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1 Inledning 

Humankapital är något som funnits med en längre tid, redan på 1960-talet introducerades 

begreppet av den amerikanske nationalekonomen Theodore W Schultz (NE u.å). Schultz (1961) 

menade att investeringar i personal, ett företages största tillgång, skulle ge en värdehöjande 

effekt och därmed skapa en tillgång han benämner humant kapital. Humant kapital har fortsatt 

vara ett studerat ämne och även om definitionen har utvecklats liknar den fortfarande den 

ursprungliga. Roos, J., Roos, G., Dragonetti och Edvinsson (1997) beskriver humankapital som 

företagens kunskapskapital, Edvinsson och Sullivan (1996) menar att humankapital är det som 

går ut genom dörren vid arbetsdagens slut. Humankapital är av stor vikt för företagen vilket 

inte minst en lagändring om hållbarhetsredovisning som trädde i kraft under år 2017 påvisar 

(Lennartsson 2016). Den nya lagen innebär att cirka 1600 svenska företag måste upprätta en 

hålbarhetsredovisning. I hålbarhetsredovisningen ska bland annat personal redovisas, med 

andra ord företagens humana kapital (FAR u.å). Kunskapsföretag med humankapital som sin 

största tillgång har tidigare inte behövt rapportera denna information vilket gett en missvisande 

bild av företaget eftersom deras faktiska värde inte har återspeglats i den traditionella 

redovisningen (Lennartsson 2016). 

 

Traditionell redovisning har haft svårt att värdera humankapital som en resurs på grund av att 

det inte kan kontrolleras (Brennan & Conell 2000). För att något ska klassificeras som en 

tillgång i balansräkningen måste tre kriterier vara uppfyllda (Smith, Brännström, & Jansson 

2015). Resursen ska förväntas inbringa ekonomiska fördelar till organisationen, vara 

kontrollerbar av företaget och uppkomma till följd av en eller flera händelser.  Det humana 

kapitalet uppfyller inte samtliga kriterier. Lev och Schwartz (1971) menar att eftersom en 

anställning inte ger ett ägande över individen och att personal inte är överförbar kan den inte 

anses vara kontrollerad. Att det humana kapitalet inte kan redovisas på traditionellt vis skapar 

en skillnad mellan företags bokförda värde och verkliga värde (Brennan & Conell 2000). 

Eftersom personal inte får tas upp som en tillgång enligt redovisningsstandarder är det idag 

vanligt med en kompletterande hållbarhetsredovisning vilken tillsammans med den 

traditionella redovisningen skapar en så kallad integrerad rapportering (Frostensson 2015). Den 

integrerade rapporteringen syftar till att överlappa den skillnad som finns mellan företags 

bokförda värde och verkliga värde genom att ge möjlighet till insikt i företagens samtliga 
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kapital (Soyka 2013). I en integrerad rapport antas samtligt kapital, redovisningsbart och ej 

redovisningsbart, ha lika stor betydelse för företaget. Integrerad rapportering ger bland annat 

aktieägare och intressenter en större mängd information för att avgöra framtida investeringar 

(Rensburg & Botha 2014). Hållbarhetsinformation som ges ut kan variera mellan företag 

eftersom det inte finns samma grund till vad som ska delges som det finns till den traditionella 

redovisningen. Det finns inte heller något krav hos revisorer att kontrollera informationen i 

hållbarhetsredovisningen, informationen som ges ut av företagen kan därför inte med säkerhet 

sägas vara korrekt (FAR u.å.) 

 

1.1 Problem 

Den traditionella finansiella redovisningen styrs av lagar, regler och praxis som reglerar hur det 

är tillåtet och korrekt att upprätta redovisning och bokföring (Gustafson, Lundh & Seger 2016). 

Utifrån dessa kriterier kan bolag värdera sina tillgångar och resurser för att skapa ett korrekt 

marknadsvärde. Skillnader mellan marknadens uppfattning och redovisningens verklighet har 

dock alltid funnits (Edvinsson & Malone 1997). Det handlar om en skillnad mellan ett företags 

balansräkning och verkliga värde som på senare tid växt till en klyfta som visar på en brist i hur 

värde mäts. Traditionella redovisningsmått kan inte längre enbart ligga som grund till ett 

företags verkliga värde, vilket spelar roll beroende på informationen som företaget ger ut till 

sina intressenter. Missvisande information påverkar intressenterna då ett säkerhetsställande av 

att informationen är korrekt blir svårt att avgöra.  

 

Enligt årsredovisningslagen behöver företagen i sin årsredovisning redovisa vissa kostnader 

som kan hänföras till det humana kapitalet, kostnader för personal (SFS 1995:1554). I 

kunskapsorienterade företag är personalen den största delen av företagets tillgångar vilket 

kräver att företaget investerar i sin personal (Rimmel 2003). Personal är dock inte kontrollerbar 

vilket leder till att investerat kapital inte kan bindas i personalen trots att stora investerade medel 

är bundna i de anställda. Att investera i humankapital är något som kan bli riskabelt och påverka 

företaget på kort sikt eftersom det ej kan tas upp som en tillgång utan måste kostnadsföras och 

därmed påverkas räkenskapsårets resultat. Kunskapsorienterade företag investerar ofta i 

humankapital och bör därför också värderas högre (ibid.). Dessa investeringar får dock en 

paradoxal påverkan på företagets värde som minskar på kort sikt (Edvinsson 1997). Enligt 

Rimmel (2003) gör dessa investeringar att redovisningen inte ger en rättvisande bild av 
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företagets verkliga värde, vilket lett till att flera företag redovisar humankapital frivilligt.  Ett 

företags värde beror på hur företagets aktiviteter påverkar de olika formerna av kapital, 

exempelvis humankapital (Frostensson 2015). Hur företaget i en integrerad rapport ska redovisa 

detta värde finns inga detaljer om utan utgångspunkt blir de principer som finns inom området. 

När endast principer finns kring hur redovisning av humankapital ska göras har företagen 

möjlighet att relativt fritt utforma sina rapporter. Detta har lett till att företag utformar sina 

integrerade rapporter olika. Investerare och aktieinnehavare riskerar därför få problem vid 

jämförelse av företag eftersom den integrerade rapporteringen inte är standardiserad (Sveiby et 

al. 1989).  

 

Banker är en sektor där tydliga skillnader finns i beroende av de anställdas kunskap, 

humankapitalet (Hussey 1992). Den universella banken erbjuder ett komplett tjänsteerbjudande 

för en bred målgrupp (Svenska Bankföreningen 2017). Universella banken går lätt att känna 

igen då organisationen har en stor del standardiserade tjänster i form av bland annat 

receptionister och kundtjänst vilket är tjänster med lägre beroende av anställdas kunskap 

(Sveiby 1995). Bankernas marknad har utvecklats och digitaliseras och många tjänster finns 

idag på nätet, trots det finns universalbanken kvar med sina lokala bankkontor, exempelvis har 

Swedbank fortfarande 248 kontor och Handelsbanken 460 (Svenska bankföreningen u.å). Den 

digitaliserade världen har dock öppnat upp banksektorn och gjort det enklare för nya aktörer. 

