförande studie. Av
den anledningen kommer endast företagen inom small cap ur de tre sektorerna att studeras i
denna undersökning.
Förutom att undersöka om det skiljer sig mellan sektorerna, är det även intressant att studera
varje sektor för sig angående mängden och innehållet. Trots att företagen befinner sig i
samma sektor, behöver det inte tyda på att de redovisar humankapitalet på liknande sett.
Några forskare har visat att branschtillhörigheten inte är en signifikant faktor (se Rimmel
m.fl., 2009 s. 316), vilket därmed kan indikera att det kan finnas skillnader mellan företag
inom samma sektor. Förutom att se om det finns likheter eller skillnader mellan sektorerna, är
det därmed även intressant att se om företagen inom vardera sektorn uppvisar ett specifikt
mönster, eller om det istället är stora variationer av mängden och innehållet mellan företagen.
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1.3 Problemformulering
•

Hur stor mängd frivilligt redovisat humankapital presenteras i årsredovisningarna
inom respektive sektor?

•

Vad för typ av information om humankapitalet redovisas främst av sektorerna i
årsredovisningarna?

•

Skiljer sig den frivilliga redovisningen av humankapitalet åt mellan sektorerna?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse om redovisningen av humankapitalet
skiljer sig åt mellan företag ur olika sektorer. Vi vill med detta ge en bild av om och i så fall
hur olika typer av företag redovisar humankapitalet. Detta för att skapa en bättre förståelse om
humankapitalet är ett viktigt inslag i företagens redovisning, men även om det prioriteras
olika beroende på vilken sektor de tillhör.

1.5 Avgränsning
Studien avgränsar sig till de tre sektorerna teknologi, industri och hälsovård på Nasdaq OMX
Stockholm. Endast företagen inom small cap kommer att studeras ur dessa tre sektorer.
Studien avgränsar sig vidare till att endast studera den frivilliga redovisningen av
humankapitalet. Det som är obligatoriskt att redovisa angående personalen enligt
årsredovisningslagen kommer inte att undersökas.
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2 Teoretisk referensram
Avsnittet börjar med en presentation om debatten kring definitionen av humankapitalet och
dess del i det intellektuella kapitalet. Vidare beskrivs hur humankapitalet kan tas upp i
årsredovisningarna. Därefter ges en större historisk inblick i hur utvecklingen av
humankapitalet har skett sedan dess uppkomst på 1960-talet och hur det ser ut idag. Avsnittet
avslutas med en redogörelse av de motiv och faktorer som kan påverka företagens redovisning
av humankapitalet.

2.1 Humankapitalet
Humankapitalet har under en längre period varit ett väl diskuterat ämne bland forskare. Det
formella konceptet för humankapitalet började användas och definieras under 1960-talet
(Gimenez, 2005 s. 99). Trots att begreppet humankapital började användas, finns ingen
allmän accepterad definition som klart och tydligt förklarar begreppet. Flera forskare har
försökt definiera vad humankapitalet är, och vad som ingår i begreppet.

2.1.1 Definitionen av humankapitalet och dess kritik
Gimenez (2005) nämner att extra fokus ska tas till Schultz (1961) och Becker (1964) studie
angående deras definitioner av humankapitalet (s. 99). Båda dessa forskare relaterade
humankapitalet till produktivitet, och humankapitalet sågs där vara summan av investeringar i
personalens utbildning, träning, hälsa och emigrering. Schultz (1961) skrev om
humankapitalet i termen mänskliga resurser, och menade att de mänskliga resurserna kan
delas in i kvalitativa och kvantitativa dimensioner (s. 8). Den kvantitativa dimensionen bestod
av sådant som antal anställda, och antal arbetade timmar. Den kvalitativa dimensionen bestod
av personalens kompetens och färdigheter.
Becker (1994) betonade också humankapitalet som mänskliga resurser. Enligt honom var
utbildning och träning det som var den viktigaste mänskliga resursen att investera i (s. 17).
Både Schultz och Becker menade att mer investeringar i personalen kommer leda till högre
produktivitet. Därför förklarades begreppet “humankapital” av det faktum att det ses som en
form av kapital som ingår i personer (Gimenez, 2005 s. 99).
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Flertal forskare riktade dock skarp kritik mot begreppet “humankapital” och innebörden av
det. Schultz (1961) skrev i sin artikel flera anledningar till varför forskare på 1960-talet inte
stödde idén till begreppet “humankapital” (s. 3). För det första ansåg forskarna att det varken
var lämpligt, eller praktiskt, att tillämpa begreppet kapital till människor. Ur en abstrakt och
matematisk synvinkel kan människor otvetydigt ses som kapital, dock ansåg forskarna det
olämpligt att behandla de som kapital i praktiska analyser (Schultz, 1961 s. 3). För det andra
står människans värderingar i vägen för oss från att kunna betrakta människor som
kapitalvaror. Endast i slaveri har detta synsätt förekommit, och även där avskydde människan
det.
Becker (1994) fortsätter på samma spår som Schultz. Han menade att idén om humankapital
kritiserades, då folk antydde på att humankapital innebar att människor behandlas som slavar
eller maskiner (Becker, 1994 s. 16). Trots den kritik som riktades mot humankapitalet
fortsatte fler forskare att definiera humankapitalet i samband med deras studier. Gimenez
(2005) menar att sedan Schultz och Beckers tid har konceptet om humankapitalet expanderats
(s. 99).
Laroche, Merette och Ruggeri (1999) gjorde en större definition av humankapitalet och
menade att humankapitalet består av de medfödda förmågorna hos individerna, och de
kunskaper och färdigheter som individer förvärvar och utvecklar under hela sin livstid (s. 89).
Anledningen till att denna definition är bredare än tidigare, är då den även innehåller de
medfödda förmågorna hos individer. Laroche m.fl. (1999) definierade de medfödda
förmågorna som alla fysiska, intellektuella och psykiska förmågor som en individ har vid sin
födsel (s. 89). De färdigheter individer förvärvar under sin livstid sker genom överföring av
kunskap, personliga kontakter, arbetslivserfarenhet, yrkesutbildning, utbildning och
socialisering.
Gimenez (2005) ansåg precis som Laroche m.fl. (1999) att humankapitalet består av två
kategorier - det medfödda humankapitalet och det förvärvade humankapitalet (s. 100).
Gimenez (2005) menade att hans föreslagna definition är baserad på hur humankapitalet
förvärvas och ackumuleras (s. 100). Det medfödda humankapitalet bestod av fysiska och
intellektuella egenskaper som kan modifieras av individernas hälsa. Enligt honom var det
förvärvade humankapital det som kommer byggas upp under livets gång genom utbildning
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och erfarenhet.
Humankapitalet är inte klart och tydligt definierat med tanke på de ovan beskrivna
definitionerna. Dock tar dessa definitioner upp gemensamma termer rörande humankapitalet.
Schultz (1961), Becker (1994) och Gimenez (2005) tar gemensamt upp utbildning och
arbetserfarenheter (s. 9, s. 17, s. 100). Vidare betonar både Schultz (1961) och Becker (1994)
vikten av investeringar i utbildning som ett viktigt inslag i humankapital (s. 3, s. 17). Andra
forskare presenterar kompletterande aspekter som bör omfattas av humankapitalet som
potentialen till att erhålla humankapital. Laroche m.fl. (1999) och Gimenez (2005)
presenterar, förutom det som Schultz och Becker tar upp, det medfödda kapitalet, vilket är
personliga egenskaper som är avgörande för humankapital.

2.1.2 En del av det intellektuella kapitalet
Humankapitalet är ofta förknippat med det intellektuella kapitalet. Anledningen till detta är då
humankapitalet ses som en del av det intellektuella kapitalet hos ett företag. Ett generellt
synsätt på det intellektuella kapitalet är att det är alla immateriella tillgångar som skapar värde
inom ett företag (Melloni, 2015 s. 662). Carroll och Tansey (2000) refererar även att
intellektuella kapitalet ofta definieras som “immateriella tillgångar som oftast inte redovisas i
balansräkningen” (s. 297). Humankapitalet ses därmed ur dessa definitioner som immateriella
tillgångar som är en del av det intellektuella kapitalet.
Precis som med humankapitalet finns det ingen klar definition på vad som ingår i det
intellektuella kapitalet. Kaufmann och Schneider (2004) nämner att den klassificering av
intellektuella kapitalet som haft mest påverkan på andra forskare är den skapad år 1997 av
Leif Edvinsson (s. 375). Edvinsson definierade att intellektuella kapitalet består av
humankapitalet och strukturkapitalet. Strukturkapitalet består av olika organisatoriska rutiner,
system, kulturer och databaser (Melloni, 2015 s. 663).
Andra forskare menar dock att intellektuella kapitalet inte endast är uppbyggt av två kapital,
utan av tre kapital: humankapital, strukturkapital och relationskapital (Melloni, 2015 s. 663).
Relationskapitalet består av resurserna som är kopplade till externa relationer med kunder,
leverantörer och forsknings- och utvecklingspartners (Melloni 2015, s. 663).

9

Sveiby var en av pionjärerna inom skådningen att intellektuella kapitalet består av tre olika
kapital (Kaufmann & Schneider, 2004 s. 377). Sveiby hänvisade dock humankapitalet som
“personalens kompetens”, strukturkapitalet som “internt kapital”, och relationskapital som
“externt kapital” (Kaufmann & Schneider, 2004 s. 376). Trots att forskarna använder olika
termer till de olika kapitalen, menar Kaufmann och Schneider (2004) att forskarna främst
utgår från den klassificeringen att intellektuella kapitalet består av tre kapital (s. 377). I de
olika definitioner av intellektuella kapitalet tas humankapitalet upp som en av
beståndsdelarna.

2.1.3 Hur humankapitalet tas upp i årsredovisningar
Enligt definitionerna på intellektuella kapitalet kan humankapitalet ses som en immateriell
tillgång. En immateriell tillgång definierar i IAS 38 som “en identifierbar icke-monetär
tillgång utan fysisk form” (Sundgren m.fl., 2013 s. 107). På grund av det värde som
personalen tillför företaget kan humankapitalet därmed ses som en immateriell tillgång.
Humankapitalet är dock ingen tillgång som får tas upp på företagens balansräkning. Istället
får företagen presentera information om deras personal löpande i övriga delar i
årsredovisningen.
För att en immateriell tillgång ska ingå i balansräkningen måste de framtida ekonomiska
fördelar som tillgången medför tillfalla företaget samt att dess anskaffningsvärde kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt (Sundgren m.fl., 2013 s. 106). Vidare måste företaget ha
kontroll över tillgången. Problematiskt kring humankapitalet som en immateriell tillgång är
att företaget inte har kontroll över personalen. Personalen kan praktiskt sätt sluta när som helst
(Sundgren m.fl., 2013 s.106). Med denna anledning behandlar därmed finansiell redovisning
investeringar i personalen som en kostnad som minskar företagets nettoresultat, och inte som
en investering som ger framtida ekonomiska fördelar för företaget (Flamholtz, Bullen & Hua
2002, s. 947). Humankapitalet får därmed inte tas upp på balansräkningen.
Trots att humankapitalet inte får tas med som en tillgång i balansräkningen, ska vissa
tilläggsupplysningar kring personalen ändå presenteras i företagens årsredovisningar enligt
ÅRL. Dessa tilläggsupplysningar återfinns i 5 kapitel ÅRL. Upplysningar om medelantal
anställda, könsfördelning, köns-och landsfördelning, ska presenteras enligt 5 Kap 20 § och 37
§. Vidare ska även upplysning avseende personalens löner, andra ersättningar, sociala
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kostnader och pensioner presenteras enligt 5 Kap 39 § och 40 §. Utöver detta krav, är
resterande information om humankapitalet frivilligt att presentera i årsredovisningarna. Det är
därmed upp till företagen själva att bestämma om de vill ge ut information om deras
humankapital i årsredovisningarna eller inte. Vad för typ av information de vill presentera är
även det upp till företagen själva att bestämma.

2.2 Utvecklingen av humankapitalet: Historisk återblick
Hur mycket och vad för information företagen valt att presentera avseende humankapitalet har
förändrats med tiden. Även forskningen inom ämnet humankapitalet har förändrats under
åren. Under vissa perioder har forskningen varit ett hett ämne och fått mycket
uppmärksamhet, medan i andra perioder har det varit lågt. För att bättre förstå humankapitalet
ämnar detta avsnitt till att ge en historisk inblick i hur forskningen inom ämnet har tett sig,
och hur företagen redovisat humankapitalet.

2.2.1 1960 - 1990
Under 1960-talet började den grundläggande forskningen inom humankapitalet för hur det ska
värderas och redovisas (Flamholtz m.fl., 2002 s. 948). Termen “Human resource accounting”
(HRA) användes för första gången år 1968 av Brummet, Flamholtz och Pyle (refererad i
Gröjer & Johanson, 1998 s. 495). HRA involverade att människor ska redovisas som
mänskliga tillgångar. Modeller utvecklades för att mäta kostnader och värde för
humankapitalet (Flamholtz m.fl., 2002 s. 947).
Under slutet av 1970-talet slutade den uppåtgående trend av humankapitalet och HRA som
hade förekommit på 60-talet. Forskningen minskade då den började bli för komplex, och
kunde endast genomföras av ett fåtal forskare. Den enklare och grundläggande forskningen
inom ämnet hade redan gjorts. Vidare debatterades det under denna period om definitionen av
humankapitalet om att se människor som kapital, som finansiella objekt, av flera forskare
(Gröjer & Johanson, 1998 s. 496). Även fast huvudobjektivet med HRA var att skapa
finansiella rapporter som inkluderade de mänskliga resurserna, var detta inte det som folk
främst associerade HRA med. Istället blev den dramatiska bilden ”sätta folk på
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balansräkningen”, den dominerande associationen som människor fick av HRA. Debatten
som föregicks under slutet av 1970-talet, och sedan fortsatte under 1980-talet, var därmed om
lämpligheten att värdera mänskliga resurser i balansräkningen.
På 1980-talet skedde dock ett förnyat intresse för internationell forskning inom HRA teori och
praktik (Flamholtz m.fl., 2002 s. 948). Under denna period uppstod ett växande erkännande
att de flesta av världens avancerade ekonomier har gjort en gradvis, men ändå grundläggande,
omvandling från ett industriparadigm till ett kunskapsparadigm (Flamholtz m.fl., 2002 s.
951). I industriparadigmet är anläggningstillgångarna kärntillgången, medan i
kunskapsparadigmet är humankapitalet, och hela det intellektuella kapitalet, kärntillgången.
Under mitten av 1980-talet började det ske en märkbar skillnad mellan företagens bokförda
värde och marknadsvärde (Guthrie, 2001 s. 31). Denna skillnad gjorde forskarna mer
intresserade av hur redovisning av det intellektuella kapitalet, och därmed även
humankapitalet, ska ske. Fokus började gå från studier om endast humankapital till studier om
hela det intellektuella kapitalet, där humankapitalet är en av delarna.

2.2.2 1990 - 2004
Den stora forskningsperioden för det intellektuella kapitalet började på 1990-talet. Denna
period präglades av en stor framtidsoptimism och teknikhysteri. Trots att ett skifte i ekonomin
hade börjat uppmärksammas under 1980-talet, var det inte förrän på 90-talet som detta fick
sin kulmen. Under denna period användes många begrepp vid beskrivandet av skiftet från ett
industriparadigm till ett kunskapsparadigm. De begrepp som ofta förekom var “den nya
ekonomin”, “kunskapsekonomin”, ”den digitala revolutionen”, ”IT boomen”, ”IT bubblan”
och ”Internetrevolutionen”. De stora framgångarna för teknologin skapade en stor
framtidsoptimism. Under dessa tider var det även ett ökat intresse för det intellektuella
kapitalet, och därmed humankapitalet.

2.2.2.1 IT Bubblans start

Det var när World Wide Web (www) kom för Internet år 1992 som det verkliga genombrottet
för den digitala revolutionen bröt ut, och början på IT bubblan (Lindstedt, 2001 s. 41).
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Internet utvecklades i en exponentiell fart och förbluffade hela affärsvärlden (Lindstedt, 2001
s.42). Den enorma drivkraften som den “nya ekonomin” med Internet i framspetsen hade,
ledde till en hög optimism bland såväl affärsmän som privatpersoner. En stor framtidstro och
teknikoptimism växte fram (Lindstedt, 2001 s. 44).
Det var Internetföretagen i den “nya ekonomin” som hamnade i fokus, och industriföretagen
inom “den gamla ekonomin” hade svårt att hänga med. Internetföretagens marknadsvärde
ökade exponentiellt under denna period, och företagens marknadsvärde var betydligt högre än
deras bokförda värde. Eftersom Internetföretagen inte hade fasta tillgångar gick det inte att
värdera dessa företag efter de traditionella normerna (Lindstedt, 2001 s.46). Enligt de
traditionella normerna har investerare använt sig av företagets tillgångar som fastigheter och
maskiner när de bedömt värdet och analyserat bolagets vinst och framtid (Lindstedt, 2001 s.
46). Eftersom Internetföretag främst har immateriella tillgångar som inte får tas upp på
balansräkningen, hade investerarna det därmed svårt att avgöra företagens lönsamhet enligt
dessa normer. Investerare och affärsmän bortsåg därmed från att traditionella normerna inte
gällde för dessa nya företag, och det skapades “en ny värld” där den “nya ekonomins” regler
sågs gälla (Lindstedt, 2001 s. 46).
Det var Internetföretagens börsvärde som steg med enorm takt. Drivkraften inom denna “nya
ekonomi” handlade om att skapa attraktiva aktier (Lindstedt, 2001 s. 47). Eftersom inte
internetföretagen kunde värderas efter de traditionella normerna, var det svårt att säga när
företagen skulle börja tjäna pengar och bli lönsamma. Trots att internetföretagen oftast gick
med kraftiga förluster, steg deras aktievärde (Lindstedt, 2001 s. 46). Investerare bortsåg från
företagens förluster och hade en stor optimism om att Internet snart skulle ta över. De
satsningar som gjordes byggdes inte på vad företagen faktiskt hade presterat, utan istället på
den optimismen i förväntningar på framtiden för företaget. Långsiktiga investeringar gjordes
inte längre, utan investerarna krävde istället snabb värdetillväxt (Lindstedt, 2001 s. 47). Desto
mer ett företag visade sina planer för framtiden, desto mer steg deras aktier.
I denna “nya ekonomi” skapades inte företag längre på ett tålmodigt och envist sätt, utan allt
hängde på att bli rik snabbt (Lindstedt, 2001 s. 47). Nya internetkonsulter växte även fram
med rekordfart (Lindstedt, 2001 s. 45).
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2.2.2.2 Intellektuella kapitalet i fokus