Nischbanker erbjuder ett reviderat tjänsteutbud som är mer nischat mot ett specifikt 

kundsegment, exempelvis investmentbanker (NE u.å.). Nischbankerna dyker upp med 

nätbaserade tjänster och etablerar sig genom en skräddarsydd produkt anpassad till kund 

(Hussey 1992). För att ha hög kundanpassning ställs högre krav på de anställdas kunskap om 

marknaden och dylika faktorer, där blir beroendet till det humana kapitalet högt hos 

nischbankerna (Hussey 1992; Sveiby 1995).  

 

Bankbranschen har många intressenter som samtliga ska få tillräcklig information för att vara 

tillfredsställda, vilket ställer krav på bankerna att signalera rätt information. Ska du till exempel 

köpa aktier i banken krävs en viss information för att ha en solid grund till investeringen, likaså 

när stat och kommun vill se att allting går rätt till. Med icke redovisningsbara tillgångar och 

traditionella tillgångar som går att värdera blir det en utmaning att kommunicera en korrekt bild 

av banken (Rimmel 2003). Banker signalerar ut information till allmänheten och vad som 
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signaleras väljs ofta utifrån vad banken vill nå ut med. Ofta är det information som gör banken 

mer legitim och stärker framställningen (Bird & Smith 2005). Hållbarhetsredovisningen är 

något som efterfrågas av intressenterna, vilket gör att bankerna mer eller mindre blir tvungna 

att ge ut den informationen för att framstå som legitima (Kent & Zunker 2013). För att analysera 

informationen som kopplas till humankapital finns därför nyckeltal utvecklade av Sveiby et al. 

(1989), Sveiby (1997) och Edvinsson och Malone (1997) vilka ligger till grund för analysering 

av humankapital. 

 

Det framkommer med andra ord flera faktorer som kan påverka banker och hur de redovisar. 

Att det finns skillnader i bankernas beroende av humankapital, att den integrerade 

redovisningen inte är reglerad och att bankerna själva kan välja vilken information som ska 

signaleras väcker funderingar kring om det finns skillnader i redovisningen av humankapital 

hos banker. 

Detta leder oss in på frågeställningen: 

• Hur redovisas humankapital inom banksektorn, mer specifikt inom universal- och 

nischbanker? 

 

1.2 Syfte  
Uppsatsen syftar till att undersöka hur banker redovisar humankapital i sina årsredovisningar 

och hållbarhetsrapporter. Vidare studeras hur universalbanker med ett fullständigt 

tjänsteerbjudande redovisar humankapital jämfört med nischbanker som riktar sig mot ett 

snävare kundsegment.  
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2 Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt presenteras teori inom ämnet för humankapital och studiens frågeställning. 

Inledningsvis beskrivs ramverket för humant kapital och det ges en definitionsförklaring följt 

av modeller och teorier som utgör studiens teoretiska referensram. Nyckeltal presenteras och 

grundläggande teorier som behandlas är intressentteorin, legitimitetsteorin och signalteorin. 

 

2.1 Humankapital 
Humankapital är ett komplext begrepp men som i mångt och mycket resulterar i en liknande 

definition från flera författare som menar att det handlar om människans kompetens, hur den 

strömmar inom företaget eller ackumuleras hos en enskild individ (Edvinsson & Malone 1997; 

Lanzie 2007; Sveiby et al. 1989; Roos et al 1997). Roos et al. (1997) lyfter fram humankapitalet 

som företagets själ bestående av en eller flera personer med stor betydelse för företaget. Vikten 

av humankapital har historiskt påvisats när viktiga personer lämnat sina företag och aktiekursen 

till följd har sjunkit. Händelser som dessa visar inte bara på vikten av humankapital hos företag, 

utan också problemet med att humankapital inte är en kontrollerbar tillgång (Brännström, Smith 

& Jansson 2015). De anställda är när som helst fria att lämna och det råder inget ägande över 

de anställda (Roos et al. 1997). Roos et al. (1997) delar in humankapital i tre enheter vilka är 

kompetens, attityd och intellektuell "smidighet".  Kompetens är en sammansättning av en 

persons färdigheter och kunskap, utan färdigheter får individen ingen möjlighet att använda sin 

kunskap och utan kunskap blir färdigheterna oanvändbara. Företag kan utveckla kompetensen 

hos en person medan attityd, som påverkar i vilken mån kompetensen får utrymme, är något 

som individen själv kan påverka. Attityden kan även påverkas av företagskultur och andra 

faktorer omgivningen kan bidra med, däremot är den påverkan i regel liten. En persons 

intellektuella förmåga är att kunna överföra sin kompetens från en kontext till en annan genom 

att kunna använda sina förmågor i flera olika miljöer. Finns dessa tre komponenter finns också 

det humana kapitalet (Roos et al. 1997).  

 

Vidare i den företagsekonomiska kontexten har Edvinsson och Malone (1997) definierat 

humankapital som de färdigheter och förmågor individer i organisationer besitter. Enligt deras 

definition behöver humankapital inte ses som den samlade kunskapen hos varje individ utan 

som de kunskapsströmmar som finns inom företaget. Tillsammans skapar individer med sina 

olika kompetenser, attityder och intellektuella förmågor strömmar i företaget, individerna tar 

del av varandra och utvecklas vilket generar humankapital. Humankapital lyfts fram som en 



 6 

ström som rör sig genom samtliga delar av organisationen. Sveiby et al. (1989) ger en annan 

syn av humankapital och lyfter fram kapitalet som främst en specifik del av företagets 

personalstyrka. Det humana kapitalet sitter hos de individer Sveiby et al. (1989) nämner 

intäktspersoner, vilka är personal med större påverkan på ett företags resultat och som är direkt 

hänförliga till organisationens värdeskapande process. Övriga anställda, exempelvis personal 

på ekonomiavdelningen, har inte samma direkta påverkan på ett företags resultat och ses därför 

mer som en stöttande funktion, som en organisations strukturkapital. Sveiby et al. (1989) 

framhåller sitt begrepp intäktsperson som kontroversiellt. Genom att skilja på de anställdas 

påverkan på företagets värdeskapande process kan det anses bättre respektive sämre att tillhöra 

de olika grupperna. Den bilden är missvisande då samtlig personal behövs i företaget, men det 

är bara ett antal som är direkt kopplade till företagets produktion (Ibid).   

  

Företagsekonomer är dock inte de enda som visar intresse för humankapital, sociologer ger 

även de en bild av humankapitalets betydelse. Enligt Lanzie (2007) kan humankapital ses som 

ackumulering av en persons olika färdigheter. Dessa färdigheter delas in i grundläggande 

färdigheter, yrkesskicklighet och komplexa färdigheter. Precis som inom företagsekonomi är 

vad som ryms inom en individ det som lyfts fram. En övergripande slutsats är att humankapital 

är individers inre förmågor som företag inte kan kontrollera men utveckla.  

 

2.2 Strukturkapital 
Strukturkapital är förpackningen av humankapital (Edvinsson & Malone 1997). 

Strukturkapitalet är organisationens strukturer och system som ger organisationen styrka och 

hållbarhet, utan humankapital skulle dock organisationen sakna värde och vara innehållslös. 

Dessa strukturer innefattar bland annat databaser, organisationsbegrepp och företagsimage. 

Strukturkapital är till skillnad från humankapital något som, utifrån ett investerarperspektiv, 

kan ägas och därmed även användas som handelsvara. Humankapital och strukturkapital kan 

sägas ha ett ömsesidigt beroende (Edvinsson & Malone 1997). Strukturerna krävs för att 

färdigheterna och förmågorna ska kristalliseras till mening för företaget, förmågorna och 

färdigheterna är ett måste för att ge innehåll till strukturerna. Gemensamt för dessa är inte enbart 

beroendeförhållandet utan även att båda kapitalformerna står utanför balansräkningen vilket 

gör att utvecklingen av kompletterande rapporter tagits fram. 
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2.3 Intellektuellt kapital    
Humankapital och strukturkapital utgör tillsammans intellektuellt kapital vilket förklaras 

genom en modell känd som Skandias värdeschema (Edvinsson 1997). Edvinsson och Malone 

(1997) ger en bild av ett företagens kapital genom detta värdeschema, en sorts karta över de 

olika kapitalformerna och hur de länkas samman. Värdeschemat grundar sig i att företagens 

marknadsvärde inte motsvarar det bokförda värdet, det finns en klyfta författarna förklarar med 

begreppet intellektuellt kapital. För att förmedla en helhetsbild av företagens värde behöver det 

intellektuella kapitalet belysas och presenteras. Intellektuellt kapital är enligt Edvinsson och 

Malone (1997) summan av humankapital och strukturkapital (intellektuellt kapital = 

strukturkapital + humankapital). Det intellektuella kapitalet förklaras som företagens dolda icke 

finansiella värde och ska inte ses som sekundär i förhållande till den finansiella informationen, 

utan som en lika viktig informationskälla. Det intellektuella kapitalets värde uppkommer ur 

dessa dolda immateriella tillgångars förmåga att bringa ekonomiskt värde för företagen, det vill 

säga i vilken utsträckning exempelvis medarbetarnas yrkesskicklighet eller organisationens 

teknologi förmår att skapa ekonomiskt värde.  

 

 
Modell 1 – Skandias värdeschema. Egen bearbetning och översättning av Edvinsson (1997). 

 

2.4 Ej redovisningsbara tillgångar   

Erik Sveiby et al. (1989), även kända som Konradgruppen, kommer fram till ett ramverk för 

framställandet av företags icke redovisningsbara tillgångar. Till dessa tillgångar kopplas 

primärt personalen och det värde personalen för med sig. I kunskapsorienterade företag pekas 

människan ut för att vara den som manövrerar maskinen vilket gör människan till företagets 

största tillgång (Sveiby 1997). Konradgruppens syn på det intellektuella kapitalet liknar den 

bild Edvinsson och Malone (1997) presenterar. Det intellektuella kapitalet delas upp mellan 

individkapital och strukturkapital, de definieras dessutom på ett liknande sätt (Sveiby et al. 
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1989). Individkapital är framför allt intäktspersoner och ses i ett kunskapsföretag som den 

viktigaste komponenten när det kommer till värdeskapande (Sveiby 1997).  

 

För att ge ytterligare förklaring till det intellektuella kapitalet delar Sveiby (1997) upp kapitalet 

i tre kategorier, extern struktur, intern struktur och kompetens. Detta gör han i vad han kallar 

för en monitor över de immateriella tillgångarna (IA monitor). Monitorn med tillhörande 

kategorisering har varit vanligt förekommande vid forskning av publik exponering av 

intellektuellt kapital (Yi & Devey 2010; Guthrie, Petty, Ferrier & Wells 1999). I detta 

sammanhang får kompetens samma innebörd som det tidigare definierade individkapitalet, men 

ges en ytterligare dimension i form av indikatorer (Sveiby 1997). Var enskild kategori kapital 

delas vidare in i indikatorer vilket ger en bild av dess beståndsdelar. De tre indikatorerna är 

tillväxt och utveckling, effektivitet och stabilitet. Indikatorerna kan ses som en 

innehållsförteckning över det intellektuella kapitalets intressanta delar (Sveiby 1997). För varje 

faktor finns sedan nyckeltal speciellt utformade för varje kategori, vid redovisning av dessa 

nyckeltal är syftet att ge en bild av företagets intellektuella kapital.  

 

2.5 Nyckeltal  

Författarna Sveiby et al. (1989), Sveiby (1997) och Edvinsson och Malone (1997) kommer  

samtliga fram till nyckeltal de anser skapa en bra bild av det intellektuella kapitalet. Nyckeltalen 

författarna presenterar är många gånger lika varandras för att inte säga identiska. Exempelvis 

förklarar samtliga författare nyckeltalet genomsnittligt anställningsår. De nyckeltal som berör 

humankapital har i denna uppsats valts ut och presenteras var för sig där samtliga författares 

åsikter vägts in. Nyckeltalen delas upp efter de indikatorer Sveiby (1997) kommer fram till i 

sin monitor för immateriella tillgångar.  

 

Tabell över nyckeltal 

Tillväxt och utveckling Effektivitet Stabilitet 
Genomsnittsår i yrket Andel intäktspersoner Anställningsår i genomsnitt 

Utbildningsnivå Förädlingsvärde per anställd Anställningsår i genomsnitt per 
intäktsperson 

Utbildningskostnader Förädlingsvärde per intäktsperson Genomsnittsålder 

Betygssättning Vinst per anställd Personalomsättning 

 Vinster per intäktsperson Långvägare 

  Nyanställda 

Tabell 1 – Konradgruppens nyckeltal. Egen bearbetning.  
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2.5.1 Tillväxt och utveckling  

Genomsnittsår i yrket 

Att mäta genomsnittligt antal år inom yrket ger en bild av företagets kunskap och 

erfarenhetsnivå (Sveiby et al. 1989, Sveiby 1997). Måttet kan räknas per intäktsperson eller för 

hela organisationen, vilket avgörs med syftet. Genom att presentera detta mått över tid går att 

se kompetensens utveckling.  

 

Utbildningsnivå 

Utbildningsnivån hos ett företag bidrar till dess framtida förmåga att nå goda resultat (Sveiby 

1997). Utbildningsnivån är den utbildning de anställda har när de kommer till företaget, till 

exempel gymnasial eller akademisk utbildning. Detta mått lämpar sig att presenteras i 

kategorier baserade på utbildningsnivån hos företagets anställda. Nyckeltalet presenteras med 

fördel över tid för möjlighet att se utvecklingen inom organisationen (Sveiby et al. 1989, Sveiby 

1997). 

 

Utbildningskostnader 

Utbildning är en stor investeringspost som är problematisk i den mening att den inte behöver 

specificeras i den traditionella redovisningen och bör därför presenteras som en frivillig 

upplysning (Sveiby 1997). Kostnader hänförliga till utbildning kan presenteras som en 

procentuell andel av nettoomsättningen, det går även att presentera utbildningskostnaderna som 

antalet dagar intäktspersonen varit på utbildning. Vissa företag har utvecklade 

utbildningsprogram för sina anställda som kan tas upp i årsredovisningen för att inge förtroende 

hos intressenterna (Sveiby et al. 1989).  

 

Betygsättning  

Betygsättning fungerar som ett komplement till nyckeltalet utbildningsnivå (Sveiby 1997). Att 

betygsätta de anställdas kompetenser ger en bättre bild av företagens innehavande kompetenser. 