Under 1990-talets IT bubbla fanns det en tro om att de grundläggande ekonomiska
principerna inte längre var giltigt i den nya ekonomin som präglas av kunskap (Buenstorf &
Fornahl, 2009 s. 350). Många började under IT bubblan ifrågasätta värdet av grundläggande
finansiell information för investeringsbeslut (Morris & Alam, 2012 s. 243). Det förekom en
stor skillnad mellan företagens bokförda värde och marknadsvärde som inte kunde förklaras
av de traditionella redovisningsprinciperna. Detta började ifrågasättas eftersom under senare
hälften av 1990-talet hade många företag haft betydande ökning av sina aktiekurser, trots att
de inte hade några intäkter.
Under denna period med den “nya ekonomin” fick forskning inom det intellektuella kapitalet
ett enormt uppsving och blev i fokus bland forskarna. Konferenser, workshops och seminarier
hölls över hela världen varje år för att diskutera hur det intellektuella kapitalet skulle mätas
och värderas (Bontis, 1999 s. 454). En myriad av böcker, arbetspapper, tidskriftsartiklar och
konsultföretag som erbjöd tjänster centrerade kring det intellektuella kapitalet spreds även
under IT bubblan (Petty & Guthrie, 2000 s. 155). Detta kapital blev i fokus bland forskarna då
de försökte förklara vad de stora skillnaderna mellan bokfört värde och marknadsvärde
berodde på hos kunskapsföretagen. Petty och Guthrie (2000) skriver i sin studie att det är
humankapitalet som fått mest uppmärksamhet inom det intellektuella kapitalet (s. 165).
Det var inte endast forskningsvärlden där intresset ökade för intellektuella kapitalet, utan även
bland företagen. Williams (2001) studerade årsredovisningar från 31 börsnoterade företag
under perioden 1996-2001 (s. 192). Hans studie visade att företagens frivilliga redovisning av
det intellektuella kapitalet ökade konstant under denna period. Hans resultat tydde dock på att
det var en avsevärd variation av utgivningen av information bland företagen (Williams, 2001
s. 201). Trots den stora variationen ökade dock genomsnittet bland företagen mellan åren.
En annan studie gjord i Nederländerna, Sverige och Storbritannien, visade även de att det var
en uppåtgående trend bland företagens redovisning av intellektuellt kapital under perioden
1998-2000 (Vandemaele, Vergauwen & Smits, 2005 s. 417).
Flera forskare använde sig av “Tobin’s q” vid förklaringen av varför det är viktigt att mäta det
intellektuella kapitalet (Bontis, 1999 s. 437). “Tobins q” var ursprungligen designad av Yale
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forskare och Nobelpristagaren James Tobin för att ange huruvida aktiemarknadsvärdet är
rättvist och korrekt (Flamholtz & Main, 1999 s. 12). Tobin utvecklade denna teori i syfte att
undersöka investeringsbeteende. “Tobins q” mäter förhållandet mellan ett företags
marknadsvärde och dess ersättningsvärde (Bontis, 1999 s. 437). Företagets ersättningsvärde är
kostnaden för att ersätta de tillgångar som ett företag har.
Problemet med “Tobins q” under denna period var då den var anpassad till industriparadigmet
med de fasta tillgångarna, och kunde därmed inte användas till förklaring till teknikföretagen
som växt fram under IT bubblan. Dessa teknikföretag som växt fram hade främst immateriella
tillgångar, och hade stora skillnader mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet. Dessa
företag tenderade att ha ett Tobins q förhållande på 7,00, medan de företagen inom industrier
med mycket fasta tillgångar, hade ett Tobins q förhållande på 1,00 (Bontis, 1999 s. 437).
Kunskapsintensiva företaget Microsoft visade sig i december år 1997 ha haft ett så högt
Tobins q förhållande som 16,80 (Flamholtz & Main, 1999 s. 13). Industriföretagen hade
därmed ingen skillnad mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet, medan
kunskapsföretagen har betydligt större marknadsvärde än bokfört värde. Denna skillnad
mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet ansåg forskarna bero på det intellektuella
kapitalet.
2.2.2.3 Värderingsmodeller

Forskningen under denna period fokuserade främst på att utveckla modeller för hur det
intellektuella kapitalet ska rapporteras (van der Meer-Kooistra & Zijlstra, 2001 s. 457).
Värderingsmodellerna som utvecklades hade det gemensamt att de försökte ge en bild av
intellektuella kapitalets tillgångar och resurser som har förmåga att skapa värde, och som inte
ingår i traditionella finansiella rapporteringsmodeller (van der Meer-Kooistra & Zijlstra, 2001
s. 460). De mest kända modellerna och ramverken från denna tid är Edvinssons
“Skandianavigator”, Danska projektet “ICS ramverket”, Sveiby’s “Intangible Asset Monitor”,
Kaplan och Nortons “Balanced Scoreboard” (Guthrie, 2001 s. 30)
Skandianavigatorn är från Skandiagruppen, där Leif Edvinsson skapade denna fältmodell för
hur det intellektuella kapitalet ska hanteras i finansiella rapporterna (Flamholtz m.fl., 2002 s.
952). Denna modell var designad för att reflektera värdet av intellektuella kapitalet inom en
organisation, och för att mäta påverkan som humankapitalet hade på strukturkapitalet.
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Skandianavigator konceptet växte fram, och blev en allmän modell som hjälpte Skandia att
mäta sitt intellektuella kapital, och som Skandia tillämpade i sin redovisning.
Nielsen m.fl. (2017) nämner även en annan modell som växte fram under denna period i
Danmark vid namn “the Danish intellectual capital statement (ICS) framework” (s. 39). Detta
ICS ramverk är ett projekt som startade 1997 av Danska regeringen (Nielsen m.fl., 2017 s.
41). Forskare skapade riktlinjer för hur intellektuella kapitalet ska redovisas inom detta
ramverk. I början var det 17 företag som följde ICS, men efter några år hade över 100 danska
företag implementera dessa riktlinjer (Nielsen m.fl., 2017 s. 42).
2.2.2.4 IT Bubblan sprack

Under 1990-talets IT bubbla var det framtidsoptimisterna som hade den starkaste positionen.
De som var skeptiska mot den snabba utvecklingen för Internet lyckades inte göra sin röst
hörd, och hade svårt att argumentera då utvecklingen gick i så snabb takt framåt (Lindstedt,
2001 s. 166). Framtidsoptimisterna trodde dock inte att Internetrevolutionen var en bubbla
som en dag skulle spricka, utan trodde det handlade om en “ny ekonomi” med nya
förutsättningar. Det var dock skeptikerna som hade rätt. IT bubblan sprack i mars år 2000
(Lindstedt, 2001 s. 168). Det var när företaget Intels osäkra vinstprognos inträffade som
gjorde att aktierna på Nasdaq började falla. Under en månad hade Nasdaq rasat med 25
procent (s. 168). Lindstedt (2001) skriver i sin bok att “Efter drygt ett år av börsnedgång har
värden motsvarande så mycket som 5 000 miljarder dollar raderats ut. Nasdaq har gått ner 60
procent och Stockholmsbörsens värde har halverats” (s. 169).
Det var de institutionella investerarna som snabbt tog ut sitt kapital från marknaden under
mars 2000, medan småsparare fortsatte att behålla sin optimism och köpa (Griffin, Harris, Shu
& Topaloglu, 2011 s. 1284). Medierna fortsatte skriva positivt om Internet och teknologi
under år 2000 även efter det att sprickan hade spruckit (Lindstedt, 2001 s. 169). Det faktum
att småspararna fortsatte investera trots en sprucken bubbla, bidrog till att småspararna
drabbades av de största förlusterna.
De nystartade Internetföretagen som hade utvecklats i enorm takt under IT bubblan drabbades
nu av konkurser (Lindstedt, 2001 s. 170). Flera stora företag som blivit rika på kort tid klarade
inte av att överleva efter IT bubblan sprack. Efter att bubblan sprack försvann all optimism
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och entusiasm, och det menades nu att den “nya ekonomin” hade grundats av girighet och
naivitet (Buenstorf & Fornahl, 2009 s. 350).
Det skedde en nedgång i den frivilliga redovisningen av intellektuella kapitalet bland
företagen under perioden strax efter att bubblan hade spruckit. Vandemaele m.fl. (2005) kom
fram till att i Sverige var det en nedgång under åren 2000-2002 med hur mycket intellektuellt
kapital som företagen redovisat i sina årsredovisningar (s. 417).
En sprucken IT bubbla hade även påverkat riktningen i forskningen av det intellektuella
kapitalet, som nu drabbades av en nedgång och mer skeptisk syn mot kapitalet. Alcaniz,
Gomez-Bezares och Roslender (2011) skrev i sin artikel att studier om intellektuella kapitalet
endast hade varit ett “management mode” under 1990-talet, och att efter IT bubblan spruckit
hade forskare lämnat detta område för att gå vidare till andra forskningsområden (s. 104).

2.2.3 2004 - 2017
De första åren efter IT bubblan sprack sjönk intresset för det intellektuella kapitalet. Några år
senare började dock ett förnyat intresse för forskning inom det intellektuella kapitalet.

2.2.3.1 Forskningen fortsätter

Ferenhof, Durst, Bialecki och Selig (2015) gjorde en studie för att identifiera nya
värderingsmodeller som uppkommit mellan åren 2004-2014 inom litteraturen kopplat till
intellektuella kapitalet (s. 58). De fann att 83 nya modeller för det intellektuella kapitalet hade
skapats under denna period. Fram till år 2008 var det lugnt på forskningsfronten. Det var inte
förrän år 2008 som forskningen började ta fart igen. De år som det gjordes mest forskning och
som gav flest nya modeller var åren 2008, 2010, 2011, 2012 och 2013 (Ferenhof m.fl. 2015, s.
90).
Ferenhof m.fl. (2015) drog slutsatsen om att forskare har fått ett förnyat intresse att studera
om modeller för hur värdering och mätning för det intellektuella kapitalet ska ske, vilket
indikerar på en fortsatt relevans inom ämnet (s. 92). Dumay (2009) påpekar i sin artikel att
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den debatt som fördes under 1990-talet fortfarande är relevant, då det fortfarande är obalans
mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet (s.192).
Ytterligare en forskare, Schaper (2016), diskuterar i sin studie om att än idag försöker
forskare skapa nya modeller för det intellektuella kapitalet (s. 52). Forskningsvärlden
fortsätter därmed vara intresserad av att undersöka hur kapitalen ska redovisas och hanteras i
årsredovisningarna.
Dumay (2016) är dock mer kritisk åt den forskning som görs för det intellektuella kapitalet
idag (s. 173). Han anser att de flesta forskare är inne på samma spår, och att det mest är
“härmapning” mellan forskarna. Detta anser han skapa problem, då den nya forskningen inte
skapar någon genomslagskraft, och inte heller ger ny kunskap. Forskarna är fortsatt
intresserade av en “myt om värdeskapande” av det intellektuella kapitalet, och fortsätter
därmed att fokusera på modellerna för intellektuella kapitalet. Dumay (2016) tycker istället att
forskarna borde skifta fokus mot andra sätt rörande hur det intellektuella kapitalet kan tas upp
i årsredovisningarna, och inte på modeller eller hur intellektuella kapitalet kan tas med i
balansräkningen. Dumay (2016) skrev: “Allt de behöver göra är att ändra deras fokus från
rapportering som inte ger någon information som är relevant, till helt enkelt offentliggörande
av information” (s. 179). Dumay (2016) menar därmed att forskarna ska sluta leta efter
värderingsmodeller. Istället borde forskningen undersöka hur företagen generellt kan ge
information kopplat till det intellektuella kapitalet i deras finansiella rapporter.

2.2.3.2 Modellerna har slutat användas

Anledningen till att Dumay (2016) ansåg att forskningen borde byta inriktning, är då de
värderingsmodeller som forskarna tar fram inte följs av företagen i praktiken. Trots att
forskare fortsätter att intressera sig av att framställa nya värderingsmodeller för intellektuella
kapitalet, tycks företagen i praktiken ha slutat rapportera utifrån dessa. Under IT bubblan
rapporterade företagen intellektuella kapitalet utifrån de värderingsmodeller som hade
uppkommit. Schaper (2016) menar dock att dessa modeller helt slutat användas i praktiken (s.
52).
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Dumay (2016) är inne på samma spår som Schaper. Han skriver i sin artikel att “intellektuell
kapital rapportering har dött för börsnoterade företag” (Dumay, 2016 s. 168). Han nämner att
den period rapporteringen för intellektuellt kapital levde och var aktivt bland företagen var
mellan år 1994 till 2012 (Dumay, 2016 s. 174). År 1994 ansåg han som födseln, då Leif
Edvinsson startade rapportering av intellektuella kapitalet i Skandia, och 2012 ansåg han
rapporteringen som död, då han inte hittar bevis att företagen rapporterar enligt modellerna
efter år 2012.
Det sista riktiga beviset på en rapport för intellektuellt kapital hittade Dumay (2016) år 2011
som var publicerat av INFOSYS (s. 173). Schaper (2016) kunde inte heller hitta några bevis
på att företagen valt att rapportera intellektuella kapitalet i sina årsredovisningar efter år 2012
(s. 52). Dumay (2016) skriver i sin artikel: “så det finns nu fler akademiker intresserade av
intellektuell kapital rapportering än börsnoterade företag som faktiskt rapporterar intellektuellt
kapital” (s. 173).
Schaper (2016) menade att företagen inte tycktes vara redo för en total kulturell förändring (s.
73). Trots att företag under implementeringsfasen kan stödja idén om att redovisa det
intellektuella kapitalet, och humankapitalet, tycks de inte vara redo för en långvarig
förändring. De företag som var involverade i det Danska projektet ICS ramverket övergav
sina arbeten med det intellektuella kapitalet bara några år efter att projektet avslutats
(Schaper, 2016 s. 73). De flesta företag som presenterat intellektuella kapitalet går snabbt
tillbaka till sin “traditionella praxis”, eller får nya prioriteringar över vad de frivilligt vill
redovisa i årsredovisningar. Dumay (2016) skriver vidare att humankapitalet fick en bra
början, men att senaste åren har företagen fått andra prioriteringar av vad de helst frivilligt
redovisar (s. 168).

2.2.3.3 Generell informationsgivning av humankapitalet idag

Andra forskare har studerat om hur företagen generellt ger ut information i sina
årsredovisningar, och därmed inte huruvida företagen följer en viss modell. Möller m.fl.
(2011) genomförde en undersökning i Tyskland och kom fram till att informationsgivningen
för humankapitalet ökade under perioden 2006-2009 (s. 320). Det tycks därmed som att
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humankapitalet hade en fortsatt ökande trend under denna period då företagen presenterade
mer information över tiden.
Åren efter 2009 är det dock svårt att diskutera hur trenden har sett ut med humankapitalet.
Schaper (2016) diskuterar att forskning senaste åren tytt på att informationsgivningen av
humankapitalet har varit ologisk, och karaktäriserats av årliga förändringar i strukturen av
utlämningen av information, och över vad för information om humankapitalet som företagen
gett ut (s. 54). Hur företagen valt att frivilligt ge ut information om humankapitalet kan han
därmed inte se som en uppåt eller nedåtgående trend, då det skiftar sig konstant mellan åren.
Informationsgivningen av humankapitalet är därmed instabil mellan företagen och mellan
åren.
Trots att informationsgivningen av humankapitalet tes sig instabil, verkar det inte som att
företagen helt slutat ge information kopplat till humankapitalet och det intellektuella kapitalet.
Dumay (2016) skriver i sin artikel att istället för att rapportera intellektuella kapitalet utifrån
modeller, så gör företagen istället en mer generell informationsgivning av intellektuella
kapitalet i sina finansiella rapporter under senaste tid (s. 179). Han menar därmed att trots att
modellerna i praktiken har dött ut, så har dock inte företagen helt slutat ge information om
deras intellektuella kapital (Dumay, 2016 s. 179). Denna typ av information presenterar
företagen istället löpande i texten, och inte utifrån någon av de modellerna som forskarna tagit
fram. Därmed förekommer det att företagen väljer att ge ut information om deras
intellektuella kapital, och därmed även om deras humankapital.
2.2.3.4 Information om humankapitalet som företagen presenterar

Den typ av information företagen valt att presentera om humankapitalet i årsredovisningarna
har varierat. Bukh m.fl. (2005) genomförde en studie i Danmark på 68 börsnoterade företag
(s. 723). De använde sig av 27 olika indikatorer, det vill säga olika nyckelord, då de studerade
information relaterat till humankapitalet. Av dessa indikatorer kom de fram till att den
information som företagen presenterade mest var “Avdelningsfördelning på anställda”, av
70,6 % av företagen, “Belöningssystem” av 67,6 %, “Kompetensutvecklingspolicy” av 30,9
%, “Beskrivning av utbildningstyp” av 26,5 %, “Åldersfördelning av anställda” av 25 % och
“Utbildningsnivå på anställda” av 25 % (Bukh m.fl., 2005 s. 721).
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Den typ av information som presenterades minst av företagen i Bukh m.fl. (2005) studie var
“Sjukfrånvaro”, “Intervju med anställd”, “HR funktion/avdelning/division”,
“Utbildningskostnad per anställd” och “Könsfördelning på anställda” (s. 721).
White m.fl. (2007) använde sig av samma indikatorer som Bukh m.fl. i deras undersökning i
Australien på 96 börsnoterade företag (s. 523). De kom fram till att den information som
presenterades mest av företagen var “Belöningssystem” av 60,4 % av företagen, “Pensioner”
av 45,8 %, “Försäkringspolicy” av 35,4 % och “Kommentar vid förändring av antal anställda”
av 25 % (White m.fl., 2007 s. 536). Trots att dessa indikatorer gav utslag på mer än 20 % så
var utsträckningen av redovisat humankapital generellt liten bland företagen. Flera av
indikatorerna redovisades inte av några företag alls. Dessa var “Åldersfördelning på
anställda”, “Könsfördelning på anställda”, “Sjukfrånvaro”, “Jobrotationsmöjligheter”, “Intäkt
per anställd” och “Förädlingsvärde per anställd”.
Rimmel m.fl. (2009) genomförde en studie på 120 börsnoterade företag i Japan (s. 323). De
använde sig av samma 27 indikatorer om humankapitalet som White m.fl. (2007) och Bukh
m.fl. (2005) hade använt. Av dessa indikatorer kom de fram till att den information företagen
främst presenterade var “Personalkostnad per anställd” av 67,5 % av företagen. Annan
information som redovisades av många företag var “Rekryteringspolicy” av 53,7 %,
“Belöningssystem” av 49,6 %, “Kompetensutvecklingsprogram” av 39 %, och “Redovisning
av beroendet av nyckelpersoner” av 33,3 % (Rimmel m.fl., 2009 s. 324).
Rimmel m.fl. (2009) fann att det som företagen inte valt att presentera alls om humankapitalet
var “Åldersfördelning på anställda”, “Nationalitetsfördelning på anställda”,
“Yrkesnivåfördelning på anställda”, “Utbildningskostnad per anställd”, “Utbildningskostnad”
och “Sjukfrånvaro” (s. 324).
Möller m.fl. (2011) genomförde en studie i Tyskland under perioden 2006-2009 på 130
börsnoterade företag för att se vad för typ av information företagen främst presenterar om
humankapitalet, och vad för faktorer som har påverkat redovisningen (s. 317-318). Istället för
att studera enskilda nyckeltal för humankapitalet, delade de in nyckeltalen i tre olika
kategorier: “Kompetens”, “Motivation och engagemang” och “Personal”.
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Kategorin “Kompetens” är information som personalens utbildning, kunskap, intelligens och
färdigheter. Kategorin “Motivation och engagemang” är information om deras frånvaro,
engagemang, karriär, personalomsättning och entreprenörsanda. Kategorin “Personal” är
information om personalens mångfald och rekrytering.
Möller m.fl. (2011) fann att den typen av information företagen främst presenterade var från
kategorin “Kompetens” (s. 320). Den kategorin motsvarade hälften av den totala frivilliga
redovisningen av humankapitalet. Kategorin “Personal” kom därefter och låg tätt inpå
“Kompetens”. Företagen presenterade nästan ingen information från kategorin “Motivation
och engagemang”, och denna kom därför sist av de tre kategorierna.

2.3 Vad som kan påverka företagens frivilliga
informationsgivning

Som framgått av historiken av humankapitalet är det frivilligt för företagen att presentera
information om humankapitalet i årsredovisningarna. Trots att företagen inte behöver ta upp
denna information, så väljer dock flera företag att göra det ändå. Forskare har länge studerat
vad som kan vara anledningarna till att vissa företag väljer att presentera information om
humankapitalet medan andra företag väljer att inte göra det.

2.3.1 Företagens motiv
Castilla-Polo och Gallardo-Vázquez (2016) anser att det är samma motiv bakom alla typer av
frivillig extra-finansiell informationsgivning i årsredovisningar (s. 324). Motiven kan därmed
tillämpas till frivilliga upplysningar från företag som handlar om miljöfrågor, sociala frågor,
mänskliga rättigheter, korruptionsbekämpning och immateriella tillgångar. Motiven bakom
frivillig informationsgivning av humankapitalet anses därmed vara samma som motiven av
hela det intellektuella kapitalet.
Motiven bakom varför företag väljer att frivilligt ge ut information om sitt intellektuella
kapital anser Castilla-Polo och Gallardo-Vázquez (2016) vara ett svårt ämne att hitta konkreta
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svar i (s. 326). Anledningen till detta är då det är mänskliga val bakom beslutet, vilket inte
alltid är lätt att hitta konkreta teorier till. Forskare har dock i samband med studier om
frivilliga redovisningen av humankapitalet, och det intellektuella kapitalet, använt sig av flera
olika teorier då de analyserat om varför företagen väljer att presentera informationen. CastillaPolo och Gallardo-Vázquez (2016) nämner att flera återkommande teorier är
signaleringsteorin, agentteorin, intressentteorin och den institutionella teorin (s. 326). Kort
förklaring till dessa teorier kan ses i tabell 1.
Tabell 1: Sammanfattning av teorier

Teori

Förklaring av teori

Signaleringsteorin

Genom olika signaler kan företagen förändra individer åsikter.
Informationsasymmetrin kan minskas om de som har mest
information sänder ut signaler till de som har mindre information.
(Castilla-Polo & Gallardo-Vázquez, 2016)

Agentteorin

Centralt inom teorin är antagandet att alla individers handlingar drivs
av egenintresse. Vidare anses det finnas informationsasymmetri, där
en part har informationsövertag över den andra. Genom att ge ut
information om humankapitalet kan denna informationsasymmetri
minska bland deltagarna i agenturförhållandet, och minska
byråkostnaderna. (An m.fl., 2011)

Intressentteorin

Förklarar förhållandet mellan ett företag och dess intressenter.
Informationsgivning utgör ett viktigt medel för ett företag att fullgöra
sitt ansvar gentemot intressenter, och förbättra relationen mellan
parterna. (An m.fl., 2011)

Institutionella teorin

Hur företag anpassar sig till sin omgivning och följer de trender som
finns vid en viss tidpunkt och plats. Företagen blir påverkade av
varandra och tenderar att imitera varandra för att uppnå samma
resultat. (Eriksson-Zetterquist, 2009)

2.3.1.1 Motiv för

Flera forskare utgår ifrån intressentteorin då de diskuterar om motiven bakom den frivilliga
informationsgivningen. An m.fl. (2011) menar att företaget är en del av ett bredare socialt
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system, där företaget bör vara positivt ansvariga för sina intressentgrupper (s. 575). Utgivning
av upplysningar om humankapitalet anses därmed vara ett viktigt medel för företagen att visa
sin ansvarsskyldighet gentemot intressenterna. An m.fl. (2011) menade att intressenterna
alltmer efterfrågar denna typ av information från företagen (s. 575). Utgivningen av
informationen ger även stöd för deras beslutsfattande (An m.fl., 2011 s. 574).
Vergauwen och van Alem (2005) skrev i sin artikel: “när företagen väljer att inte lämna
upplysningar om deras immateriella tillgångar, leder detta till en asymmetri mellan företagen
och användarna av deras finansiella rapporter. Utomstående har ingen annan möjlighet att få
information om de immateriella tillgångarna om företaget inte frivilligt lämnar ut denna
information” (s. 94). Företagen bör därmed lämna ut denna information för att möta
intressenternas behov. Även Lev (1992) indikerade för en tid sedan att om företagen antar en
lämplig strategi för att ge ut trovärdig och relevant information frekvent, så kommer
informationsgapet mellan företaget och intressenterna att minska (s. 14).
Informationsgivningen kan därmed både minska informationsasymmetrin, samtidigt som det
förbättrar relationen mellan ett företag och dess intressenter (An m.fl., 2011 s. 575).
Förutom att minska informationsasymmetrin, anses det även finnas ett motiv för företagen att
uppnå legitimitet i samhället. Enligt An m.fl. (2011) finns det ett socialt kontrakt mellan ett
företag och samhället (s. 577). Inom detta kontrakt bör företaget uppfylla de förväntningar
och normer samhället har medan de bedriver sin verksamhet. An m.fl. (2011) skriver: “I
enlighet med detta perspektiv är det nödvändigt för organisationer att frivilligt ge ut
information om sitt intellektuella kapital, kanske i årsredovisningen, för att visa att de
uppfyller samhällsförväntningarna, eller för att avvärja samhällets (eller medias)
uppmärksamhet från rådande negativt inflytande av organisationens verksamhet” (s. 577578). Guthrie, Petty och Ricceri (2006) ansåg att det är extra viktigt för de företagen med
höga nivåer av intellektuellt kapital att presentera information angående detta för att
legitimera sin status i samhället (s. 257). Eftersom dessa företag oftast inte har mycket fasta
tillgångar, blir det extra viktigt för de att avslöja sitt intellektuella kapital i finansiella
rapporter för att visa företagets framgångar.
En organisation bör därmed kontinuerligt eftertrakta att verksamheten fungerar inom ramen,
och i enlighet med normerna i samhället där organisationen är verksam. Status för legitimitet
anses vara avgörande för överlevnaden av organisationer. Status för legitimitet kan förändras
24

på grund av tid, plats, och förändrade attityder i samhället (An m.fl., 2011 s. 577). Detta
medför att företagen ständigt måste anpassa sin verksamhet för de förändrade kraven i
legitimiteten för sin överlevnad. På grund av svårigheten att uppnå kongruens mellan
organisationens behov, och samhällets förväntningar och normer, så uppstår ett
legitimitetsgap som hotar legitimiteten. Detta kan dock lindras med hjälp av olika strategier.
De strategier som företagen kan anta är bland annat publiceringen av information till
intressenter om förändringar i organisationens prestanda och aktiviteter eller att försöka ändra
eller manipulera uppfattningar om intressenter med avseende på dess prestanda och aktiviteter
utan att ändra dess faktiska beteende.
Slutligen nämner Castilla-Polo och Gallardo-Vázquez (2016) att det mest återkommande
inom litteraturen bakom motiven är den förbättring av image och företagets rykte som
åstadkoms i samband med den frivilliga informationsgivningen av intellektuella kapitalet (s.
329). Företagsbilden förbättras genom den transparens som uppnås i och med att företaget ger
information om det intellektuella kapitalet, vilket bygger förtroende bland intressenterna. Van
der Meer-Kooistra och Ziljstra (2001) ansåg att en av de främsta fördelarna för företagen är
att använda informationsgivningen som ett “verktyg för marknadsföring” (s. 468). Företaget
kan därmed använda sig av informationsgivningen i syfte att marknadsföra sig själva.
2.3.1.2 Motiv emot

Trots att det finns många fördelar till den frivilliga informationsgivningen av både det
intellektuella kapitalet, och humankapitalet för sig, finns det dock flera nackdelar. Vergauwen
och van Alem (2005) menar att kostnaden för att ge ut information relaterat till det
intellektuella kapitalet inte skall ignoreras (s. 92). Det är både tidskrävande och kostsamt för
ett företag att samla in information om sitt intellektuella kapital för att sedan kunna presentera
denna information i finansiella rapporter. Castillo-Polo och Gallardo-Vázquez (2016) skriver
vidare att en begränsning vid rapportering av intellektuella kapitalet ligger i företagets
skicklighet när det gäller att samla in information om dessa tillgångar (s. 331). Svårigheten
ligger i de immateriella karaktärsdragen hos dessa tillgångar.
Van der Meer-Kooistra och Zijlstra (2001) nämner vidare att den frivilliga
informationsgivningen skapar höga förväntningar (s. 469). Företagen väljer att inte presentera
för mycket information då de inte vill att deras intressenter ska ha för höga förväntningar.
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Ibland kan det gå dåligt för företagen, och kapitalmarknaden har en tendens att överreagera åt
misslyckanden. Om ett företag pekar mot höga förväntningar, men misslyckas med att uppnå
dessa, framstår en stor risk för företaget (Castillo-Polo & Gallardo-Vázquez, 2016 s. 332).
Van der Meer-Kooistra och Ziljstra (2001) fortsätter med att: “företagen rapporterar inte om
det intellektuella kapitalet för externa ändamål, eftersom de nackdelar som nämns överväger
fördelarna” (s. 469).

2.3.2 Trender
En annan sak som kan påverka företagens informationsgivning om humankapitalet är
beroende på vilka typer av trender som förekommer vid en viss tidpunkt och plats. Som
framgick i utvecklingen av humankapitalet och det intellektuella kapitalet, har det under vissa
perioder varit en ökad mängd forskning och informationsgivning, och under vissa perioder en
minskad mängd. Schaper (2016) nämner att en relevant teori för att förklara denna förändring
i informationsgivningen av humankapitalet är att det är en slags trend, eller ett modefenomen
(s. 55). Han menar därmed att det går trender i vad för information som företagen frivilligt
väljer att redovisa i årsredovisningarna.
Företag påverkas ständigt av sin omgivning, och följer det som tas för givet (ErikssonZetterquist, 2009 s. 5). Företagen kan därmed själva inte vara medvetna om att de följer en
viss trend, utan de följer bara efter hur andra företag gör. Det blir därmed vanligt att företagen
imiterar varandra (Eriksson-Zetterquist, 2009 s. 136). Företag imiterar varandra då de vill
uppnå samma eller liknande resultat som andra företag. Om företag därmed börjar ge
information om humankapitalet, är det troligt att flera företag kommer imitera detta och också
börja ge ut information. På detta sätt har en trend skapats med utgivning av information
angående exempelvis humankapitalet.
Williams (2001) drog en slutsats i sin undersökning att börsnoterade företag i Storbritannien
hade justerat sina metoder för offentliggörande av det intellektuella kapitalet som ett svar på
de förändringar som skett i deras omgivning (s. 202). Han menar därmed att det är främst vad
som är trendigt i ett företags omgivning som påverkar vad ett företag väljer att lämna ut för
information frivilligt. Det som är trendigt i omgivningen kommer därmed företaget att
anpassa sig till. Tiden strax innan Williams (2001) studie har det konstaterats att forskning om
intellektuella kapitalet och dess rapportering ökade i samband med IT bubblan. Under denna
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period gick det därmed en trend mot mer informationsgivning med anledning av en
anpassning till samhället.
Den trend om intellektuella kapitalet som Williams (2001) upptäckte har inte hållit i sig till
senare år. Schaper (2016) menade att trenden för humankapitalet har minskat senaste år, och
lämnat plats åt annan information som blivit trendigt och som förekommer i
årsredovisningarna istället. Forskningen senaste tiden visar att informationsgivningen av
humankapitalet har förändrats mellan åren och varit ologisk (Schaper, 2016 s. 54). Eftersom
mode och trender förändras, kommer omgivningen att anpassas utefter att nytt mode uppstår.
Schaper (2016) menar därmed att andra trender tycks ha uppstått senaste tiden, i och med att
informationsgivningen av humankapitalet har minskat (s. 75). Han menar att rapportering om
miljö och hållbarhet istället är den trend som företagen håller sig till nu och presenterar
information om i de finansiella rapporterna.
Det är inte endast Schaper (2016) som menar att humankapitalet inte är trendigt längre, utan
redan 2011 menade Arvidsson (2011) att fokus börjat gått mer åt information relaterat till
Corporate Social Responsibility (CSR) (s. 292). Hon menade att den intensiva debatten som
föregåtts av företagsskandaler och klimatfrågor har påverkat fokuseringen på
företagsinformation. Den information som företagen ger ut frivilligt i sina årsredovisningar är
därmed känsligt till vad som händer i omgivningen och de förändringar som sker.

2.3.3 Bransch

Förutom att trenderna påverkar företagens frivilliga redovisning, anser andra forskare även att
vilken bransch företagen tillhör kommer påverka deras redovisning. Ett generellt accepterat
antagande är att företag i vissa branscher har en större tendens att frivilligt redovisa mer om
humankapitalet än andra (Dominguez, 2012 s. 7). De företag som är inom kunskapsintensiva
branscher, såsom IT- och tjänstebranschen, är mer beroende av humankapitalet för
värdeskapande än andra (Oussama, Eddine, Abdullah, Hamid & Houssain, 2015 s. 234). Det
är därmed förväntat att dessa kommer redovisa mer om humankapitalet, vilket resulterar i att
branschen kan ha en betydande inverkan på nivån av frivillig redovisning av humankapitalet.
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Flera tidigare undersökningar har bekräftat att branschen har en påverkan vid företagens
frivilliga utlämning av information. Oussama m.fl. (2015) konstaterade detta genom att
analysera 19 vetenskapliga artiklar och deras resultat (s. 232). Slutsatsen av detta blev därmed
att branschen är en signifikant faktor, eftersom olika branscher har olika nivåer av
intellektuellt kapital, och därmed även humankapitalet.
Förutom att komma fram till att branschen är en signifikant faktor, har flera studier även
påvisat att företagen inom högteknologiska- och kunskapsintensiva branscher redovisar mer
om humankapitalet. Forskarna bekräftar i deras respektive länder, att de mer intensivt
teknologiska branscherna redovisar mer om humankapitalet, och det intellektuella kapitalet,
än de traditionella. Bukh m.fl. (2005) kom fram till detta resultat i Danmark (s. 725),
Dominguez (2012) i Spanien (s. 4), Sonnier (2008) i USA (s. 705), Whiting & Woodcook
(2011) i Australien (s. 102) och Ousama, Fatima & Hafiz-Majdi (2012) i Malaysia (s. 129).
Bukh m.fl. (2005) delade in branscherna i fyra i sin studie: IT och teknologi, läkemedel och
forskning, produktion, samt handel och service (s. 725). De fann att den högteknologiska och
kunskapsintensiva branschen, IT och teknologi, redovisade nästan dubbelt så mycket
information om humankapitalet än de mindre teknologiska branscherna. Vidare kom de fram
till att läkemedel och forskning redovisade nästan lika mycket som IT och teknologi. Bukh
m.fl. (2005) menar därmed att branschen har en signifikant betydelse, då de högteknologiska
och kunskapsintensiva branscherna tenderar att redovisa mer om personalen (s. 725).
Det finns fler forskningsresultat som påvisat att branschen är en signifikant faktor, men som
dock inte har dragit samma slutsats om att de högteknologiska företagen är de som redovisar
mest. I deras resultat har istället de teknologiska branscherna varit bland de som redovisar
minst angående humankapitalet.
Möller m.fl. (2011) i Tyskland och Branco m.fl. (2011) i Portugal drog båda en slutsats om att
företagen inom teknologi redovisade minst om humankapitalet, och det intellektuella kapitalet
(s. 321, s. 47). Möller m.fl. (2011) undersökning visade dock en splittrad bild angående de
högteknologiska företagen (s. 321). De fann att branschen “Mjukvara” redovisade mest av
alla branscher, och att teknologibranschen var bland de som redovisade minst. Båda dessa
branscher består av högteknologiska företag inom IT. Dock bestod mjukvarubranschen av
endast ett företag i Möller m.fl. (2011) studie, och de menar då att detta resultat kan vara
företagsspecifik istället för branschspecifik (s. 321). Vidare påvisade Möller m.fl. (2011) att
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Läkemedelsbranschen var bland de branscher som redovisade mest humankapital, och att
Industribranschen låg strax därefter (s. 321).
Branco m.fl. (2011) undersökte inte olika branscher som Möller m.fl. (2011), utan istället
olika sektorer: Teknologi, Bank, Media, Industrivaror och tjänster, Konstruktion och material,
samt grundläggande resurser (s. 47). De visade att de två sektorer som redovisade minst
humankapital var Industrivaror och tjänster, samt Teknologi. De två sektorer som redovisade
mest var Konstruktion och material, samt Bank.
Alla forskare är dock inte överens om att branschen har en betydelse. Jindal & Kumar (2012)
undersökte om faktorer som påverkar redovisningen av humankapitalet i Indien (s. 221).
Deras studie kom fram till att branschen inte var en avgörande faktor. Vidare fick Rimmel
m.fl. (2009) samma resultat om att branschen inte spelar roll, i sin studie om det intellektuella
kapitalet i företag som nyligen blivit börsnoterade i Japan (s. 316). De menar därmed att det är
andra faktorer som påverkar om företagen tar upp humankapitalet eller inte.