Genom att redovisa nyckeltalet över tid blir det även en bra indikator för företagens 

kompetensutveckling.  
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2.5.2 Effektivitet  

Andel intäktspersoner 
Intäktspersoner bör presenteras som en andel av totalt antal anställda eftersom nyckeltalet ger 

en bild av intäktspersonernas vikt för organisationen (Sveiby et al. 1989, Sveiby 1997). Måttet 

är bra att använda vid jämförelse av företag. 

 

Förädlingsvärde per anställd 

Förädlingsvärde är ett mått på vad de anställda producerar i värde (Sveiby et al. 1989, Sveiby 

1997). Kostnader för externa leverantörer räknas bort vilket gör att detta mått visar på värdet 

som skapas inifrån organisationen. Att studera måttet över tid hos ett företag eller mellan flera 

skapar en bra överblick på företagets utveckling och förmåga att generera värde (Sveiby 1997).  

 

Förädlingsvärde per intäktsperson 

Att beräkna förädlingsvärde per intäktsperson kan vara ett bättre mått än förädlingsvärde per 

anställd (Sveiby et al. 1989, Sveiby 1997). Företag har olika stor andel intäktspersoner av sin 

totala personalstyrka vilket gör att detta mått, i jämförelse med förädlingsvärde per anställd, 

kan ge en annorlunda bild vid jämförelse mellan företag. Nyckeltalet visar på intäktpersonernas 

betydelse för företaget då dessa är den intäktsgenererande faktorn. 

 

Vinst per anställd  

Vinst kan ses som ett mer komplicerat mått än förädlingsvärde (Sveiby et al. 1989). 

Förädlingsvärdet beskrivs som ett rent mått och relativt fritt från manipulering och ej hänförbara 

kostnader (Sveiby et al. 1989, Sveiby 1997). Vinsten är lättmanipulerad och kan påverkas av 

flera orsaker, bland annat organisationens lönepolitik vilket gör det till ett sämre mått. Vinst 

per anställd är dock ett lättillgängligt tal speciellt för börsnoterade företag då siffror hänförliga 

till nyckeltalets uträkning måste presenteras. Vinsten kan beräknas per anställd. Detta kan dock 

vara problematiskt då personer som inte påverkar vinsten nämnvärt beräknas med (Sveiby et 

al. 1989).  

 

Vinst per intäktsperson  

Vinst kan även beräknas per intäktsperson vilket ger en mer rättvisande bild eftersom 

intäktspersonen är den person som har direkt påverkan på vinsten (Sveiby et al. 1989). Vinst är 

dock fortfarande ett lättmanipulerat tal och bör inte föredras framför förädlingsvärde.  
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2.5.3 Stabilitet   

Anställningsår i genomsnitt  

Anställningsår i genomsnitt beskriver företagets stabilitet (Edvinsson och Malone 1997). 

Längre anställningstid indikerar på en stabil organisation vilket ger utslag på den interna 

strukturen i form av företagets affärsidé (Sveiby et al. 1989, Sveiby 1997). En stabil 

organisation förmodas hålla fast vid sin affärsidé medan en organisation med lägre antal 

anställningsår är mer flexibel och därför mer föränderlig.  

 

Anställningsår i genomsnitt per intäktsperson 

Nyckeltalet kan enligt Sveiby (1997) delas upp mellan intäktsperson och anställda.   

 

Genomsnittsålder 

Måttet bidrar till att ge en bild av företagets kunskap och dess stabilitet (Sveiby et al. 1989). 

Består en organisation av till störst del yngre personer och därför har ett lågt genomsnitt kan 

organisationens största styrka bli dess driv medan ett högre genomsnitt indikerar på en klok och 

erfaren organisation. Att ha för mycket av någon del är inte bra för en organisation, för 

dynamikens skull ska genomsnittsåldern hela tiden ses över av ledningen.  

 

Personalomsättning  

Personalomsättning är ett nyckeltal som visar hur företag omsätter sin personal (Sveiby et al. 

1989, Sveiby 1997). Måttet räknas fram genom undersökning av antalet som har slutat under 

året, kontra det totala antalet anställda vid årets start. För en rättvisande bild bör 

personalomsättningen separera intäktspersoner gentemot resterande personal. Resultatet av 

måttet visar en stabilitet bland personalen och påvisar hur benägna personalen är att stanna. En 

låg personalomsättningshastighet innebär inte att all personal är nöjd, utan påvisar snarare en 

"stelhet" inom företaget.  

 

Långvägare 

Långvägare är intäktspersoner med minst tre års anställningstid (Sveiby et al. 1989). Detta är 

ett mått på stabilitet där ett högt värde visar tecken på stabilitet men även stelhet inom 

organisationen. Risken finns att en organisation med för stor del långvägare brister i 

utvecklingen. Måttet presenteras med fördel i procentform som en del av totalt antal 

intäktspersoner och bör avse andel långvägare vid slutet av året.  
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Nyanställda  

Nyanställda är de intäktspersoner med anställningstid på maximalt ett år (Sveiby et al. 1989). 

En stor del nyanställda leder till ökad instabilitet i organisationen. Detta mått är ett bra 

komplement till nyckeltalet "antal år i yrket". Tillsammans ger dessa information om de 

nyanställdas erfarenhetsnivå och är därför en indikation på när dessa kan komma att bli 

lönsamma. 

 

2.6 Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning är ett sett för organisationer att visa upp sina tillgångar utöver vad som 

ryms i den traditionella redovisningen (Frostensson 2015). Liksom Edvinsson och Malone 

(1997) uttrycker ska den inte betraktas subordinerad den traditionella redovisningen utan dessa 

två rapporter kan med fördel integreras med varandra (Frostensson 2015). Organisationer kan 

med andra ord upprätta en integrerad rapportering. En organisation som arbetar med att sätta 

upp ramverk i ett försök att standardisera och bredda användandet av denna typ av rapportering 

är The Integrated Reporting Council (IIRC) (Soyka 2013). Ramverket har till syfte att ge företag 

ett principiellt sätt att rapportera nödvändig information som inte är direkt hänförlig till den 

traditionella redovisningen, ett alternativt sätt att ge intressenter en bredare insyn i 

organisationen. Detta görs genom en framställning av företagets kapital som tillverkar output, 

det som får aktievärdet att förändras, vilket kategoriseras in i olika områden. Kapitalområdena 

som kan redovisas är finansiellt, tillverkat, intellektuellt, humant, socialt, relationer och 

naturligt kapital. Det är inte nödvändigt för organisationer att redovisa samtliga kapitalformer, 

det kapital som är väsentligt för organisationen ska väljas ut och redovisas (Frostensson 2015; 

Soyka 2013). Ett alternativt sett att hållbarhetsredovisa är att göra det enligt Global Reporting 

Initiatives (GRI) standards (Frostensson 2015). GRI är likt IIRC en organisation som tar fram 

principiella standards för hur hållbarhetsinformation ska framställas och fyller en liknande 

funktion i att man ger en alternativ väg för företag att lyfta fram ej redovisningsbart kapital. I 

likhet med IIRC är GRI frivilligt för företagen att rapportera.    