2.3.4 Storleken på företaget
En annan faktor som diskuterats av ett flertal forskare är storleken på företaget. Det är
argumenterat att större företag har en tendens att redovisa mer om humankapital än mindre
företag (Jindal & Kumar, 2012 s. 225).
Kostnaden för att samla, utarbeta och kommunicera information är lägre för stora än för små
företag (Dominguez, 2012 s. 6). Större företag har mindre marginalkostnad vid produktion av
information i sina externa rapporter än de mindre företagen har (Abhayawansa & Guthrie,
2016 s. 28). Detta bidrar därmed till att de större företagen tenderar att lämna uppgifter om
humankapitalet i större utsträckning, eftersom deras kostnad för att göra det inte är lika hög.
De större företagen har även effektivare redovisningssystem som underlättar produktion och
utgivandet av information i de externa rapporterna.
Vidare kan de större företagen dra nytta av att ge mer information, eftersom de har bättre
tillgång till kapitalmarknaden, eller reducerade kapitalkostnader (Dominguez, 2012 s. 6).
Deras ökade tillgång på kapitalmarknaden bidrar även till att de granskas av fler intressenter.
De större företagen möter därför en ökad efterfrågan på information från intressenterna, och
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de tenderar därmed till att lämna mer information i årsredovisningarna (Abhayawansa &
Guthrie, 2016 s. 28; Jindal & Kumar, 2012 s. 227).
Flera tidigare undersökningar har bekräftat att storleken är en avgörande faktor vid företagens
frivilliga utlämning av information i olika länder:
·

I Japan (Motokawa, 2015 s. 159)

·

I Brasilien (Fontana & Macagnan, 2013 s. 305)

·

I Malaysia (Ousama m.fl. 2012 s. 133; Yau, Chun, & Balaraman, 2009 s. 29)

·

I Spanien (Dominguez, 2012 s. 15)

·

I Portugal (Ferreira, Branco & Moreira, 2012 s. 278; Branco m.fl. 2011 s. 38)

·

I Tyskland (Möller m.fl. 2011 s. 322)

·

I Italien (Cordazzo, 2007 s. 288)

·

I Australien (White m.fl. 2007 s. 517)

Av dessa fokuserade Fontana & Macagnan (2013), Dominguez (2012) och Möller m.fl.
(2011) på humankapitalet, medan resterande fokuserade på hela det intellektuella kapitalet.
I de olika studierna mättes företagets storlek på olika sätt. En del forskare mätte storleken av
företagets börsvärde (Branco m.fl., 2011 s. 45; White m.fl., 2007 s. 521). Andra forskare
mätte storleken av företagets tillgångar (Fontana & Macagnan, 2013 s. 312; Dominguez, 2012
s. 10; Möller m.fl., 2011 s. 322), antal anställda (Motokawa, 2016 s. 159; Möller m.fl., 2011 s.
322), och totala försäljningen (Cordazzo, 2007 s. 294).
Även med denna faktor är dock inte alla forskare eniga om att storleken har en påverkan på
redovisningen av humankapital och det intellektuella kapitalet. Rimmel m.fl. (2009) i Japan
(s. 329), och Bukh m.fl. (2005) i Danmark (s. 726), mätte både storleken med antal anställda,
och kom fram till att storleken inte är en avgörande faktor.
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3 Metod
I detta avsnitt presenteras först val av metod. Därefter beskrivs valet av sektorer till
totalundersökning, hur vi skapade vårt disclosure index samt tillvägagångssättet.

3.1 Val av metod
3.1.1 Deskriptiv inriktning
Denna studie antar en deskriptiv inriktning. Deskriptivt inriktade studier används när vi endast
vill beskriva hur det ser ut i området vi undersöker, utan att gå djupare in i varför det ser ut
som det gör (Lekvall & Wahlbin, 2001 s. 197). I denna undersökning ämnar vi endast till att
beskriva hur den frivilliga redovisningen av humankapitalet ter sig i de olika sektorerna, samt
se om den skiljer sig åt. Detta för att få en bättre förståelse om humankapitalet är ett viktigt
inslag i företagens redovisning, men även om det prioriteras olika beroende på vilken sektor
de tillhör.
Lekvall & Wahlbin (2001) menar dock att en undersökning kan ha flera inriktningar samtidigt
(s. 196). Trots att vi i största delen av uppsatsen antar den deskriptiva inriktningen,
förekommer dock inslag av den förklarande inriktningen i diskussionsavsnittet. I
diskussionsavsnittet drar vi paralleller mellan olika teorier och resultatet, i ett försök att
förklara tänkbara motiv till varför redovisningen av humankapitalet ser ut som den gör.

Förklarande inriktning används då vi vill klarlägga samband mellan olika faktorer samt vad
som kan påverka varandra (Lekvall & Wahlbin, 2001 s. 196). I dessa studier är det vanligt att
det redan förekommer vissa faktorer i förväg som kan användas till förklaring (Lekvall &
Wahlbin, 2001 s. 197). I denna undersökning kopplas i diskussionsavsnittet till de olika
teorierna om motiv till resultatet, som är teorier som är ämnade att förklara olika anledningar
till varför redovisningen av humankapitalet ter sig som den gör.
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3.1.2 Kombination av kvalitativ och kvantitativ metod

För att kunna beskriva, och sedan även förklara frågeställningarna till viss del, har en
kombination av kvalitativ och kvantitativ metod valts ut.
De kvantitativa studierna är studier där materialet som samlas in består av sifferformat
(Lekvall & Wahlbin, 2001 s. 210). Dessa siffror används sedan för att analysera och göra
jämförelser (Holme & Solvang, 1997 s. 14). Medan kvantitativa studier är mer inriktat på
siffror, är kvalitativa mer inriktade på ord (Bryman & Bell, 2011 s. 390). Kvalitativa studier
används istället för att få djupare förståelse av problemområdet (Holme & Solvang, 1997 s.
14).

Holme och Solvang (1997) menade att det förekommer en kombination av kvalitativ och
kvantitativ metod, om “vi samlar in kvalitativ information som sedan kvantifieras under
analysens gång” (s. 87). I vår studie använder vi oss av sekundärdata i form av
årsredovisningar från år 2015. I årsredovisningarna förekommer det både kvantitativ
information i form av siffror, samt kvalitativ information i text som vi sedan kvantifierar till
siffror. Ur denna anledning antar därmed denna studie en kombination av den kvalitativa och
kvantitativa metoden.

Samtliga årsredovisningar från år 2015 är hämtade från respektive företags hemsida. Förutom
att använda oss av årsredovisningar, använder vi oss av litteratur och vetenskapliga artiklar till
denna undersökning. Sökandet av vetenskapliga artiklar har gjorts i databasen på Södertörn
Högskola och Google Scholar. För att hitta artiklar kopplade till ämnet så har vi använt oss av
sökord som human capital disclosure, intellectual capital disclosure, voluntary disclosure,
determinants disclosure, human capital accounting, tech bubble, dot com boom intellectual
capital, critical intellectual capital.

3.1.3 Mätinstrumentet Disclosure Index

Mätinstrumentet som vi använder oss av under studien, och som även har tillämpats av flera
forskare innan oss, är ett disclosure index. Detta index används för att på ett kvantitativt sätt
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mäta mängden information som finns i årsredovisningar (Bukh m.fl., 2005 s. 719). Indexen
kan ses som en checklista, som består av ett antal fördefinierade indikatorer som sedan ska
checkas av, beroende på om indikatorn finns med i årsredovisningen eller inte (Bukh m.fl.,
2005 s. 721).

Det finns inga allmänt accepterade teoretiska riktlinjer vid val av indikatorer, utan forskarna
väljer själva utifrån vad de anser krävs för att skapa kvalitet, och fånga upp mängden av
humankapital (Rimmel m.fl., 2009 s. 322). Det krävs därmed ett kritiskt och försiktigt urval
av indikatorer för att skapa en lyckad disclosure index. Antalet indikatorer i olika studier kan
därmed variera extremt. Barrett (1976) hade endast 17 i sitt index (s. 25), medan Rimmel
(2003) hade 151 stycken (s. 60), Cooke (1989) 146 stycken (s. 191-195), och Bukh m.fl.
(2005) 78 stycken (s. 720).

Valet av indikatorer till indexen brukar utgå från index skapade av andra forskare, samt annan
relevant information. Rimmel (2003) baserade sitt index genom att sammanväva flera tidigare
index gjorda av Cooke (1989), Adrem (1999) och Meek, Roberts & Gray (1995) (s. 60). Bukh
m.fl. (2005) skapade sitt index genom en grundlig inspektion av företagens offentliga
redovisning och om rapporteringen av intellektuella kapitalet (s. 719-720).

Till vår studie valde vi att skapa vårt egna index genom att välja ut indikatorer kopplat till
humankapitalet från ett tidigare index gjort av Bukh m.fl. (2005) samt från en förstudie vi
gjort. Eftersom denna metodik inkluderar både kvalitativ och kvantitativ information, kan
subjektivitet förekomma vid insamlandet av data och vid analysen.

3.2 Totalundersökning
Till studien valde vi att göra en totalundersökning. Totalundersökningen omfattar samtliga
företag inom kategorin small cap från de tre sektorerna industri, teknologi och hälsovård på
Nasdaq OMX Stockholm.
Anledningen till att Nasdaq OMX Stockholm valdes som utgångspunkt är då börsnoterade
företag har många intressenter som är intresserade av deras externa redovisning. Vidare är
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företagen inom Nasdaq OMX Stockholm indelat i tio olika sektorer, vilket underlättade vid
val av företag till studien (Nasdaq OMX Nordic, 2017a). Samtliga tio sektorers small cap
valdes inte till studien eftersom det var stora skillnader avseende antal företag i respektive
sektor. Att jämföra en sektor med endast 1 företag, med en sektor på 25 företag hade ur denna
aspekt kunnat ge missvisande bild, då den sektorn med endast ett företag hade fått
företagsspecifikt resultat istället för sektorsspecifikt. Möller m.fl. (2011) nämnde det som en
svaghet att dra jämförelser mellan sektorer där en av sektorerna endast består av ett företag
mot andra sektorer som består av flera företag (s. 321).
Till totalundersökningen valde vi därmed de sektorer med det största antal företag inom small
cap samt där det inte var för stora skillnader i antalet företag. Detta ledde till att tre av
sektorerna kunde användas till denna studie. Dessa sektorer var hälsovård med 17 företag
inom small cap, teknologi med 19 företag och industri med 25 företag. De övriga sektorerna
hade för litet antal företag där det pendlade mellan 1 till 10 företag per sektor. Med detta som
bakgrund valdes därmed de tre sektorerna med den största small cap. Samtliga företag ur de
tre sektorernas small cap kan ses i Bilaga 1.
Anledningen till att totalundersökningen endast innehöll small caps företag, och inte mid cap
och large cap, är då tidigare forskare har visat att börsstorleken på företag är en signifikant
faktor som påverkar redovisningen av humankapitalet (Branco m.fl., 2011 s. 45; White m.fl.,
2007 s. 521). För att denna faktor inte skulle påverka vår studie när vi jämför mellan sektorer,
valde vi därmed att endast studera företag ur en av de tre börsstorlekarna. Den börsstorlek vi
ansåg vara mest intressant för denna studie var small cap. Denna består endast av mindre
börsnoterade företag, med ett lågt börsvärde. Tidigare forskning har visat en signifikant nivå
att de mindre börsnoterade företagen redovisar mindre humankapital än de större företagen
(Branco m.fl., 2011 s. 45; White m.fl., 2007 s. 521). Ur denna synvinkel är det därmed mer
intressant att göra en djupare undersökning om just dessa företag som forskare påstår
redovisar mindre humankapital.

Eftersom vi genomför en totalundersökning så är därmed resultaten representativa för dessa
tre sektorers small cap. Resultaten ur denna studie kan inte generaliseras utöver denna
specifika undersökningskontext.

34

3.3 Utformningen av vårt disclosure index
Vid skapandet av vår index har vi valt ut indikatorer utifrån en tidigare studies index, samt
utifrån en förstudie vi gjort. Av tidigare forskare valde vi att använda oss av indexen skapad
av Bukh m.fl. (2005) till vår undersökning.

3.3.1 Bukh m.fl. (2005) tidigare index
Anledningen till att Bukh m.fl. (2005) index valdes ut var för att den skapades för en studie i
Danmark, och för att deras index blivit använt i flera andra studier senare (se Rimmel m.fl.,
2009 s. 322; Cordazzo, 2007 s. 291).
Bukh m.fl. (2005) index är skapade för studier för hela det intellektuella kapitalet.
Intellektuella kapitalet består som framgick ur teoretiska referensramen av ett företags
strukturkapital, relationskapital och humankapital (Melloni, 2015 s. 663). Indexen skapades
därmed som syfte att fånga upp information om alla de tre delarna i intellektuella kapitalet,
och inte endast det som härrör till humankapitalet. Deras totala disclosure index bestod av 78
indikatorer uppdelade i fem kategorier (se Bilaga 2): anställda, kunder, IT, processer,
forskning & utveckling, och strategiska uttalanden.
Till vår undersökning kan vi inte använda oss av hela Bukh m.fl. (2005) index, eftersom vi
endast vill studera företagens humankapital. Därmed tog vi bort de delar av deras index som
kan hänvisas till företagens strukturkapital och relationskapital. Enligt Melloni (2015) bestod
ett företags strukturkapital av olika organisatoriska rutiner, system, kulturer och databaser (s.
663). Utifrån Bukh m.fl. (2005) index kan därmed de två kategorierna IT och processer
hänvisas till att mäta strukturkapitalet. Även kategorin strategiska uttalanden hör till
strukturkapitalet, då indikatorerna för att mäta strategiska uttalanden handlar om
organisatoriska rutiner och kultur (se Bukh m.fl, 2005 s. 722).
Melloni (2015) förklarade vidare att ett företags relationskapital består av resurserna som är
kopplade till externa relationer med kunder, leverantörer och forsknings- och
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utvecklingspartners (s. 663). Utifrån Bukh m.fl. (2005) index kan därmed de två kategorierna
kunder och forskning & utveckling hänvisas till att mäta relationskapitalet.
Den enda kategorin som nu är kvar från Bukh m.fl. (2005) index är kategorin “anställda”.
Både Schultz (1961) och Becker (1994) talade om humankapitalet som “mänskliga resurser”.
Schultz (1961) menade att humankapitalet består av de anställdas utbildning, färdigheter,
kunskap och hälsa. Kategorin “anställda” ur Bukh m.fl. (2005) index använder sig av
indikatorer för att mäta detta hos de anställda (s. 721). Till utformningen av vårt egna index
väljer vi därmed att använda oss utav Bukh m.fl. (2005) kategori “anställda”. Denna kategori
består utav 27 indikatorer för att mäta humankapitalet.
Till vår undersökning vill vi endast studera företagens frivilliga informationsgivning av
humankapitalet, och därmed inte det som är lagstadgat att företagen måste ta upp i noter.
Utifrån dessa 27 indikatorer var vi därför tvungna att ta bort tre stycken indikatorer som enligt
ÅRL är lagstiftat att företagen i Sverige måste ta upp. Enligt 5 Kap 37 § ÅRL måste företagen
redovisa “andelen kvinnor och andelen män av medelantalet anställda under räkenskapsåret”
och “medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land”. Utifrån
detta valde vi att ta bort de två indikatorerna ur Bukh m.fl. (2005) index “Könsfördelning på
anställda” och “Fördelning av anställda på land”. Vidare nämner 5 Kap 39 § ÅRL att
företagen måste redovisa pensionskostnaderna för sina anställda. Utifrån detta togs indikatorn
“Pension” bort från Bukh m.fl. (2005) index. Utifrån Bukh m.fl. (2005) använder vi därmed
totalt 24 indikatorer. I Bilaga 3 ses samtliga indikatorer vi använder oss av från Bukh m.fl.
(2005).

3.3.2 Förstudie
Efter att vi valt ut 24 indikatorer från Bukh m.fl. (2005) gjorde vi en förstudie. Förstudien
genomfördes genom att vi läste igenom årsredovisningar från år 2015 för att se hur företagen
redovisar humankapitalet i praktiken. Detta gjorde vi med anledning av att det är över 10 år
sedan Bukh m.fl. (2005) index skapades, och det kan därmed finnas en risk att de inte fångar
upp all information om humankapitalet som företagen i nuläget redovisar.
Till förstudien valde vi att ta företag som inte ingick i vår totalundersökning, men som ändå
befann sig i samma sektorer vi valt att undersöka. Efter tidigare forskning om att större
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börsnoterade företag redovisar mycket om humankapitalet, såg vi det därmed lämpligt till vår
förstudie att välja de större börsnoterade företagen. Då dessa företag enligt forskning ska ge ut
mer information om humankapitalet, finns därmed större möjligheter hos dessa företag att
hitta fler indikatorer. Vi bestämde oss därmed för att ta företag från Large Cap från sektorerna
teknologi, industri och hälsovård.
Vi började förstudien genom att med ett slumpmässigt urval välja ut ett företag ur respektive
sektor. De företag som valdes ut blev Ericsson från teknologi, Atlas Copco från industri och
Attendo från hälsovård. Efter genomgången av de tre företagens årsredovisningar upptäcktes
flera nya indikatorer som inte tagits upp i Bukh m.fl. (2005) index. Vi valde därför att utöka
förstudien ytterligare med tre företag för att se ifall ytterligare indikatorer kunde fångas upp.
Slumpmässigt valdes därefter Hexagon från teknologi, Fingerprints från industri och Elekta
från hälsovård. Genomgången av dessa tre nya årsredovisningar gav inga fler indikatorer än
vad som kommit fram från de andra tre årsredovisningarna.

Trots att inga nya indikatorer kom efter utökningen av förstudien gav dock förstudien i sig
flera nya indikatorer. Precis som vi hade anat innan förstudien redovisade samtliga företagen
humankapitalet mer omfattande än vad Bukh m.fl. (2005) index hade kunnat fånga upp. De 24
indikatorer vi valt ut räckte till en viss utsträckning, men utöver detta såg vi att företagen
redovisade annat om de anställda som återkom frekvent. Vi valde därmed att utöka vårt index
med fler indikatorer för att beakta detta och för att kunna fånga upp humankapitalet i större
utsträckning.
Under läsningen av årsredovisningarna skrev vi ned de nya indikatorerna som skulle kunna
fånga upp den information som dessa sex företag presenterade i årsredovisningarna. De sex
företagen redovisade tillsammans 16 olika indikatorer som inte fanns med i Bukh m.fl. (2005)
index. I Bilaga 3 återfinns vilka dessa indikatorer är. Alla dessa indikatorer valde vi att lägga
till i vårt index för att fullborda den. Förstudien var därmed en viktig del i utformningen av
indexen för att kunna fånga upp humankapitalet på ett mer omfattande sätt.
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3.3.3 Vår disclosure index
Genomgången av tidigare index och förstudien leder till att vårt index nu består av totalt 40
indikatorer. Vi har valt att dela in dessa 40 indikatorer i sex kategorier:
Personlig utveckling och motivation, Utbildning, Policys, Välmående, Fördelning av
anställda och Övrigt.
Anledningen till att vi valt att dela upp indexen i olika kategorier, är för att tydligare se vilken
sorts information som sektorerna redovisar. Istället för att göra en jämförelse mellan enstaka
indikatorer, ämnar vi istället till att göra en jämförelse i vad för slags information sektorerna
redovisar. Detta underlättar vid jämförelsen. Dessa 40 indikatorer, indelade i sex kategorier,
används därmed i vår disclosure index för att mäta mängden, och innehållet, av
humankapitalet.
Anledningen till att flera steg gjordes för att skapa vårt index var för att försöka stärka den
interna validiteten i studien. Trots att vi använt oss av en tidigare forskares index, samt gjort
en förstudie, kan den interna validiteten fortfarande anses svag i denna studie. Anledningen
till att den interna validiteten kan ifrågasättas är då det inte går att veta ifall dessa indikatorer
verkligen mäter humankapitalet på det sätt den ska. Eftersom det inte finns riktlinjer för hur
ett val av indikatorer ska ske för att mäta humankapitalet, kan därmed den interna validiteten
ifrågasättas.

Hade vi dock endast använt oss av indikatorerna skapade av Bukh m.fl. (2005) hade den
interna validiteten varit svagare. Detta eftersom förstudien visade att företagen redovisar
annan information utöver det som Bukh m.fl. (2005) index tar upp. Det är dock inte säkert att
de 40 indikatorer som är i vårt index räcker för att fånga upp all information om
humankapitalet, vilket gör att den interna validiteten i undersökningen fortfarande kan ses
som svag, trots olika försök att förbättra den.
Indexen som vi ska använda genomgående i vår undersökning kan ses i tabellen nedan (Tabell
2).
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Tabell 2: Vår disclosure index

Personlig utveckling och motivation
Kompetensutveckling
Beskrivning av kompetensutvecklingsprogram
Medarbetarsamtal
Bonus- och incitamentprogram
Karriärmöjligheter
Jobbrotationsmöjligheter

Välmående
Sjukfrånvaro
Hälsa och säkerhet på anställda
Trygghet på arbetsplats
Friskvård/Träning
Antal olyckor
Medarbetarundersökning

Utbildning
Utbildningskostnad
Utbildningskostnad per anställd
Utbildningstimmar
Utbildningstimmar per anställd
Antal olika kurser
Antal medarbetare som genomgått utbildning
Ledarskapsprogram
Introduktionsprogram

Fördelning på antal anställda
Åldersfördelning på anställda
Tjänstgöringstid i företaget
Utbildningsnivå på anställda
Avdelningsfördelning på anställda
Funktionsfördelning på anställda
Medarbetare per affärsområde
Intern och extern arbetskraft
Antal anställda vid årets utgång

Policys
Försäkringspolicy
Jämställdhetspolicy
Mångfald
Rekryteringspolicy
Redovisning av beroendet av nyckelpersoner

Övrigt
Intervju med anställd
Personalomsättning
Förklaring till förändring i antal anställda
Personalkostnad per anställd
Intäkt per anställd
Förädlingsvärde per anställd
HR avdelning, division eller funktion

3.4 Tillvägagångssätt
Efter att indexen blev klarformulerad började vi med att samla in data från
årsredovisningarna. Insamlingen av data gjordes genom att vi i ett excelark satte en 0:a på de
indikatorer som inte fanns med i årsredovisningarna, och en 1:a på de indikatorer som fanns
med. Detta tillvägagångsätt kallas för den ovägda bedömningen (Rimmel, 2003 s. 62). Flera
forskare har använt sig utav den ovägda bedömningen (se Rimmel m.fl., 2009 s. 323; Bukh
m.fl., 2005 s. 721; Rimmel, 2003 s. 62; Meek m.fl., 1995 s. 562; Cooke, 1989 s. 182). Med
detta tillvägagångssätt sker ingen poängsättning på hur utförligt indikatorn är redovisad i
årsredovisningen, utan den indikerar endast om företagen tog upp indikatorn eller inte
(Rimmel, 2003 s. 62).
Den ovägda bedömningen föredras av forskare då den minskar forskarens subjektivitet vid
insamling av data. Trots att den minskar subjektiviteten till viss del jämfört med andra
tillvägagångssätt, så förekommer dock fortfarande inslag av subjektiviteten vid insamlingen
av data från årsredovisningarna. Detta kan påverka reliabiliteten negativt, då det kan resultera
i att olika forskare kan tolka olika, fast med samma material.
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Insamlingen av data bestod både av kvantitativ information, som olika nyckeltal, och
kvalitativ information i form av text. Eftersom subjektiviteten kunde påverka hur vi tolkar den
kvalitativa delen, kom vi överens om gemensamma tydliga instruktioner över hur kodningen
ska ske avseende de kvalitativa delarna. Vi kom fram till ett gemensamt sätt att tolka
informationen för att kunna identifiera indikatorerna. På det sättet sattes riktlinjer över hur
bedömningen sker på respektive indikator.
Dessa riktlinjer behövdes eftersom kodningen genomfördes separat av oss både. Anledningen
till att kodningen skedde separat av oss båda var för att göra en dubbel genomgång av varje
årsredovisning för att minska risken att missa information hänvisat till humankapitalet i
årsredovisningarna. Båda kodade separat varje årsredovisning för sig, för att sedan gå igenom
tillsammans hur vi tolkat och kodat information som angivits i årsredovisningarna. Då vi kom
fram till ett gemensamt sätt att tolka texten i årsredovisningarna kan detta resultera i att
reliabiliteten i denna studie är svag, då det inte är säkert att andra forskare tolkar indikatorerna
på samma sätt som vi gjort. Detta eftersom denna studie har en metod som är en kombination
av både kvalitativa och kvantitativa aspekter, där den kvalitativa delen gör att reliabiliteten
minskas i och med att subjektiviteten ökar.
Efter vi gått igenom hur vi kodat var för sig, fyllde vi därefter in i ett Excel ark för varje
företag en 0:a eller en 1:a på respektive indikator. För att undvika att inga felaktigheter gjorts
har vi genomfört kontroller för att minimera risken för att fel kan ha uppstått vid inmatning
till Excel arket.
Efter insamlingen av data från samtliga årsredovisningar var det dags att bearbeta och
analysera data. I arket summerade vi därefter ihop det frivilligt redovisade humankapitalet på
varje företag inom respektive sektor. För varje företag räknade vi ut hur många indikatorer de
totalt har presenterat av de 40 som fanns i indexen. Vidare räknades det ur hur många
indikatorer ur respektive kategori som företagen presenterat. För respektive sektor räknade vi
därefter ut hur mycket, i procentenhet, företagen tillsammans har presenterat information ur
de sex kategorierna. Dessa procentenheter användes därefter vid jämförelsen mellan
sektorerna, för att se om sektorernas val av information om humankapitalet skiljde sig åt. Vid
analysen kan det förekomma inslag av subjektivitet, då vi tolkar vad siffrorna kan betyda,
vilket kan påverka reliabiliteten negativt.
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4 Empiri
I detta avsnitt redovisas resultatet av vår undersökning. Först ges en kort beskrivning om vad
för typ av företag som är verksamma inom respektive sektor. Sedan visar vi mängden, och
innehållet, av humankapitalet i respektive sektor. Efter det jämförs mängden och innehållet
mellan sektorerna.

4.1 Hälsovård
Hälsovårdssektorn på Nasdaq OMX Stockholm består av följande branscher (Schaper, 2016 s.
61):
•

Hälso- och sjukvårds utrustning och tjänster

•

Läkemedel, bioteknik och livsvetenskap

Bukh m.fl. (2005) definierade företagen inom dessa branscher som kunskapsintensiva (s.
725). Hälsovårdssektorn består därmed främst av företag verksamma inom bioteknik och
medicinska områden. Flera av företagen utvecklar läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar
och cancer. En del företag utvecklar instrument och komponenter för bloddiagnostik, dentala
och ortopediska implantat.
Förutom att utveckla medicin och tekniska instrument så är det även företag som fokuserar
mer på vård och hälsa, både för patienter i sjukhus men även för anställdas hälsa och trivsel i
företag. Vårdbemanningsföretagen inom hälsovårdssektorn hyr ut läkare, sjuksköterskor och
socionomer.

4.1.1 Mängden
De 17 företagen inom Hälsovård redovisade inte många av de 40 indikatorerna i indexen. Det
varierade även mellan företagen, där en del företag redovisade dubbelt så mycket som
resterande företag. Trots denna variation så låg alla företagen på ett generellt sätt låg nivå i
förhållande till totala antalet indikatorer.
I figur 1 urskiljs hur många indikatorer respektive företag redovisade av de 40 indikatorerna.
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Figur 1. Antal indikatorer per företag inom Hälsovårdssektorn.

De flesta av företagen inom hälsovård redovisar lite frivilligt humankapital i förhållande till
totala antalet indikatorer. 9 av 17 företag redovisar endast mellan 4 till 6 indikatorer av det
totala antalet på 40. Ett av företagen har ännu mindre redovisning av humankapitalet, då den
endast redovisade en av indikatorerna. Utöver dessa företag som redovisade mindre om
humankapitalet så var det 7 av 17 företag som i genomsnitt redovisade dubbelt så mycket som
de andra, varav det företag som redovisade max låg på 15 indikatorer.
I genomsnitt redovisade företagen i hälsovårdssektorn 7,5 indikatorer per företag.

4.1.2 Innehåll

Vad företagen redovisade för information om humankapital varierade. I figur 2 ses hur
fördelningen såg ut mellan de 6 kategorierna i vad hälsovårdssektorn redovisade för
information om humankapital.
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Figur 2. Kategorifördelning av innehållet i Hälsovårdssektorn. (Procentenhet: Antalet redovisade indikatorer
inom kategorin för samtliga företag / Totala antalet redovisade indikatorer i alla kategorier för samtliga företag)

Den kategori som redovisas mest inom hälsovårdssektorn var Personlig utveckling och
motivation på 28 %. Nära inpå kom Policys med 25 %. Endast 2 % av det redovisade
humankapitalet var inom Utbildning kategorin.

4.2 Teknologi
Teknologisektorn på Nasdaq OMX Stockholm består av följande branscher (Schaper, 2016 s.
61):
•

Mjukvara och service

•

Teknisk hårdvara och utrustning

Bukh m.fl. (2005) definierade företagen inom dessa branscher som högteknologiska (s. 725).
Vidare definierade Schaper (2016) dessa för kunskapsintensiva (s. 62).
Teknologisektorn består därmed av företag verksamma inom IT. Många är konsultföretag
som är inriktade på IT, verksamhetsutveckling och management. Andra företag utvecklar
olika sorters teknologi som telekomprodukter och tjänster till seniorer, eller kundanpassade
bildskärmar. Sedan finns det även de företag som utvecklar free-to-playspel anpassade för
smartphones och surfplattor.
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4.2.1 Mängden
De 19 företagen på teknologisektorn visade en liknande bild som företagen inom
hälsovårdssektorn. En del företag inom sektorn redovisade här dubbelt så mycket som de
andra företagen. Totalt sett redovisade de humankapitalet på en låg nivå i förhållande till
antalet indikatorer. I figur 3 urskiljs hur många indikatorer respektive företag redovisade av
de 40 indikatorerna.
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Figur 3. Antal indikatorer per företag inom Teknologisektorn.

10 av 19 företag redovisade humankapitalet på en låg nivå mellan 4 till 8 indikatorer per
företag. De övriga låg på en lite högre nivå på runt 10-16 indikatorer. Det företag som
redovisade mest om humankapitalet låg på 20 indikatorer.
I genomsnitt redovisade företagen i teknologissektoren 9 indikatorer per företag.

4.2.2 Innehåll

Vad företagen redovisade för information om humankapital varierade en del. I figur 4 ses hur
fördelningen såg ut mellan de 6 kategorierna i vad teknologisektorn redovisade för typ av
information angående humankapitalet.
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Figur 4. Kategorifördelning av innehållet i Teknologisektorn. (Procentenhet: Antalet redovisade indikatorer
inom kategorin för samtliga företag / Totala antalet redovisade indikatorer i alla kategorier för samtliga företag)

Den kategori som redovisas mest inom teknologisektorn var Fördelning av anställda på 24 %.
Nära inpå kom Policys med 23 % och Personlig utveckling och motivation på 21 %. Endast 3
% av det redovisade humankapitalet var inom Utbildning kategorin.

4.3 Industri
Industrisektorn på Nasdaq OMX Stockholm består av följande branscher (Schaper, 2016 s.
61):
•

Kapitalvaror

•

Kommersiella- och professionella tjänster

•

Transport

Schaper (2016) definierade i sin undersökning företagen ur denna sektor som
kunskapsintensiva (s. 62). Industrisektorn består därmed av högteknologiska företag
verksamma inom industriell automation, datakommunikation, brandsäkerhet,
processtyrningsteknologi och tankrederi. Flera av företagen är även konsultföretag som
rekryterar och hyr ut kvalificerad personal. Det finns även flera företag som utvecklar IT
lösningar inom digital teknologi och säkring av människors identitet.
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4.3.1 Mängden
De 25 företagen inom industri redovisade i genomsnitt inte många av de 40 indikatorerna.
Alla företag låg generellt på en låg nivå i förhållande till totala antalet indikatorer. Precis som
i de andra två sektorerna så var det även här enstaka företag som redovisade dubbelt så
mycket som resterande. I figur 5 urskiljs hur många indikatorer respektive företag redovisade
av de 40 indikatorerna.
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Figur 5. Antal indikatorer per företag inom Industrisektorn.

17 av 25 företag redovisade humankapitalet på en låg nivå, då de redovisade mellan 1-8
indikatorer. Resterande företag låg på en lite högre nivå mellan 8-12 indikatorer. Det var två
företag som redovisade lite mer än resterande, där den ena hade 17 indikatorer och den andra
21.
I genomsnitt redovisade företagen i industrisektorn 7,3 indikatorer per företag.

4.3.2 Innehåll
Vad företagen redovisade för information om humankapital varierade. I figur 6 ses hur
fördelningen såg ut mellan de 6 kategorierna i vad industrisektorn redovisade för information
om humankapitalet.
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Figur 6. Kategorifördelning av innehållet i Industrisektorn. (Procentenhet: Antalet redovisade indikatorer inom
kategorin för samtliga företag / Totala antalet redovisade indikatorer i alla kategorier för samtliga företag)

Den kategori som redovisas mest inom industrisektorn var Personlig utveckling och
motivation på 30 %. Det var ingen kategori som var i närheten av denna, utan den som
redovisades mest efter personlig utveckling och motivation var Policys med 21 %. Endast 3 %
av det redovisade humankapitalet var inom Utbildning kategorin.

4.4 Jämförelse mellan sektorerna
4.4.1 Mängden
Hur mycket frivillig redovisning av humankapitalet som företagen gjort inom sektorerna
ligger på en jämn nivå. Samtliga företag inom de tre sektorerna redovisar humankapitalet på
en låg nivå. Inom varje sektor ligger genomsnittet på runt 7-9 indikatorer per företag, där det
har varit några enstaka företag som redovisat runt 20 indikatorer. Samma mönster kan därmed
ses i alla tre sektorer i mängden av information om humankapitalet som de redovisar. I figur 7
ses vad genomsnittet per företag inom respektive bransch redovisade.
Alla tre ligger på en liknande nivå med ca 7-9 indikatorer per företag inom sektorerna.
Teknologisektorn var den sektorn som hade det högsta genomsnittet, hälsovård näst störst,
och industri redovisade minst. Dock ligger alla tre värdena oerhört nära varandra.
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Figur 7. Jämförelse av genomsnittsmängden per företag mellan sektorerna.

4.4.2 Innehåll
Förutom att mängden av informationsgivande låg på en jämn nivå, så var det inte heller stora
skillnader över vad för typ av information om humankapitalet som de redovisade. I figur 8 ses
jämförelse av kategorierna mellan de tre sektorerna.

Procentenhet redovisat innehåll

Jämförelse av kategorier
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Övrigt

Figur 8. Jämförelse av kategorierna mellan sektorerna. (Procentenhet: Antalet redovisade indikatorer inom
kategorin för samtliga företag/Totala antalet redovisade indikatorer i alla kategorier för samtliga företag)

Det var jämnt mellan de tre sektorerna över hur mycket de redovisade inom respektive
kategori. Alla tre sektorerna redovisade information om Utbildning lite, mellan 2-3 %.
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Den kategori som redovisades absolut mest var Personlig utveckling och motivation. Dock var
det en skillnad mellan teknologi och de andra två sektorerna i den kategorin, då
teknologisektorn redovisade mindre än de andra i denna kategori.
Det var även två andra kategorier där det var en viss skillnad mellan sektorerna. I kategorin
Fördelning av anställda redovisade industrisektorn mindre än de andra två sektorerna, och i
kategorin Övrigt redovisade hälsovårdssektorn mindre än de andra två.
I en jämförelse mellan respektive indikator urskiljs också att det var en tämligen jämn nivå,
med få skillnader, mellan sektorena. Alla tre sektorer reagerade på liknande sätt till
indikatorerna. Det var flera av indikatorerna ingen sektor redovisade. På enstaka indikatorer
fanns en betydlig skillnad mellan de olika sektorerna. I figur 9-14 ses hur många procent av
företagen inom respektive sektor som redovisar indikatorerna.

Antal företag i procentenhet
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Figur 9. Kategorin Personlig utveckling och motivation.

I kategorin Personlig utveckling och motivation urskiljs att den indikator som redovisats mest
av samtliga sektorer är indikatorn ”Bonus- och incitamentsprogram”.
”Jobbrotationsmöjligheter”, ”Karriärmöjligheter” och ”Medarbetarsamtal” redovisades lite
bland företagen inom respektive sektor (se figur 9).
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Figur 10. Kategorin Utbildning.

I kateorin Utbildning var det flera indikatorer som inte redovisades av några företag alls inom
sektorerna (se figur 10). Trots att vissa indikatorer gav utslag, var det inte många företag som
presenterade detta. ”Ledarskapsprogram” redovisades mest, på 16 % av industrisektorn, och
”Introduktionsprogram”på 15,8 % av teknologisektorn.

Antal företag i procentenhet
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Figur 11. Kategorin Fördelning av anställda.

I kategorin Fördelning av anställda var det ”Antal anställda vid årets utgång” som gav mest
utslag av samtliga sektorer (se figur 11). Teknologisektorn redovisade mest på den indikatorn,
samt betydligt mer än de andra på indikatorn ”Åldersfördelning på anställda”. Det var även

50

stor skillnad på ”Utbildningsnivå på anställda”, då 8 % av företagen inom industrisektorn
redovisade den, och 52,9 % av företagen inom hälsovårdssektorn.

Antal företag i procentenhet
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Figur 12. Kategorin Välmående.