 

En kompletterande rapport ger en längre översikt över företagens investeringar än vad den 

traditionella redovisningen kan erbjuda genom att samtliga företagets investeringar visas upp 

(Sveiby 1995). Immateriella tillgångar, likt humankapital, som på längre sikt är en investering 

och en värdehöjande tillgång för förtaget får ej tas upp som en tillgång utan kostandsförs och 

ger negativ påverkan på resultatet. Den integrerade rapporteringen ger dock möjlighet till att 
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presentera dessa investeringar och ger därför kort, medellångt och långsiktigt perspektiv över 

företagets samtliga investeringar och därmed även dess verkliga värde (Soyka 2013). Zhou, 

Simnett och Green (2017) finner även empiriska bevis för att organisationer kan dra fördelar 

av att upprätta en integrerad rapportering.  

 

2.7  Intressenter 

Företag är komplexa vilket gör det svårt för personer utifrån att förstå organisationen (Smith, 

Brännström & Jansson 2015). Företaget kommunicerar utåt med sin årsredovisning för att 

utomstående parter ska få en ökad förståelse. Redovisningen syftar till att ge externa parter en 

inblick i den information som företaget vill ge ut, som flera andra intressenter kan dra nytta av. 

En intressent har ofta olika definitioner, vanligtvis ses en intressent som en part som på ett eller 

annat sätt kan påverkas, alternativt påverka ett företag (Frostensson 2015). Bankers intressenter 

är många eftersom olika parter idag påverkar eller påverkas av bankerna, detta gör att 

kommunikationen behöver bli bred. Kunderna är bankernas största intressent, även de 

investerare som köper aktier i bankerna. En annan intressent är stat och kommun som fokuserar 

på hållbarhetsredovisning (Rimmel 2003). Intressenterna sätter krav på företag och idag är 

information om hållbarhetsredovisning efterfrågat, information som kan ligga till grund för 

investeringsbeslut. Enligt Rimmel (2003) har intressenterna idag ett större intresse av 

humankapital vilket har ökat efterfrågan. Intressentmodellen utvecklades av forskaren Edward 

Freeman (1984). Den förklarar hur ett beroende finns mellan företaget och alla intressenter som 

finns runtom. Företaget har ett behov av att göra sina intressenter tillfreds eftersom det blir svårt 

att överleva utan dem. 

 

2.8 Legitimitet 

Legitimitetsteorin grundar sig i att skapa ett anseende om något som accepteras av omvärlden 

och samhället, vilket får objektet att framstå som legitimt (Kent & Zunker 2013; Frostensson 

2015; Deegan & Unerman 2011). För att ett företag ska skapa sig legitimitet förväntas det agera 

enligt de ramar och normer som samhället förväntar sig (Deegan & Unerman 2011). Genom att 

ge information om verksamheten, när det inte finns något krav på att lämna sådan information, 

skapas en transparens gentemot allmänheten. Enligt Frostensson (2015) handlar det ofta om 

moraliska aspekter, vilket i slutändan leder till att företaget kan använda sin legitimitet som en 

resurs. En anledning till att redovisningen ser ut som den gör kan förklaras med 

legitimitetsteorin eftersom den kan motivera varför ett företag valt att delge viss information 



 14 

(Frostensson 2015). Kent & Zunker (2013) menar att legitimitetsteorin är härledd från faktumet 

att företag vill göra sina intressenter nöjda genom att påvisa ett socialt accepterat beteende. 

Vidare använder sig även företag av legitimitet för att generera politisk makt och skapa sig en 

resurs (DiMaggio & Powell 1983).  

 

Kent & Zunker (2013) undersöker specifikt fenomenet hur företag redovisar socialt kapital och 

information om sin personal frivilligt, endast för att skapa legitimitet. Deegan, Rankin & Tobin 

(2002) undersöker vidare hur företag anpassar och formar sin redovisning utefter samhällets 

förväntningar. Detta vidare i hur informationen kan få medial uppmärksamhet, vilket i sin tur 

kan skada företaget om legitimiteten inte uppstår. Således kan tydliga slutsatser dras om att 

företag redovisar humankapital med utgångspunkt i att bli legitima och få ett bekräftande 

gentemot samhället.  

 

2.9 Signalering 

Signalteorin kan användas för att förstå hur två parter med olika mycket information beter sig 

vid kommunicerande av information och mottagande av den (Connelly, Certo, Ireland & 

Reutzel 2011). När människor fattar beslut ligger information som grund till dessa. 

Informationen kan vara antingen publik eller privat, är den privat får endast en begränsad publik 

ta del av den. När information inte är tillgänglig för alla uppstår informationsasymmetri (Stiglitz 

2002).  

 

Signalteorin kännetecknas av att det finns en avsändare och en mottagare, däremellan går en 

signal (Connelly et al. 2011). Signalen kan även gå i motsatt riktning från mottagare till 

avsändare och återkoppling uppstår. Avsändaren innehar information som kan vara användbar 

för intressenter, det kan exempelvis handla om ett resultat en organisation har fått fram av 

forskning och utveckling. Den information avsändaren väljer att signalera är ofta av positiv 

karaktär för att visa på positiva egenskaper hos företaget. Mottagaren av signalen är tredje-part 

och besitter ingen information om organisationen, däremot finns ett intresse i att få denna 

information (Bird & Smith 2005). Tredje-parten ska anse informationen gynnsam för beslut 

som kan fattas med grund i den mottagna informationen (Connelly et al. 2011). Om ett företag 

exempelvis signalerar en lönsam framtid kan aktieägaren dra nytta av denna signalering vid 

köp av aktier. Till signalteorin hör också att signalering går att göra mer effektiv genom 
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återkoppling. För avsändaren är det exempelvis intressant att veta vilken signal mottagaren 

uppmärksammar mest (Gulati & Higgins, 2003). 

 

2.10 Sammanfattning 
Humankapital är grundstenen i denna undersökning vilket gör att dess definition blir av hög 

vikt. Humankapital är en del av det intellektuella kapitalet, tillsammans med strukturkapital. 

Med förståelsen även för byggstenarna runt om humankapital ökar förståelsen för vidare analys. 

Humankapitalet ringar in organisationens personal och kompetensen den besitter, problemet är 

att det är en ej redovisningsbar tillgång vilket innebär att den inte får tas upp i den traditionella 

finansiella redovisningen. Idag finns dock kompletterande redovisningar, där GRI och IIRC är 

framträdande och framtagna för att möjliggöra exponering av det dolda kapitalet. När företag 

väl presenterar information om humankapital krävs verktyg för att analysera materialet och 

skapa förståelse för vad som presenteras. Sveiby et al. (1989), Sveiby (1997) och Edvinsson 

och Malone (1997) har skapat nyckeltal för att kunna ge innehållet i rapporterna betydelse. För 

att ge ytterligare djup och förståelse till varför företag rapporterar som de gör är intressenter, 

signalering och legitimitet tre begrepp som knyter an till varför den frivilliga informationen 

presenteras.  