Välmående var den kategori där det var absolut jämnast mellan de tre sektorerna (se figur 12).
Indikatorer inom denna kategori redovisades på en jämn nivå. De två indikatorer som
redovisas mest var ”Hälsa och säkerhet på anställda” och ”Medarbetarundersökning”. ”Antal
olyckor” redovisades endast av industrisektorn. ”Sjukfrånvaro” redovisades endast av
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Figur 13. Kategorin Policys.
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I kategorin Policys var det ”Redovisning av beroende av nyckelpersoner” som var den
indikatorn som redovisades mest bland sektorerna (se figur 13). ”Rekryteringspolicy”
redovisades av majoriteten av företagen inom hälsovård- och teknologisektorn, men inte lika
mycket i industrisektorn. ”Mångfald” och ”Jämställdhetspolicy” redocisades mest av
teknologisektorn.
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Figur 14. Kategorin Övrigt.

I kategorin Övrigt var det främst industri- och teknologisektorn som redovisade (se figur 14).
Dock låg allt generellt på en låg nivå. Den indikatorn som redovisades mest var ”Intäkter per
anställd” av industri- och teknologisektorn. ”Förklaring till förändring i antal anställda”
redovisades mest av teknologisektorn, och minst av industrisektorn.
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5 Analys
I detta avsnitt ges en djupare analys angående data som presenterades i empirin. Först ges en
analys angående mängden redovisat humankapital inom respektive sektor samtidigt som en
jämförelse sker. Efter det analyseras vad för typ av information sektorerna redovisat, där en
inblick ges inom varje kategori.

5.1 Mängden redovisat humankapital i sektorerna
Tabell 3: Genomsnittet antal redovisade indikatorer per företag inom sektorerna

Indikatorer per företag

Teknologi

Hälsovård

Industri

9

7,5

7,3

5.1.1 Genomsnittsmängden
Mängden redovisat humankapital för de tre sektorerna låg på en liknande nivå. Alla tre
sektorerna uppförde sig på ett liknande vis gällande mängden. Sektorerna hade en
genomsnittsmängd som var låg i förhållande till totala antalet indikatorer. Trots att
genomsnittsmängden inte skilde sig särskilt mycket åt mellan sektorerna, hade dock
teknologisektorn det största genomsnittet (se tabell 3).
Eftersom sektorerna ligger på en jämn nivå, är det svårt att konstatera ifall detta är en hög,
normal, eller låg nivå redovisat humankapital. Dock menade både Dumay (2016) och Schaper
(2016) att informationsgivningen av humankapitalet senaste åren har minskat bland de
börsnoterade företagen (s. 168, s. 75). De menade att trenden att redovisa humankapitalet har
upphört, och ersatts bland nya trender, som att redovisa miljö och hållbarhetsfrågor.
Genomsnittsmängden på 7-9 indikatorer redovisat humankapital kan därmed ses som en lägre
nivå redovisat humankapital. Intresset för informationsgivningen av humankapitalet tycks
vara låg bland företagen i dagsläget.
Trots att informationsgivningen generellt var låg, var det teknologisektorn som hade det
största genomsnittet. Att teknologisektorn är den sektor som redovisar mest humankapital är i
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enlighet med flera tidigare studier (se Bukh m.fl., 2005; Dominguez, 2012). Forskning har
visat att de mer högteknologiska och kunskapsintensiva branscherna redovisar mest
humankapital, vilket främst är teknologisektorn i detta fall. Oussama m.fl. (2015) menar att
dessa typer av branscher är mer beroende av humankapitalet för värdeskapande än andra, och
därmed tenderar de att redovisa mer om humankapitalet i årsredovisningarna (s. 234).
Förutom att teknologisektorn är den som redovisar mest, har även andra forskare visat att
hälsovårdssektorn ligger tätt inpå. Bukh m.fl. (2005) fick samma rangordning som denna
studie om vilka som redovisar mest, där branscherna läkemedel och forskning,
hälsovårdssektorn, redovisar mest efter teknologi (se s. 725). Läkemedelsbranschen, som är
en del i hälsovårdssektorn, definierades av Bukh m.fl. (2005) att bestå av kunskapsintensiva
företag (s. 725), vilket därmed bidrar till att företagen inom hälsovårdssektorn tenderar att
redovisa humankapitalet på liknande nivå som teknologisektorn. Även Möller m.fl. (2011)
visade detta gällande hälsovårdssektorn, samt att industrisektorn redovisar mindre än
hälsovård (s. 321). Dock fick Möller m.fl. (2011) att teknologi redovisade mindre än båda
dessa (s. 321), vilket inte är i enlighet med vår studie.

5.1.2 Variationerna inuti respektive sektor
Inom varje sektor återkom ett liknande mönster som återspeglades. Det fanns ingen enhetlig
bild av hur företagen inom sektorerna redovisar humankapitalet, utan det var stora variationer
i mängden, där det pendlade mellan 1-20 indikatorer per företag (se figur 1, 3, 5).
Detta mönster återfinns i varje sektor, där det var vissa företag som redovisade dubbelt så
mycket som resterande. Det kan därmed tolkas att de företagen som redovisade mer än
genomsnittet, runt 10-20 indikatorer, redovisade humankapitalet på en högre nivå, medan de
som redovisade under genomsnittet, runt 1-7 indikatorer, redovisade humankapitalet på en
lägre nivå. Därmed redovisade vissa företag inom sektorerna humankapitalet på en högre
nivå, och vissa på en lägre nivå kontra varandra inom respektive sektor.
Det faktum att det är stora variationer bland undersökta företag är något som flera andra
forskare har upptäckt i samband med forskning om humankapitalets redovisning. Redan 2001
konstaterade Williams att det var stora variationer av mängden informationsgivning bland de
undersökta företagen i hans studie (Williams, 2001 s. 201). År 2016 var Schaper inne på
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samma spår, då han menade att informationsgivningen är ologisk (Schaper, 2016 s. 54). Enligt
honom var det inte endast ologiskt mellan företagen, utan även mellan företagen och åren då
han studerat. Strukturen av hur företagen valt att presentera humankapitalet skiljde sig mycket
åt mellan år och företag. De stora variationerna i mängden redovisat humankapital bland
företagen i vår undersökning tycks därmed vara ett återkommande mönster.
En ytterligare förklaring till variationerna i mängden redovisat humankapital mellan företagen
kan även ha påverkats av att sektorerna på Nasdaq OMX Stockholm är indelade i flera
branscher. Teknologisektorn är uppdelad i två olika branscher: Mjukvara och service, samt
teknisk hårdvara och utrustning (Schaper, 2016 s. 61). Möller m.fl. (2011) visade en splittrad
bild när de gällde de olika högteknologiska branschernas redovisning (s. 321). Han fann att
mjukvarubranschen redovisade mest av alla branscher, och att teknologibranschen var bland
de som redovisade minst. Eftersom sektorerna på Nasdaq OMX Stockholm i sig är indelade i
olika branscher, kan det vara en ytterligare förklaring till varför det är stora variationer inom
sektorn. Även Branco m.fl. (2011) visade att teknologibranschen redovisar lite humankapital
(s. 47), vilket tyder på att det finns en tendens även hos högteknologiska företag att redovisa
humankapitalet på en låg nivå.
Hälsovårdssektorn är indelad i två olika branscher: Hälso- och sjukvårdsutrustning och
tjänster, samt läkemedel, bioteknik och livsvetenskap (Schaper, 2016 s. 61).
Läkemedelsbranschen har visats av Möller m.fl. (2011) och Bukh m.fl. (2005) att vara bland
de branscher som redovisar mycket humankapital (s. 321, s. 725). Därmed kan det finnas en
tendens bland företagen inom hälsovårdssektorn att redovisa humankapitalet på en hög nivå.
Dock har White m.fl. (2007) kommit fram till att Bioteknikbranschen redovisar på en låg nivå
(s. 532), vilket ger en splittrad bild över hur företagen inom Hälsovårdssektorn tenderar att
redovisa enligt tidigare forskning.
Industrisektorn är indelad i tre branscher: Kapitalvaror, Kommersiella- och professionella
tjänster, samt transport (Schaper, 2016 s. 61). Möller m.fl. (2011) visade att
transportbranschen redovisade ungefär på mitten av skalan (s. 321). Det kan därmed finnas
olika tendenser mellan de branscher som sektorn är indelad i om hur de valt att redovisa
humankapitalet.
Inom alla tre sektorerna var det dock inte många av företagen som redovisade humankapitalet
på en hög nivå, utan majoriteten redovisade under genomsnittet. Inom teknologisektorn var
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det 6 av 19 av företagen som redovisade humankapitalet på en hög nivå, i hälsovårdssektorn 5
av 17, och i industrisektorn 4 av 25.

5.1.3 Företagen med en hög nivå mängd
Inom teknologi- och industrisektorn var det främst konsultbolagen som redovisade
humankapitalet på en hög nivå. Totalt inom teknologisektorn var det fem konsultbolag. Alla
dessa fem företag var de som redovisade humankapitalet på en dubbelt så hög nivå som
majoriteten. Inom industrisektorn var det tre konsultbolag som redovisade på den höga nivån.
Inom hälsovårdssektorn däremot fanns det olika konsultbolag, dock var det inte dessa företag
som redovisade på den höga nivån inom sektorn. Samtliga konsultbolag låg på den låga nivån
inom sektorn. De företag inom hälsovårdssektorn som redovisade dubbelt så mycket som
majoriteten, är de som utvecklar och tillverkar medicin, komponenter och
medicinteknikprodukter.
Då det skiljde sig mellan sektorerna över vilka typer av företag som redovisade mer än
majoriteten går det inte att dra några samband mellan konsultbolagen och den större
redovisningen av humankapitalet. Trots att industri- och teknologisektorns konsultbolag var
de som redovisade mest, var inte detta fallet i hälsovårdssektorn. Det alla tre sektorerna
istället hade gemensamt bland de företag som redovisade på en högre nivå än majoriteten, är
att företagen har haft egna avsnitt dedikerat personalen i sina årsredovisningar. De företag
som redovisade under genomsnittet, på en låg nivå, har inte haft något avsnitt tillägnat
personalen. Istället har de nämnt personalen på olika ställen i årsredovisningen, bland annat i
förvaltningsberättelsen, i noter eller lite utspritt i årsredovisningen. Eftersom de inte har haft
egna avsnitt tillägnat personalen, blev mängden redovisat humankapital låg bland dessa
företag.
Det var dock enstaka företag inom respektive sektor som hade egna avsnitt dedikerat
personalen, men som ändå hamnade på den låga nivån redovisat humankapital. Anledningen
till detta är då de inte gett en varierad typ av information om personalen, utan exempelvis
endast diskuterat om ”kompetens”. För att mängden redovisat humankapital ska tolkas stor i
denna undersökning, krävs därmed att de har presenterat mer varierande information om
humankapitalet, så antalet uppfångade indikatorer ökar.
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5.2 Innehåll
Mellan sektorerna var det jämnt mellan hur mycket det redovisade inom varje kategori. Det
var vissa kategorier som hade en del skillnader, annars generellt sett var det jämnt angående
val av innehåll bland sektorerna.

5.2.1 Personlig utveckling och motivation
Tabell 4: Skillnad mellan sektorerna angående kategorin "Personlig utveckling och motivation". (Procentenhet:
Antalet redovisade indikatorer inom kategorin för samtliga företag / Totala antalet redovisade indikatorer i alla
kategorier för samtliga företag)

Redovisat innehåll ur denna kategori

Teknologi

Hälsovård

Industri

20,7 %

27,6 %

29,5 %

Att presentera information om personalens utveckling och motivation tycks vara populärt
inom alla tre sektorer. Trots att alla har redovisat över 20 % ur denna kategori, så förekom det
vissa skillnader. Industrisektorn har redovisat mest information ur denna kategori på 29, 5 %,
och teknologisektorn minst på 20,7 % (se tabell 4). Denna typ av innehåll var även det som
hälsovård- och industrisektorn valt att presentera mest i årsredovisningarna utifrån samtliga
kategorier. Det tycks därmed vara trendigt bland företagen att redovisa denna typ av
information.
Möller m.fl. (2011) studie resulterade även den i att information angående personalens
kompetens är det som företagen presenterar mest (s. 320). Det Möller m.fl. (2011) dock hade
gjort var att de delade in kategorierna “Kompetens” för sig och “Motivation” för sig.
Kategorin i vår studie “Personlig utveckling och motivation” innehåller en del information ur
båda kategorierna som Möller m.fl. (2011) använt. Trots att Möller m.fl. (2011) fick att
“Kompetens” är det som presenteras mest, fick de dock att “Motivation” är det som företagen
presenterar minst information om (s. 320). Då Möller m.fl. (2011) inte använt sig av exakt
samma indikatorer till kategorierna som denna studie är det svårt att se om vår studie är i
enlighet med resultaten från Möller m.fl. (2011). Det som dock kan konstateras är att
information om kompetens har redovisats av flertalet företag i båda studierna.
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Möller m.fl. (2011) studie omfattande en undersökning på åren 2006-2009 (s. 320). Förutom
att de kom fram till att “Kompetens” är det som presenteras mest, kom de även fram till att för
varje år ökade mängden redovisat humankapital ur kategorin “Kompetens” fram till år 2009.
Tidigare studier som befann sig i samma årsspann påvisade även de hur fler företag började
redovisa “Kompetensutveckling” mellan åren. År 2005 kom Bukh m.fl. fram till att indikatorn
“Kompetensutveckling” redovisas av 30,9 % (s. 721), och år 2009 kom Rimmel m.fl. fram till
att den redovisades av 39 % (s. 324).
I vår studie blev resultaten på indikatorn “Kompetensutveckling” dock högre än tidigare
studier har kunnat påvisa. 68 % av företagen i industrisektorn redovisade
“Kompetensutveckling”, 57,9 % av företagen i teknologisektorn, och 41,2 % i
hälsovårdssektorn. Sedan år 2009 tycks det därmed som att intresset av att redovisa
information angående personalens kompetens har ökat.
Det var dock inte information om “Kompetensutveckling” som presenterades mest ur denna
kategori, utan det var ”Bonus- och incitamentsprogram”. Hälsovårdssektorn redovisade denna
mest på 94,1 % av företagen, teknologisektorn av 78,9 % och industrisektorn av 68 %.
Tidigare studier har dock inte indikerat att företag redovisar indikatorn på denna höga nivå,
utan i Rimmel m.fl. (2009) studie låg den på 49,6 % (s. 324), i White m.fl. (2007) på 60,4 %
(s. 536), och i Bukh m.fl. (2005) på 67,6 % (s. 721-722). Företagen i vår studie redovisar
därmed både “Kompetensutveckling” och “Bonus- och incitamentprogram” mer än vad
tidigare studier har kommit fram till. Det tycks därmed som ett ökat intresse senaste året att
redovisa denna typ av information.

5.2.2 Utbildning
Tabell 5: Skillnad mellan sektorerna angående kategorin "Utbildning". (Procentenhet: Antalet redovisade
indikatorer inom kategorin för samtliga företag / Totala antalet redovisade indikatorer i alla kategorier för
samtliga företag)

Redovisat innehåll ur denna kategori

Teknologi

Hälsovård

Industri

3%

1,6 %

3,3 %

Information ur Utbildning kategorin har redovisat lite bland alla tre sektorer. Industrisektorn
redovisade dock denna kategori mest av de tre sektorerna, och tätt inpå kom teknologi- och
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hälsovårdssektorn (se tabell 5). Dock låg alla tre på låg nivå, och det fanns inga tydliga
skillnader mellan sektorerna angående denna kategori.
Med tanke på att information som “Kompetensutveckling” ur kategorin “Personlig utveckling
och motivation” fick så högt utslag, kan det tänkas att information ur kategorin “Utbildning”
borde ha högt utslag. Dock som kan ses i tabell 5 ligger alla sektorer på låg nivå redovisat
humankapital ur denna kategori.
Då teknologi – och hälsovårdssektorn definierats som kunskapsintensiva av Bukh m.fl. (2005)
(s. 725), och industrisektorn som kunskapsintensiv av Schaper (2016) (s. 62), kan det tänkas
att information angående företagens utbildningar borde vara viktiga att nämna. Företagen har
dock valt att inte presentera information om det generella utbudet av kurser, hur många som
gått på kurserna, samt kostnad och timmar. Det märks istället ett tydligt mönster bland
sektorerna, att istället för att presentera information om dessa allmänna utbildningsprogram de
erbjuder, så satsar de mer resurser på att ge information om den personliga
kompetensutvecklingen. Vidare kan det vara så att företagen faktiskt inte erbjuder olika
kurser, vilket även det skulle förklara varför denna kategori redovisade lite bland företagen.
Tidigare studier har också visat på ett lågt intresse att redovisa information ur denna kategori.
Både Rimmel m.fl. (2009) och Bukh m.fl. (2005) kom fram till att inga företag har presenterat
informationen “Utbildningskostnad per anställd” (s. 324, s. 721). Även indikatorn
“Utbildningskostnad” redovisades inte av några företag (Rimmel m.fl., 2009 s. 324). I vår
studie har dock en liten ökning skett, då 5,9 % av företagen i hälsovårdssektorn har redovisat
information om “Utbildningskostnad per anställd”. Denna nivå är dock låg, och varken
teknologi- och industrisektorn har redovisat denna information.

5.2.3 Fördelning av anställda
Tabell 6: Skillnad mellan sektorerna angående kategorin "Fördelning av anställda”. (Procentenhet: Antalet
redovisade indikatorer inom kategorin för samtliga företag / Totala antalet redovisade indikatorer i alla
kategorier för samtliga företag)

Redovisat innehåll ur denna kategori

Teknologi

Hälsovård

Industri

23,7 %

22 %

16,4 %
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Information om fördelning av anställda är ett innehåll som presenterats inom alla tre sektorer.
Teknologisektorn är den som redovisat mest ur denna kategori på 23,7 %, och industrisektorn
minst på 16,4 % (se tabell 6). Det finns därmed en liten skillnad mellan sektorernas
redovisning angående denna kategori. Vidare var denna kategori även den typ av innehåll som
teknologisektorn presenterade mest utav alla sex kategorier.
Förutom att det var en liten skillnad mellan sektorerna generellt över kategorin, var det även
skillnader på två av indikatorerna inuti denna kategori. De två indikatorerna var
“Åldersfördelning på anställda” och “Utbildningsnivå på anställda”. Teknologisektorn
redovisade “Åldersfördelning på anställda” betydligt mer än de övriga sektorerna, på 52,6 %
(se figur 11). Den höga nivån teknologisektorn fick angående denna indikator skiljer sig
mycket från vad tidigare studier funnit. Både Rimmel m.fl. (2009) och White m.fl. (2007) fick
att denna indikator inte gav något utslag alls bland företagen (s. 324, s. 536). Bukh m.fl.
(2005) fick dock en redovisning på 25 %, vilket fortfarande är långt ifrån teknologisektorns
redovisning på 52,6 % (s. 721-722).
Den andra indikatorn “Utbildningsnivå på anställda” var det hälsovårdssektorn som främst
presenterade, av 52,9 % företag. Bukh m.fl. (2005) fick ett resultat om att denna indikator
redovisas av 25,0 % av företagen (s. 721), vilket är betydligt lägre än vad hälsovårdssektorn
har presenterat. Bukh m.fl. (2005) resultat är dock i enlighet med teknologisektorn, som har
presenterat indikatorn på 26,3 % av företagen.
Den typ av information som redovisades av de flesta företag av alla tre sektorer inom
kategorin var “Antal anställda vid årets utgång”. Teknologisektorn redovisade denna mest på
89,5 %, industrisektorn på 72 % och hälsovårdssektorn på 64,7 %. Det kan tyckas som att
redovisa antal anställda vid årets utgång borde vara en självklarhet i årsredovisningarna. Det
är många företag som valt att presentera denna information, dock inte alla företag i
sektorerna. En förklaring till detta kan vara eftersom det är obligatoriskt att redovisa
medelantal anställda i företaget, så väljer vissa företag därmed att inte redovisa hur många
anställda som fanns vid årets utgång.
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5.2.4 Välmående
Tabell 7: Skillnad mellan sektorerna angående kategorin "Välmående". (Procentenhet: Antalet redovisade
indikatorer inom kategorin för samtliga företag / Totala antalet redovisade indikatorer i alla kategorier för
samtliga företag)

Redovisat innehåll ur denna kategori

Teknologi

Hälsovård

Industri

11,2 %

14,2 %

14,2 %

Inom hälsovård- och industrisektorn hade denna kategori likadan prioritering, då den
redovisades på samma nivå inom dessa sektorer (se tabell 7). Teknologisektorn har redovisat
denna minst, dock inte särskilt långt ifrån de andra två. Denna kategori är även den som hade
jämnast nivå mellan sektorerna bland indikatorerna inuti kategorin.
Den jämna nivån tyder på ett likartat intresse att redovisa information angående personalens
välmående mellan sektorerna. Då det endast är runt 11-14 % av det redovisade innehållet som
är angående välmående, kan det inte tolkas som den typ av information som företagen främst
väljer att presentera, men som dock många ändå nämner. Det innehåll som presenterades mest
ur denna kategori var “Hälsa och säkerhet”. Teknologisektorn redovisade denna på 36,8 %,
industrisektorn på 32,0 % och hälsovårdssektorn på 29,4 %.

Tidigare studier har visat att “Sjukfrånvaro” inte presenteras av några undersökta
börsnoterade företag alls (Rimmel m.fl., 2009 s. 324; White m.fl., 2007 s. 536; Bukh m.fl.,
2005 s. 721). Trots att teknologisektorns företag inte har presenterat denna typ av information,
så har dock industrisektorn redovisat den på 20 % och hälsovårdssektorn på 17,6 %.
Resultaten i denna studie indikerar därmed på en högre redovisning av information angående
personalens sjukfrånvaro i årsredovisningar.
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5.2.5 Policys
Tabell 8: Skillnad mellan sektorerna angående kategorin "Policys". (Procentenhet: Antalet redovisade
indikatorer inom kategorin för samtliga företag / Totala antalet redovisade indikatorer i alla kategorier för
samtliga företag)

Redovisat innehåll ur denna kategori

Teknologi

Hälsovård

Industri

23,1 %

25,2 %

20,8 %

Information ur kategorin Policys har redovisats på liknande nivå inom alla tre sektorer. Det
förkom därmed inga stora skillnader. Samtliga sektorers redovisning består runt 20 % av
innehåll angående policys (se tabell 8), vilket tyder på att det finns ett intresse att presentera
denna information i årsredovisningarna oavsett sektor.
Den indikatorn i denna kategori som fått stort utslag inom samtliga kategorier var
”Redovisning av beroendet av nyckelpersoner”. I hälsovårdssektorn redovisades den av 70,6
% av företagen, i teknologisektorn av 68,4 % av företagen och i industrisektorn av 68,0 %.
Detta är betydligt mer än vad tidigare forskare har visat. Rimmel m.fl. (2009) kom fram till att
indikatorn redovisades av 33,3 % av företagen (s. 324). I vår undersökning har denna
indikator därmed fått betydligt större utslag i samtliga sektorer än vad tidigare forskning visat.
Indikatorerna “Rekryteringspolicy”, “Mångfald” och “Jämställdhetspolicy” redovisades också
av flera företag i vardera sektorn. Teknologisektorn var dock de som redovisade dessa tre
indikatorer mest. Möller m.fl. (2011) drog, som har nämnts, en slutsats att deras kategori
“Kompetens” var det som redovisades mest och “Motivation” det som redovisades minst (s.
320). Den tredje kategorin i deras studie “Personal” redovisades näst mest, efter
“Kompetens”. Kategorin “Personal” bestod av information angående personalens mångfald
och rekrytering. Möller m.fl. (2011) kom fram till att mellan år 2006 till 2009 ökade
företagens redovisning av information angående dessa policyers (s. 320). Att företagen delar
med sig av information angående personalens mångfald och rekrytering tycks därmed ha varit
ett intresse sedan flera år tillbaka.
Rimmel m.fl. (2009) kom fram till att 53,7 % av företagen redovisade “Rekryteringspolicy”
(s. 324). Detta ligger på samma nivå som denna studie, där teknologi- och hälsovårdssektorn
redovisade på 57,9 % respektive 52,9 %. Intresset bland företagen att presentera information
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angående rekrytering, och olika former av likabehandling som mångfald och jämställdhet
ligger därmed på en jämn nivå som den gjorde bland företagen under perioden 2006-2009.

5.2.6 Övrigt
Tabell 9: Skillnad mellan sektorerna angående kategorin "Övrigt”. (Procentenhet: Antalet redovisade
indikatorer inom kategorin för samtliga företag / Totala antalet redovisade indikatorer i alla kategorier för
samtliga företag)

Redovisat innehåll ur denna kategori

Teknologi

Hälsovård

Industri

18,3 %

9,4 %

15,8 %

Det var en viss skillnad avseende hur mycket sektorerna redovisat ur kategorin Övrigt.
Teknologisektorn var dock den som presenterade information ur denna kategori mest (se
tabell 9). Även inuti kategorin på vardera indikatorn förekom det skillnader mellan
sektorerna. De två indikatorer det var mest skillnad på var ”Förklaring till förändring i antal
anställda” och ”Intäkter per anställd”. Dessa var även de som redovisades mest i denna
kategori.
Teknologisektorn var den som redovisade ”Förklaring till förändring i antal anställda” mest.
Det faktum att nästan majoriteten av företag presenterar information om anledningar till
varför det skett förändringar i antal anställda, tyder på en hög personalomsättning bland
företagen inom sektorn, då det antingen är personalneddragningar eller ökningar.
Stora neddragningar i personal kan tyda på olika risker som företaget eventuellt kommer stå
inför, eller att de skurit ned verksamheten vilket bidragit till personalminskningar. Absar
(2016) menar att företagen har ett ansvar att rapportera om de aktiviteter som organisationen
har utfört (s. 210). Vidare kan förändringen i antal anställda även vara en positiv nyhet som
företagen vill dela med sig med intressenterna. Personalökningarna som skett kan tyda på
förvärv, eller att verksamheten expanderas på andra vis.
Det faktum att de andra två sektorerna inte redovisat information om anledningar till
förändring behöver inte tyda på att de redovisar humankapitalet lågt angående denna
information. Det kan istället tolkas som att företagen inom de två sektorerna inte haft mycket
förändringar i antal anställda, utan istället varit stabila sedan året innan. Därmed det faktum
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att sektorerna redovisar denna indikator lite betyder därmed inte att de inte prioriterar denna
information, utan kan istället betyda att de inte har haft förändringar.
“Intäkter per anställd” var den andra indikatorn som hade stora skillnader mellan sektorerna.
Industrisektorn redovisade denna mest på 48 %, teknologisektorn på 42,1 % och
hälsovårdssektorn på 17,6 %. Denna indikator var därmed presenterad av nästan majoriteten
av företag inom industri- och teknologisektorn. Denna nivå är betydligt högre än tidigare
studier, där White m.fl. (2007) fann att den inte presenterades av några företag alls (s. 536).
I Rimmel m.fl. (2009) redovisades “Personalkostnad per anställd” av flest företag, på 67,5 %
(s. 324). I vår studie redovisade inga av företagen inom industri- och hälsovårdssektorn denna
indikator. I teknologisektorn var det 5,3 % av företagen som redovisade den. Resultaten i vår
studie är därmed inte i enlighet med tidigare studier om att information angående
personalkostnad per anställd ska redovisas på den höga nivån. Resultaten tyder istället på att
det inte finns något intresse alls bland de undersökta företagen, förutom några enstaka fall i
teknologisektorn.
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6 Slutsats
Hur stor mängd frivilligt redovisat humankapital presenteras i årsredovisningarna
inom respektive sektor?
Det förekom stora variationer mellan företagen inom varje sektor avseende mängden frivilligt
redovisat humankapital. Inget enhetligt mönster fanns avseende hur företagen i en sektor
redovisat humankapitalet, utan det var splittrat med hur stor mängd företagen redovisat. Dessa
variationer förekom inom samtliga undersökta sektorer.
Trots de stora variationerna mellan företagen inuti respektive sektor, låg dock
genomsnittsmängden mellan sektorerna på en jämn nivå. Teknologisektorn hade den största
genomsnittsmängden, följt av hälsovårdssektorn och därefter industrisektorn med den minsta.
Dessa resultat är i enlighet med flertal tidigare studier, att teknologi redovisar den största
mängden frivilligt humankapital (se Bukh m.fl., 2005).

Vad för typ av information om humankapitalet redovisas främst av sektorerna i
årsredovisningarna?
Den typ av information avseende humankapitalet som redovisades främst inom både
hälsovårdssektorn och industrisektorn var information som hade med de anställdas personliga
utveckling att göra, samt hur företagen motiverar de anställda. Detta rörde information som
vad för kompetensutvecklingspolicys som företagen hade, samt olika bonus- och
incitamentprogram som de tillämpat.
Inom teknologisektorn presenterades främst information som förklarade olika typer av
fördelningar på de anställda. Det som presenterade mest var information som
åldersfördelningen på de anställda och antalet anställda.

Skiljer sig den frivilliga redovisningen av humankapitalet åt mellan sektorerna?
Utifrån de undersökta företagen i de tre sektorerna kunde inga tydliga skillnader urskiljas
angående den frivilliga redovisningen av humankapitalet mellan sektorerna.
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Genomsnittsmängden låg på en jämn nivå mellan de tre sektorerna. Trots att teknologisektorn
hade den största genomsnittsmängden, så var denna mängd i samma nivå som de andra två
sektorerna.
Avseende vad för typ av information de presenterat förekom inte heller några tydliga
skillnader mellan sektorerna. Sektorerna presenterade informationen liknande avseende det
som rörde olika typer av utbildningar företaget håller i, de anställdas välmående och olika
typer av policys som företaget har. Endast små skillnader fanns angående vad för innehåll
företagen presenterat. Medan industrisektorns företag redovisade mer information om
personalens utveckling och motivation än de andra sektorerna, så redovisade teknologisektorn
mer information om olika fördelningar av de anställda än de andra sektorerna.
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7 Diskussion
I detta avsnitt följer en diskussion kring resultaten. Vidare ges en reflektion om den kritik som
kan riktas mot denna studie. Sist ges förslag till fortsatt forskning.

7.1 Empiridiskussion
Resultaten tyder på att det var mer likheter än skillnader av mängden, och innehållet, frivilligt
redovisat humankapital mellan de tre sektorerna. Genomsnittsmängden i alla tre sektorer låg
på en låg nivå i förhållande till totala antalet indikatorer, runt 7-9 indikatorer per företag. Den
dominerande typ av innehåll som industri- och hälsovårdssektorn presenterade var “Personlig
utveckling och motivation”, medan för teknologisektorn var det “Fördelning av anställda”.

7.1.1 Våra förväntningar

Innan studiens början hade vi inte förväntat oss detta resultat med fler likheter än skillnader av
redovisningen mellan sektorerna. Vidare hade vi inte förväntat oss att det skulle vara så pass
stora variationer i mängden redovisat humankapitalet mellan företagen inom respektive
sektor. Vid studiens start hade vi antagit att det kommer vara en tydlig skillnad mellan
sektorerna, där vi antog att teknologisektorn kommer redovisa betydligt mer humankapital än
de andra två sektorerna. Vidare hade vi antagit att företagen inom respektive sektor kommer
redovisa humankapitalet på en liknande nivå. Detta antagande hade vi tagit, då tidigare studier
har påvisat att IT och teknologi branscherna är de som redovisar mest humankapital (se Bukh
m.fl., 2005 s. 725). Resultatet i denna studie tyder på att teknologisektorn har den största
genomsnittsmängden, dock är denna nivå inte särskilt mycket högre än de andra två
sektorerna.
Under läsningen av årsredovisningarna till denna undersökning växte även en annan bild av
rapporteringen av humankapitalet fram, än den bild vi hade fått från tidigare forskning.
Genom att läsa vetenskapliga artiklar inom ämnet humankapital och intellektuellt kapital,
hade det växt fram en bild om att rapportering av humankapitalet är en viktig del i företagens
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redovisning. Ur läsningen av årsredovisningar gavs dock en splittrad bild. Det är inte själva
rapporteringen av humankapitalet som är det viktiga. Det viktiga är att ta upp den information
som visar den bästa, och mest positiva bilden av företaget, och som gör de legitima i
samhället.

I årsredovisningarna består den information de frivilligt väljer att presentera främst om
information angående sina produkter och tjänster, eller framtida affärer, som kommer bidra
till ekonomiska fördelar i framtiden. Van der Meer-Kooistra och Ziljstra (2001) menade att
företagen använder sig av den frivilliga informationsgivningen som “ett verktyg för
marknadsföring” (s. 468). I årsredovisningarna kan därmed företagen marknadsföra sig själva
och sina produkter eller tjänster.
Information om ett företags personal, humankapitalet, kan även det tolkas som ett företags
försök att marknadsföra sig själva. Som diskuterades i Analys avsnittet redovisade industrioch teknologisektorns konsultbolag mest information om humankapitalet. Deras verksamhet
kretsar kring att hyra ut sin personal. Företagens högre informationsgivning av
humankapitalet kan därmed ses som deras försök att marknadsföra sin “vara”. Det behöver
därmed inte tyda på att de har en personal som är mer kompetent och välmående än andra
företag, eller att de bryr sig om sin personal mer än andra. Istället kan det tyda på att de visar
upp sin personal för kunderna, och därmed har tagit med en så stor variation av information.

7.1.2 Mängden

Mängden redovisat humankapital var generellt låg bland sektorerna, med vissa variationer
mellan företagen. Trots de stora variationerna avseende mängden mellan respektive företag,
var dock genomsnittsmängden jämn mellan sektorerna.
Den jämna nivån av genomsnittsmängden kan ha påverkats av att det inom de tre olika
sektorerna förekom liknande typer av företag. I alla tre sektorer fanns konsultbolag. I
industrisektorn förekom enstaka IT företag. Vidare har alla tre sektorer benämnts
kunskapsintensiva. Teknologi – och hälsovårdssektorn definierats som kunskapsintensiv av
Bukh m.fl. (2005) (s. 725), och industrisektorn som kunskapsintensiv av Schaper (2016) (s.
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62). Dessa likheter mellan sektorerna kan ha haft påverkan till varför resultaten blev så lika
mellan sektorerna. Oavsett vilken sektor företagen tillhör, kan det vara så att de blivit
påverkade av varandra. Eriksson-Zetterquist (2009) menade att företagen ständigt påverkas av
det som är i deras omgivning (s. 5). Denna omgivning behöver därmed inte endast tolkas som
de företag som är i samma bransch eller sektor, utan kan även tolkas som de företag som är i
deras omgivning generellt.

Trots att genomsnittsmängden var jämn mellan sektorerna, var det dock stora variationer
mellan företagen inom vardera sektorn. De stora variationerna angående mängden redovisat
humankapital inom sektorerna gör det intressant att spekulera ifall sektorstillhörigheten
verkligen är en signifikant faktor i detta fall som påverkar resultaten. Företagen inom
respektive sektor uppvisade inte något liknande mönster, utan inom sektorerna var det stor
skillnad bland företagen. En del företag redovisade runt 15-20 indikatorer, medan andra runt
1-4. Vidare hade vissa företag avsnitt dedikerat om de anställda, medan andra inte hade det.
Eftersom detta återkom i vardera sektorn, om att det inte fanns något tydligt mönster som
håller de samman, kan detta därmed ifrågasätta sektorstillhörighet som en signifikant faktor.
Det kan därmed väckas en fråga om vad som kan ha påverkat till att företagen valt att
presentera humankapitalet med den mängd de gjort, och det innehåll de haft. Anledningen till
att denna studie begränsade sig till de mindre börsnoterade företagen, Small Cap, var för att
tidigare forskning visat att storleken av företagen är en signifikant faktor (se Branco m.fl.
2011 s. 38; White m.fl. 2007 s. 517). Eftersom studien tagit hänsyn till denna faktor, kan
därmed inte resultaten i denna studie ha påverkats av storleken. Frågan är därmed om det kan
ha funnits andra faktorer som kan ha påverkat resultaten.
Tidigare forskning har förutom bransch och storlek även konstaterat att det finns andra
faktorer som kan ha en påverkan på den frivilliga redovisningen av humankapitalet. Dessa
faktorer är företagets ålder, lönsamhet, skuldsättningsgrad (Oussama m.fl., 2015 s. 234).
Dessa faktorer behandlades inte i denna undersökning, utan hänsyn tog endast till företagens
storlek vid en jämförelse mellan sektorerna. Det bör dock beaktas att det kan ha funnits
faktorer som påverkat resultaten i denna studie som inte uppenbarades, eftersom inte fler
faktorer togs till hänsyn.
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Det kan även vara så att det inte är just faktorerna som är det som påverkat hur företagen valt
att presentera, utan att det mer handlar om vad som är trendigt och skapar legitimitet för
företagen. An m.fl. (2011) menade att det är nödvändigt för företagens överlevnad att anpassa
verksamheten till de förändrade kraven i samhället för deras legitimitet (s. 577). De stora
variationerna av mängden frivilligt redovisad humankapital kan därmed även ses som hur
olika företag strävar efter att uppnå legitimitet. Då företagen inom sektorerna redovisar på så
olika nivåer, är det otydligt att definiera ifall humankapitalet generellt kan tolkas som en
viktig del att ta upp i årsredovisningarna eller inte. Vissa företag anser detta, då de tar upp
runt 20 indikatorer, medan andra företag inte verkar tycka detta, då de endast tar upp runt 4
indikatorer.
Majoriteten av företagen inom respektive sektor redovisade lite information om
humankapitalet. Detta kan tyda på ett mönster att trenden av att redovisa humankapitalet
generellt tycks vara låg bland företagen inom sektorerna. Det kan bero på att företagen har
andra prioriteringar som kan tolkas viktigare än humankapitalet för att skapa legitimitet, eller
att denna information inte är den mest avgörande för intressenternas beslutsfattande. Schaper
(2016) menade att trenden senaste tiden går mer mot hållbarhet och miljöfrågor (s. 75). Det
tycks därmed som det är den typ av information i dagsläget som främst efterfrågas och
prioriteras framför humankapitalet.