 

Signal-, intressent- och legitimitetsteorin ligger nära varandra och går även att knyta an. Att 

redovisa humant kapital är inte lagstadgat och företag kan därför välja hur de vill göra. Viss 

motivering finns i att samtliga intressenter vill ha information, där hållbarhetsinformationen är 

efterfrågad och mer eller mindre sätter krav på företagen att lämna ut information. Detta kopplas 

ihop med legitimitetsteorin, vilken direkt går in på vilken information som delges. Efterfrågas 

information av intressenter som inte delges, påverkar detta i sin tur företagets legitimitet. Ger 

man ut all information som efterfrågas påvisar detta en transparens och skapar företaget 

legitimitet. Detta sammanförs sedan med signalteorin som grunt handlar om varför företag 

väljer att signalera viss information. Vid vidare analys kan då ses om informationen är gynnsam 

för företaget, eller om det kan vara viss information som ges ut för att komma undan med annan.  
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3 Metod  
 
Detta avsnitt presenterar studiens upplägg och motiverar hur studien har genomförts. Avsnittet 

beskriver vidare hur ett urval har skapats, procedurer, metodkritik och metodologiska 

överväganden som gjorts under arbetets gång. Avsnittet presenterar även den analysmodell 

som ligger till grund för arbetets empiriska datainsamling.  

 

3.1 Metodval 
I denna uppsats har utifrån frågeställningen gjorts en innehållsanalys av bankers rapporter 

bestående av årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och GRI-rapporter, för att identifiera 

bankers redovisning av humankapital. Ur dessa rapporter har meningar men även siffror, 

presenterade av bankerna, kodats enligt ett utarbetat kodningsschema som presenteras ingående 

under avsnitt 3.4. Både kvalitativa data, kännetecknad av det skrivna ordet framför siffror, och 

kvantitativa data har samlats in för bearbetning (Bryman & Bell 2015). Bearbetningen har gjorts 

utifrån Sveiby et al. (1989), Sveiby (1997) och Edvinsson och Malones (1997) nyckeltal som 

presenterats under teoriavsnittet. Utifrån dessa nyckeltal har humankapital sökts i 

företagsrapporterna för att hålla en subjektiv tolkning. Dock har hela meningar kodats för att 

ge en kontextuell förståelse vilket kan ha gett en subjektiv påverkan på kodningen av data. 

Författarna har själva gjort bedömningen ifall meningen kunnat falla in under definitionen av 

ett nyckeltal. För att undvika olika tolkningar har dock åtgärder vidtagits som presenteras under 

avsnitt 3.3.   

 

3.2 Urvalsföreskrifter 

Genom ett kvoturval har undersökningen strävat efter att skapa en representativ bild av 

banksektorn. Ett kvoturval görs genom att utifrån fördefinierade kriterier fylla upp en kvot av 

undersökningsobjekt som passar kriterierna (Holme & Solvang 1997). Urvalet har valts ut 

utifrån de egenskaper definierade i efterkommande stycken där en kvot om totalt sex banker 

fyllts upp, tre från respektive bankkategori. Kvoten har valts ut av författarna själva utifrån 

uppsatta egenskaper och förutbestämt maxantal. Eftersom författarna ämnar undersöka svenska 

bankaktiebolag i allmänhet men dess uppdelning i synnerhet har kriterier om egenskaper för 

universalbanker och nischbanker tagits fram. 
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Universalbanker, som även känns igen som storbanker, kännetecknas av dess universella utbud 

av tjänster och lokala anknytning i form av bankkontor (Svenska bankföreningen 2017). De 

erbjuder i princip alla tjänster en bank kan tänkas erbjuda. Eftersom dessa banker har kontor 

med kundservice uppstår standardiserade arbetstjänster, exempelvis receptionister, vilket gör 

att beroendet av humankapital inte är lika stort på alla positioner inom företaget (Sveiby 1995). 

Bland universalbankerna brukar Sveriges fyra största banker, Handelsbanken, Nordea, SEB och 

Swedbank, pekas ut i synnerhet (Bankerna i Sverige 2017).  

 

En nischbank kännetecknas som en bank med reviderat antal tjänster (NE u.å.). Det kan handla 

om att rikta in sig på exempelvis kapitalförvaltning eller lån, en smalare tjänst som ger högre 

anpassning till den enskilda kunden (Hussey 1992). Per denna definition har nischbanker 

begränsat med bankkontor och betjänar i huvudsak sina kunder på distans genom internet eller 

telefon (NE u.å.). Banker inriktade på värdepappershandel och finansieringsverksamhet är 

exempel på en typ av bank som faller under kategorin nischbank (Svenska bankföreningen 

2017), detta är banker som är högt beroende av personalens kunskap (Hussey 1992).  

 

Utifrån ovan nämnda kriterier har totalt sex banker valts ut för empirisk datainsamling och 

vidare analys. Tre banker av den universella karaktären (Handelsbanken, SEB och Swedbank) 

och tre nischbanker (Avanza, Nordnet, Carnegie) har valts. 

 

3.3 Procedurer 
Författarna har genom en innehållsanalys av 2016 års årsredovisningar, hållbarhetsrapporter 

och GRI-rapporter samlat in det empiriska materialet. Material har hämtats från respektive 

banks egen hemsida och databasen Business retriever för vidare kodning. Ett komplement till 

årsredovisningar som författarna diskuterat är intervjuer för insamling av data. Intervjuer 

ansågs dock vara tidskrävande och hade lett till att kodningen av årsredovisningarna hade 

behövt kompromissas med. Informationen som intervjuer kunde tänkas ge ansågs ej ge relevant 

information till frågeställningen. Det som kunde tänkas komma fram av intervjuerna är 

bankernas version om varför de lämnar frivillig information, vad det ger organisationen. Trots 

att denna information kan anses vara intressant är den irrelevant för frågeställningen. 
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Vid kodning av den första rapporten gjordes denna gemensamt av samtliga tre skribenter. Detta 

för att lägga en grund vid eventuella frågetecken och ge samtliga författare samma grund vid 

fortsatt kodning. Den interna reliabiliteten kan sägas ha stärkts i och med att författarna kommit 

överens om det insamlade materialets tolkning (Bryman & Bell 2015). För att säkerställa att 

kodningen av företagens rapporter gjordes korrekt och enhetligt, kodades två veckor efter första 

kodningstillfället, tre av sex företags rapporter om för att upptäcka eventuella missar. Första 

och andra kodningstillfället stämde bra överens med varandra och gav få nya upptäckter vilket 

inte påverkade analys och slutsats.  

 

3.4 Analysmodell  
Vid analys av texter lyfter Ahrne och Svensson (2015) fram vikten av att ställa analysfrågor till 

texten. Det finns mängder av olika aspekter att analysera i en text och för att få ut det viktiga 

måste frågor utformas som ger ett empiriskt material lämpat för forskningsfrågan. För att få ut 

det väsentliga ur årsredovisningarna har ett ramverk för kodning utformats. Ett sådant ramverk 

är en typ av metod för innehållsanalys, något författarna Wong and Gardner (2005) använder 

sig av i samma syfte och som använts och modifierats av bland andra Schneider och Samkin 

(2008). I denna uppsats är Wong och Gardners (2005) modell modifierad och anpassad till 

uppsatsens syfte och teori. Genom att koda rapporterna via teorins fördefinierade nyckeltal har 

frågor frekvent ställts till bankernas rapporter om humankapital kopplat till dessa nyckeltal 

rapporterats. Genom att ställa dessa frågor har temat humankapital identifierats i rapporterna.  
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Modell 2 – kodningsschema. Egen bearbetning av Wong and Gardner (2005).  

Det ursprungliga ramverket från Wong och Gardner (2005) bygger på att identifiera hur 

meningar i en företagsrapport behandlar intellektuellt kapital, vilket i denna uppsats modifierats 

om till att identifiera om meningen behandlar humankapital. Modellen som kodningen skett 

utifrån är byggd i fyra steg. Steg ett är identifiering av meningens betydelse som söker om den 

behandlar humankapital. Om humankapital behandlas går meningen vidare till steg två. I steg 

två kategoriseras meningen in i en av tre kategorier vilka är tillväxt och utveckling, effektivitet 

och stabilitet. I steg tre ges meningen en definition utifrån redan fördefinierade nyckeltal, den 

analyserade meningen definieras som ett nyckeltal. Efter definieringen, i steg fyra, ges 
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meningen poäng utifrån vilken form den är presenterad i, verbal, numerisk eller i bägge 

formerna. 

 

I tidigare forskning går att se flera exempel på poänggivande skalor likväl innebörden av dessa 

skalor (Guthrie et al. 1999; Brennan 2001; Wong & Gardner 2005; Schneider & Samkin 2008). 

Schneider och Samkin (2008) mäter nyckeltalen i en sexgradig skala (0–5) där noll står för att 

det intellektuella kapitalet inte alls tas upp, medan fem står för att det visas i högsta möjliga 

mån. Skalan går från inte viktig till väldigt viktig. Guthrie et al. (1999) mäter istället nyckeltalen 

i en fyrgradig skala (0–3) där varje poäng står för vilken form den visas i, verbal form, numerisk 

form och monetär form. Med dessa författares utformning som grund används i denna uppsats 

en fyrgradig skala (0–3) för betygsättning av nyckeltalens framställande. Till skillnad från 

Guthrie et al. (1999) poängsätts inte monetär form utan poäng ges för om nyckeltalen 

presenteras i verbal, numerisk eller båda formerna. Högst poäng ges när samma nyckeltal 

presenteras i båda formerna, detta delvis i enighet med Edvinssons (1997) utformning av 

Skandiamodellen, där siffror lyfts fram som ett internationellt språk och därför mer lämpligt för 

publika rapporter använda för jämförelse företag emellan. Att presentera ett nyckeltal i både 

verbal och numerisk form ger dock i denna uppsats högre poäng än att bara presentera i 

numerisk form, detta eftersom författarna av denna uppsats anser att det kan ge än mer förståelse 

när information ges i text- och sifferform. 

 

0 = visas inte alls  

1= presenteras i verbal form  

2= presenteras i numerisk form  

3= presenteras i verbal och numerisk form 

 

De fyra stegen meningen om humankapital genomgår mynnar ut i en fyrsiffrig kod. Ett exempel 

ur kodning av Swedbanks årsredovisning är: "Alla chefer, inklusive ledningen har utbildats i 

genus, jämställdhet, mångfald och inkludering" (Swedbank 2017, s. 17). Koden för denna 

mening är 1131. Första siffran (ett) visar att meningen behandlar humankapital, nästa siffra (ett) 

talar om att den tillhör kategorin tillväxt och utveckling, tredje siffran (tre) att nyckeltalet är 

utbildningskostnader och sista siffran (ett) att den presenteras i verbal form. Meningar har valts 
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att kodas istället för enskilda ord eftersom ord inte får någon betydelse utan en kontext (Milne 

& Adler 1999). Att plocka ur ordet utbildning ur exempelmeningen ger ingen förståelse för vad 

som menas med utbildning, det skulle kunna vara utbildningsnivå eller, som i det här fallet, 

utbildningskostnad som ordet behandlar. Det är först i sin kontext som ordet får en betydelse 

och kan kopplas till ett nyckeltal. Vad gäller tabeller i bankernas rapporter har en tabell kodats 

som en mening. Hela tabellen har getts en kod. I tidigare forskning har det varit förekommande 

att varje rad i tabellen getts en enskild kod (Wong & Gardner 2005; Schneider & Samkin 2008). 

Författarna i denna studie har gjort bedömningen att en enskild rad i en tabell inte kan ge en 

enhetsbild av humankapitalet. Exempelvis har flera banker rapporterat åldersfördelningen 

bland de anställda och specificerat en ålderskategori per rad. En ålderskategori i sig ger inte 

bilden av bankens genomsnittsålder men tabellen i sin helhet säger i vilket åldersspann 

tyngdpunkten ligger.  

 

Vid flera tillfällen har framtida investeringar som rör utbildning och går in under nyckeltalet 

utbildningskostnader presenterats i rapporterna. Ett exempel ur handelsbankens rapport: 

”Under 2016 utarbetades en intern utbildning om etik och hållbarhet, som inkluderar ett avsnitt 

om nutida slaveri och människohandel. Utbildningen kommer att introduceras för samtliga 

medarbetare i koncernen under 2017” (Handelsbankens hållbarhetsredovisning 2017, s.45). Vid 

förekomst av meningar som behandlar framtida investeringar i humankapital har dessa inte 

kodats, enbart humankapital hänförligt till året rapporten är utgiven har beaktats. Ett ytterligare 

exempel på överväganden som gjorts vid genomgång av bankernas rapporter är vid nyckeltalet 

långvägare. I Handelsbankens hållbarhetsrapport (2017) presenterar banken att rekrytering sker 

internt. Enligt Sveiby et al. (1989) är långvägare personer som funnits i organisationen i minst 

tre år. Internrekrytering har författarna tolkat som att det finns anställda som funnits i 

organisationen i minst tre år och kodat den typen av mening som nyckeltalet långvägare i verbal 

form (kod 1351).  

 

I tidigare studier som gjorts, exempelvis den studie som den ursprungliga analysmodellen 

hämtats från, har hela det intellektuella kapitalet studerats (Guthrie et.al 1999; Brennan 2001; 

Wong & Gardner 2005; Schneider & Samkin 2008). Humankapital är en delvariabel i det 

intellektuella kapitalet och har därför inte lagts lika stor vikt vid i tidigare rapporter. Forskarna 

bakom de nyckeltal som använts i denna studie lyfter fram att företag inte behöver presentera 

alla dessa nyckeltal utan endast de som anses nödvändiga för företaget (Sveiby et al. 1989; 
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Edvinsson & Malone 1997; Sveiby 1997). I den här studien har dock samtliga nyckeltal som 

behandlar humankapital framtagna av dessa författare analyserats för att täcka studiens 

forskningsfråga. Att följa de råd författarna av nyckeltalen ger och göra som i tidigare studier, 

bara välja ut vissa nyckeltal, skulle ge en för snäv bild och inte fånga in bankernas faktiska 

redovisning av humankapital.   

 

Varje banks poäng presenteras vidare i en utformad scoreboard. I tidigare forskning har olika 

alternativ använts för att visa upp sitt empiriska material. Ett vanligt tillvägagångssätt är att visa 

företagens frekvens i användandet av nyckeltal och utifrån det analysera materialet (Guthrie et 

al. 1999; Brennan 2001; Wong & Gardner 2005; Yi & Davey 2010). I denna uppsats kommer 

företagens "poäng" visas upp i en form av resultattavla för att ge en lätt överskådlig bild av 

företagens resultat. Under kodningen av bankernas rapporter har vissa nyckeltal presenterats 

flertalet gånger i samma rapport, i de fall nyckeltalen presenterats mer än en gång i samma form 

har bankerna inte fått högre poäng för ett mer frekvent redovisande. Dock har högre poäng 

delats ut om nyckeltalen som tidigare nämnts presenterats i både verbal och numerisk form. 