7.1.3 Innehållet

Angående vad för typ av information företagen i de tre sektorerna redovisade var det endast
små skillnader i tre av de sex kategorierna mellan sektorerna. Dessa var “Personlig utveckling
och motivation”, “Fördelning av anställda” och “Övrigt”. Utöver detta var det främst likheter
mellan sektorerna.

De stora likheterna mellan sektorerna kan tyda på att företagen imiterar varandra. ErikssonZetterquist (2009) menade att företagen väljer att imitera varandra för att uppnå samma, eller
liknande resultat (s. 132). Samtidigt vill företagen undvika misstag som andra har gjort.
Genom att imitera varandra, och följa de trender som pågår, är det ett sätt för företagen att
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säkerställa sin legitimitet på marknaden. Imitationen i sig kan leda till stora likheter mellan
företagens redovisning av information.

Då det även är en kostnadsfråga om att frivilligt ge ut information om humankapitalet kan
detta påverka vad för typ av information företagen väljer att prioritera. Abhayawansa &
Guthrie (2016) menade att de mindre börsnoterade företag har större marginalkostnad vid
produktion av information till de finansiella rapporterna än de större företagen (s. 28).
Eftersom kostnaden är större för dessa företag, bidrog detta till att de tenderar att redovisa
mindre information om humankapitalet. Detta gör att företagen måste prioritera vilken typ av
information som är viktigast att presentera. Detta kan påverka att vissa kategorier har
presenterats mindre bland företagen. Kategorin “Utbildning” redovisats på en liten nivå bland
sektorerna. Detta var den kategori som sektorerna redovisade minst av.

Imitationen i sig, och kostnadsfrågan, kan ha haft en påverkan bakom företagens motiv varför
de valt att presentera den typ av information som de har gjort. Detta kan vara ett sätt att undgå
att riskera att leverera information som inte eftertraktas av samhället, och som därmed inte
stärker företagens legitimitet. Om intressenterna från sektorerna inte efterfrågar
informationen, är det även irrelevant för företagen att presentera det. Den låga nivån på
kategorin Utbildning kan tyda på ett mönster om att information om utbildning inte är
eftertraktat av marknaden. Detta kan dock argumenteras, då det kan vara så att denna
information är eftertraktad, bara det att företagen valt att prioritera annan information.

Den typ av information som istället tycks vara en prioritering bland företagen är angående
“Personlig utveckling och motivation”. Detta var kategorin som industri- och
hälsovårdssektorn redovisade mest av. Rapportering av denna kategori kan vara av intresse
för olika intressenter i samhället, bland annat för potentiella och nuvarande anställda. Absar
(2016) menade att en organisation bör bedrivas utifrån intressenternas förväntningar, och om
information angående de anställdas kompetens och motivation är av intresse, bör därmed
företagen rapportera detta (s. 210).

Intressenter som är nyfikna på företaget kan ha ett intresse i hur företaget satsar på respektive
individs kompetensutveckling. Genom att visa hur personalen som arbetar på företaget
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motiveras och utvecklas, kan företaget därmed framstå som en attraktiv arbetsgivare. Att
företaget ses som en attraktiv arbetsgivare är inte endast viktig för företaget själv, utan även
för intressenterna som investerar i företaget. Om företaget inte uppvisar en positiv bild av sig
själva, kan detta påverka intressenternas beslutfattande negativt. An m.fl. (2011) menade
därmed att organisationerna måste visa i årsredovisningarna att samhällets förväntningar på
företaget är uppfyllda (s. 577-578).
An m.fl. (2011) menade vidare att status för legitimitet är avgörande för överlevnaden av
organisationer (s. 577). Därmed strävar företagen till att anpassa sig till samhället och verka
inom det sociala kontraktet. Med tanke på att samtliga sektorer presenterar information
angående personalens kompetens och motivation, kan detta därmed tolkas som
organisationernas strävan till att uppnå legitimitet. Genom att uppnå intressenternas
förväntningar och samhällets normer, kan de även uppnå legitimitet. För att anpassa sig till
samhället, blir det därmed även att företagen kommer följa de trender som går.
Företagen kan även visa annan typ av information för att visa att de anpassar sig till det
sociala kontraktet. Likabehandling är idag en viktig del i både företagsvärlden och den sociala
världen. Eftersom företagen är verksamma inom det sociala kontraktet (An m.fl., 2011 s.
577), behöver företagen därmed anpassa sig till de sociala normerna. Årsredovisningarna är
en bra kanal för att visa vilka värderingar företaget har, och hur de anpassar sig till
omgivningen. Genom att i årsredovisningarna visa att de uppfyller samhällets förväntningar,
så uppnår de även legitimitet (An m.fl., 2011 s. 577-578).

Teknologisektorn var den sektorns som redovisade indikatorerna “Mångfald” och
“Jämställdhetspolicy” mest ur kategorin Policy. Dessa indikatorer levererar information
angående företagens värderingar. Anledningen till att de redovisar denna information kan vara
för att denna typ av information förväntas utifrån normerna i samhället.
Eftersom företagen inom de tre sektorerna är kunskapsintensiva, tyder det på att företagen har
ett stort beroende av personalens kunskap och kompetens. Om dessa nyckelpersoner skulle
lämna företaget kan det därmed innebära en stor risk för dem. Inom kategorin Policys fick
”Redovisning av beroendet av nyckelpersoner” ett stort utslag inom samtliga tre sektorerna.
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Det stora utslaget kan även bero på att det är stor konkurrens om personal inom respektive
sektor, och att det råder en viss brist av kompetent personal inom områdena.
Om företagen finner det svårt att hitta personal som passar till deras verksamhet, ökar deras
beroende av den personal och de nyckelpersoner som redan är anställda av företaget. Det
faktum att denna typ av information presenteras tyder därmed på att den marknad företagen
befinner sig inom kan vara osäker, eller att det är en viss brist av personal. Om detta är en
väsentlig risk företagen befinner sig inom bör de även ge detta intressenterna. Ur ett
intressentperspektiv är även denna information av största vikt, då intressenterna behöver
information för deras beslutsfattande, angående de risker företaget står inför.
Det faktum att de presenterat information om beroendet av nyckelpersoner på denna höga
nivå behöver därmed inte tyda på att de följer en trend eller försöker uppnå legitimitet. Det är
snarare företagets ansvar att dela med sig av de risker företaget står inför till sina intressenter.
An m.fl. (2011) menade att företagen har ett ansvar att informera om sådant som får
intressenterna att förstå företaget bättre (s. 574). Genom att tydligt redogöra för de risker
företaget eventuellt kan stå inför, hjälper detta intressenterna att bättre förstå företaget, och
underlättar deras beslutfattande.

Företagens val av vad för typ av information de valt att presentera kan därmed påverkas av
flera olika motiv. Eftersom företaget är verksamma inom det sociala kontraktet, och blir
påverkade av trender som pågår i dagsläget, kan detta ha orsakat till de stora likheterna i vad
för typ av information de väljer att presentera. Företagens imitation av varandra bidrar även
den till varför det kan ha uppstått mer likheter.

7.1.4 Bidraget med studien

Ett av de viktigaste bidragen med denna studie är resultatet om att alla tre sektorer uppvisade
liknande mönster avseende redovisningen av humankapitalet. Mellan varje sektor förekom
inga större skillnader avseende redovisningen av humankapitalet, endast vissa små skillnad.
Det förekom dock inom varje sektor för sig stora variationer avseende mängden redovisat
humankapital mellan företagen. Företagen inom varje sektor låg därmed inte på en jämn nivå,
utan det var stora splittringar inom vardera sektorn. Detta mönster återkom i varje sektor.
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Dessa stora variationer tyder därmed på att sektorstillhörigheten inte har någon större
betydelse vid företagens redovisning av humankapital. Resultaten i denna studie tyder därmed
mer på att det kan vara annat som kan påverkat företagens redovisning av humankapitalet än
sektorstillhörigheten. Istället för att det var skillnader mellan sektorerna, så var det istället
skillnader inuti varje sektor.
Detta resultat bidrar till forskningen med att ifrågasätta om det är skillnader mellan hur olika
sektorer väljer att redovisa information avseende humankapitalet. Flera tidigare forskare
menar att branschtillhörighet och sektorstillhörighet är en signifikant faktor som påverkar
företagens redovisning av humankapitalet, och att det därmed bör vara skillnader mellan
sektorerna (Oussama m.fl., 2015 s. 232; Bukh m.fl., 2005 s. 725). Resultaten i denna studie
ifrågasätter därmed detta på de svenska börsnoterade företag i denna studie, då ingen tydlig
skillnad kunde upptäckas mellan sektorerna, utan att det istället var skillnader inuti vardera
sektorn. Denna studie kan dock inte påstå att det inte är någon signifikansnivå avseende
sektorstillhörighet bland svenska börsnoterade företag, eftersom denna studie inte undersökt
om sektorn är en påverkande faktor genom att studera signifikansnivå. Det denna studie kan
ifrågasätta är ifall sektorn verkligen spelar någon roll, då inga tydliga skillnader mellan
sektorerna kunde upptäckas.
Två tidigare forskare har dock varit inne på samma spår som vi, då de menade att det är stora
variationer i företagens redovisning av humankapitalet (se Schaper, 2016 s. 54; Williams,
2001 s. 201). Vår undersökning styrker därmed deras resultat då även vi menar att det är stora
variationer avseende hur företagen presenterar humankapitalet.
Vidare bidrar studien med att visa att redovisningen av humankapitalet generellt tycks vara på
en låg nivå i dagsläget. Det tycks därmed som att företagen väljer att frivilligt presentera
annan information än om humankapitalet i sina årsredovisningar. Vår studie visar att trenden
ser låg ut bland dessa företag i Sverige. Dumay (2016) och Schaper (2016) påvisade även de
att trenden av att redovisa humankapitalet tycks vara låg (s. 168, s. 75). Denna studie bidrar
dock till att ytterligare visa att trenden avseende humankapitalet generellt sätt tycks vara låg
även bland de undersökta företagen i denna studie inom teknologi, industri och hälsovård.
En upptäckt som gjordes angående vad för typ av information företagen presenterar, är att
företagen i denna undersökning har redovisat flera indikatorer på en betydligt högre nivå än
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tidigare studier har kunnat visa (se Rimmel m.fl. 2009, White m.fl., 2007; Bukh m.fl, 2005).
Indikatorer som ”Kompetensutvecklingspolicy”, ”Bonus- och incitamentprogram”,
”Utbildningsnivå på anställda”, ”Åldersfördelning på anställda”, ”Sjukfrånvaro”,
”Redovisning av beroendet av nyckelpersoner” och ”Intäkter per anställd” har redovisats på
en betydligt högre nivå än tidigare studier kommit fram till.

7.2 Kritik mot studie
Trots flertal försök till att öka validiteten och reliabiliteten i denna studie anses de fortfarande
vara svaga i denna studie. Det uppstod vidare ett antal saker under undersökningens gång som
påverkat resultaten negativt. Den mesta kritiken som kan riktas mot denna studie är angående
användandet av vår disclosure index.
Användandet av mätinstrumentet disclosure index kan ge en missvisande bild angående hur
företagen faktiskt valt att presentera humankapitalet. Tidigare forskare har argumenterat till
att den ovägda bedömningen är den som är lämpligast att använda, då forskarens subjektivitet
minskas till viss del (se Rimmel, 2003 s. 62). Dock anser vi efter användandet av den ovägda
bedömningen att den kan ge en viss missvisande bild angående mängden humankapital som
företagen presenterar.
Anledningen till detta är för att den ovägda bedömningen inte tar hänsyn till hur företagen valt
att presentera informationen. I vissa företag har de på flera sidor nämnt exempelvis deras
personals kompetens. Eftersom de endast nämner information om kompetens, ser det i
indexen ut som att de har redovisat enormt lite information om humankapitalet, eftersom
endast en etta urskiljs i indexen under indikatorn “Kompetensutveckling”. Vidare kan ett
annat företag ha skrivit en mening att de har kompetensutveckling, vilket också det ger en etta
på indikatorn. Därmed är det svårt att tydligt visa hur mängden redovisat humankapital
verkligen ser ut, då det endast sätts en etta om det nämnt det, och en nolla om de inte har det.
Omfattningen av hur väl de skrivit om kompetensutveckling går därmed inte att urskiljas i
användandet av denna metodik.
Den ovägda bedömningen valde vi för att försöka öka reliabiliteten i studien. Dock ses
reliabilitet fortfarande som svag, eftersom subjektiviteten inte elimineras helt efter
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användandet av detta tillvägagångssätt. Efter användandet anser vi dock att den vägda
bedömningen hade varit mer lämplig i vår undersökning, för att på ett tydligare sätt visa
mängden redovisat humankapital, då den tar hänsyn till på vilket sätt humankapitalet
presenteras i årsredovisningen. Trots att reliabiliteten hade minskat ytterligare för studien allt
eftersom subjektiviteten ökar, kan den dock ha gett en mer tydligare bild på hur företagen
faktiskt presenterade informationen. Tidigare forskare har benämnt att svagheten vid studier
ligger just i hur mätningen ska gå till (Healy & Palepu, 2001 s. 426), vilket blev allt tydligare
under undersökningens gång. Indexen kan vara användbar vid visandet av vad för typ av
information företagen främst presenterar, men dock inte vid användandet för att visa hur
omfattande företagen faktiskt redovisar humankapitalet.
Mängden i detta fall tyder istället på variationen av redovisat humankapital, och inte på själva
mängden i text och sidor redovisat humankapital. Om företagen har gett en stor variation av
information angående personalen, har detta setts som en stor mängd utgiven information. I
verkligheten kan det istället vara att företagen har gett en stor variation av information på en
sida, medan andra företag har gett lite variation av information men på flertal sidor. Därmed
kan mängden i detta fall argumenteras, då mängden redovisat egentligen betyder mängden
varierad typ av information som redovisas, och inte mängden sidor och text dedikerat
personalen.
Ytterligare kritik kan riktas till användandet av disclosure index vid förklaringen av
resultaten. Trots att vi innan studien gick igenom tidigare forskares index, samt även gjorde
en egen förstudie för att kunna fånga upp all information som kan tänkas redovisas av
personalen, har dock information uppstått i årsredovisningarna som inte vår index lyckades
fånga upp. Flera av företagen har presenterat information som “Branscherfarenhet”, “Antal år
i branschen” och “Resultat per anställd”. Dessa indikatorer fanns inte i vår index, vilket gör
att information har förlorats som hade kunnat påverka resultaten. Eftersom vårt index inte
lyckades fånga upp all typ av information som redovisades, kan därmed den interna
validiteten ses som svag i studien.
Vidare kan det även argumenteras till användandet av endast Bukh m.fl. (2005) index i denna
studie. Deras index skapades med syfte att undersöka hela det intellektuella kapitalet, vilket
gör att humankapitalet endast bestod av en liten del av indexen. Eftersom detta endast var en
liten del kan det förklara varför det inte fångade upp hela humankapitalet som presenteras
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bland företagen. För att försöka öka den interna validiteten i studien hade det kunna behövts
att vi skapat vår index utifrån flera tidigare forskares index, utöver vår förstudie.

7.3 Vidare forskning
I denna studie undersöktes endast de små börsnoterade företagen, inom kategorin Small Cap
på Nasdaq OMX Stockholm. Då alla sektorer redovisade på en liknande nivå inom Small
Cap, skulle det vara intressant att se om de företagen inom Mid Cap och Large Cap redovisar
humankapitalet på en högre nivå, eller om det inte finns många skillnader även mellan
storleken på företagen.
Vidare skulle det även vara intressant att göra en jämförande studie, där man kan ta företagen
ur en viss sektor, och göra en jämförelse mellan den vägda och ovägda bedömningen på
disclosure index, för att se hur skillnaden ser ut i resultatet vid val av metod. De största
bristerna i denna undersökning ligger just i hur metodiken går till, vilket gör att det skulle
behövas fler studier som undersöker mer hur mätningen av humankapitalet bör gå till vid
studier för att få bättre resultat.
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Företagen inom de tre sektorerna vars årsredovisningar vi har undersökt.
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Avega Group
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MSC Group
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G5 Entertainment
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Softronic
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Stockwik Förvaltning

Edgeware

KnowIT

Prevas

Hälsovårdssektorn
Active Biotech

C-RAD

17 Företag
GHP Speciality Care

Oasmisa
Pharmaceutical

Bactiguard Holding

Dedicare

Karolinska Development

BioInvent International

Elos Medtech

MedCap

Boule Diagnostics

Episurf

Moberg Pharma

CellaVision

Feelgood Svenska

NeuroVive

Ortivus

Pharmaceutical

Industrisektorn
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Beijer Electronics

eWork Group

Precise Biometrics
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Pricer
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Image Systems
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Intellecta
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SinterCast

CTT Systems

NOTE
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Poolia

Svedbergs

Bilaga 2
Bukh m.fl. (2005) index.

Bilaga 3
I tabellen nedan förekommer indikatorerna från vår förstudie, samt de indikatorer som fanns i
Bukh et al (2005). De 6 företagen från förstudien är från årsredovisningarna år 2015.
Bukh

Ericsson

Åldersfördelning på anställda

x

x

Tjänstgöringstid i företaget

x

Avdelningsfördelning på
anställda
Arbetsfunktionsfördelning på
anställda
Utbildningsnivå på anställda

x

Personalomsättning

x

x

Förklaring till förändringen i
antal anställda
Hälsa och säkerhet på anställda

x

x

x

x

Sjukfrånvaro

x

Intervju med anställd

x

Kompetensutveckling

x

Beskrivning av
kompetensutvecklingsprogram
Utbildningskostnad

x

Utbildningskostnad per anställd

x

Personalkostnad per anställd

x

Rekryteringspolicy

x

HR avdelning, funktion eller
division
Jobbrotationsmöjligheter

x

Karriärmöjligheter

x

Bonus- och incitament program

x

Försäkringspolicy

x

Redovisning av beroende av
nyckelpersoner
Intäkter per anställd

x

Förädlingsvärde per anställd

x

Hexagon

Atlas
Copco

Fingerprints

Elekta

Attendo

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Antal anställda vid årets utgång

x

Antal medarbetare som
genomgått utbildning
Utbildningstimmar per
medarbetare
Totala utbildningstimmar

x

x

Antal olika kurser

x

Ledarskapsprogram

x

x

Medarbetarundersökning

x

x

Mångfald

x

x

Jämställdhetspolicy

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Trygghet på arbetsplatsen

x

Medarbetare per affärsområde

x

x

Intern och extern arbetskraft

x

x

Friskvård/träning

x

x

Antal olyckor

x

Medarbetarsamtal

x

Introduktionsprogram

x
x

x