Maxpoäng per nyckeltal är med andra ord tre. Vidare har även universalbank och nischbank 

ställts upp i en separat tabell för att ge en överskådlig blick mellan bankkategorierna. I denna 

tabell presenteras bankkategoriernas totala poäng och totala rapporterade frekvens för varje 

nyckeltal, det vill säga hur många banker från varje kategori som presenterar ett nyckeltal i 

relation till kategorins totala antal banker. Dessa två tabeller bidrar till en övergripande bild 

över var enskilds banks redovisning av humankapital och en jämförande bild mellan 

bankkategoriernas redovisning av humankapital.  

 

3.5 Metodreflektion 

I uppsatsen används en del vetenskapliga artiklar som är publicerade före 2000-talet. En artikel 

är publicerad redan under 1960-talet medan en stor del av de artiklar som använts är publicerade 

under sena 1990-talet. Att dessa artiklar är publicerade före 2000-talet kan leda till osäkerhet 

kring ifall artiklarna fortfarande är aktuella och därmed även ifall ämnet fortfarande är aktuellt. 

För att minska denna osäkerhet har flertalet vetenskapliga artiklar som publicerats efter dessa 

gåtts igenom för att ta reda på om det uppkommit ny forskning inom området. En del artiklar 

publicerade före 2000-talet är återkommande i artiklar skrivna på senare tid, exempelvis nämns 

Sveiby av bland andra Rimmel (2003), Schneider och Samkin (2008) och Yi och Davey (2010).  
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I studien som gjorts har författarna i urvalet fokuserat på tre universalbanker och tre 

nischbanker. Författarna anser de tre valda universalbankerna som tillräckliga för att 

representera denna bankkategori, detta eftersom de valda bankerna är de som ofta förknippas 

med universalbanker i Sverige. Däremot kan kritik riktas mot författarnas val att endast 

undersöka tre nischbanker för att sedan dra slutsatser om hur nischbanker överlag redovisar, 

detta i och med att det finns många fler nischbanker på marknaden. Tre nischbanker kan med 

andra ord anses vara för få banker för att ta reda på hur denna bankkategori generellt sett 

redovisar humant kapital. Författarna har dock gjort detta urval eftersom tid inte funnits för att 

undersöka fler banker. Hade fler nischbanker ingått i urvalet hade även fler universalbanker 

behövt ingå för att ge en rättvis bild vid jämförelse av hur de olika bankkategorierna redovisar 

humant kapital.  

 

Som går att läsa under avsnittet analysmetod finns det subjektiva avväganden i kodningen av 

bankernas rapporter. Flera steg har dock tagits för att analysmodellen ska bli så objektiv som 

möjligt för att bli lätt att använda i efterkommande studier. Exempelvis har kriterier som att var 

enskild mening kodas för sig och tabeller i sin helhet. Trots det har subjektiva bedömningar 

uppstått, dock kopplade till nyckeltalen och bedömningen av användandet av dessa. Exempelvis 

har tolkningen av begreppet långvägare tagits ett steg längre än den ursprungliga av Sveiby et 

al. (1989). Meningar som tenderat till att visa på långvägare har accepterats istället för att söka 

på de teoretiska rakt av. Att koda efter meningar är den största anledningen till subjektiva 

bedömningars uppkomst men ger samtidigt en bättre helhetsbild. Subjektiva bedömningar vid 

analysen av rapporterna ger dock konsekvenser, försöker utomstående personer koda samma 

årsredovisningar kan resultaten skilja sig då alla resonemang och överväganden är svåra att 

fånga i textform och presentera som ett metodologiskt övervägande.  

 

I och med att varje mening och tabell som behandlar humankapital kodats och dokumenterats 

finns material för att visa på mängden humankapital som förekommer i bankernas rapporter. 

Till detta material hör till exempel om en bank i sin rapport redovisat samma nyckeltal mer än 

en gång. Att presentera och analysera denna typ av material skulle ge uppsatsen en annan 

riktning än vad som efterfrågas i frågeställningen, uppsatsen skulle då även undersöka mängden 

humankapital som presenteras av varje bank. Med utgångspunkt i frågeställningen har därför 

mängden humankapital i bankers rapporter lämnats utanför och hänvisas istället till framtida 

forskning.    
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4 Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras den empiriska datainsamlingen som ligger till grund för 

forskningsfrågan. All data är hämtad från respektive företags årliga rapporter, med fokus på 

årsredovisning och hållbarhetsredovisning från år 2016. Inledningsvis beskrivs företagen 

kortfattat innan den redovisade informationen presenteras. Datainsamlingen presenteras och 

sammanställs i en scoreboard och en frekvenstabell, som utvecklats efter den insamlade data 

den empiriska undersökningen genererat. 

 

4.1 Handelsbanken 
Handelsbanken bildades 1871 och är en fullsortimentsbank som inriktar sig på både privat- och 

företagskunder (Handelsbanken 2017). Banken har sin verksamhet i fler än 20 länder där 

hemmamarknaderna är Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. 

Banken har ett decentraliserat arbetssätt och kontor som ska ge en lokal närvaro. De ser 

långsiktiga relationer och tillgänglighet som viktigt, deras mål ligger i att ha bättre lönsamhet 

än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna. Handelsbanken publicerar 

utöver sin årsredovisning en hållbarhetsredovisning separat. Denna hållbarhetsredovisning görs 

i enlighet med GRI:s riktlinjer. 

 

I Handelsbankens årsredovisning redogörs för sju av femton (47%) nyckeltal. Nyckeltalen 

fördelas över kategorierna tillväxt och utveckling (3) och stabilitet (4), vilket betyder att inga 

effektivitetsmått för det humana kapitalet redovisas. Tillväxt och utvecklingsnyckeltalen 

redovisas av Handelsbanken i verbal form löpande i texten. I årsredovisningen återfinns tre 

nyckeltal där samtliga ligger inom stabilitet. Internutbildning för medarbetare nämns först i 

hållbarhetsredovisningen. I hållbarhetsredovisningen identifieras även långvägare, där 

företaget beskriver att en majoritet av chefsposterna rekryteras internt, vilket skapar många 

långvägare. Det erbjuds även individuella utvecklingsplaner där utbildning och 

kompetensutveckling står högt i fokus. Åldersfördelning för att presentera genomsnittsåldern 

visas i tabellform.  

  

4.2 SEB 

SEB är en universalbank som i Sverige erbjuder ett fullständigt tjänsteerbjudande (SEB 2017). 

Banken ser sig som den ledande företagsbanken i Norden och fokuserar på företagsmarknaden 

i Skandinavien, Baltikum och andra delen av världen. SEB har en vision om att leverera service 
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i världsklass till sina kunder och med tydlig strategi skapa långsiktigt värde för kunderna (ibid.). 

Med 160 år i företagsamhetens tjänst har banken 1,4 miljoner privata helkunder. SEB 

presenterar sina årliga siffror i flertalet olika rapporter. Banken ger årligen ut en årsredovisning, 

hållbarhetsrapport, GRI-rapport och ytterligare några finansiella rapporter. Banken anser sig 

även vara Sveriges bästa bank gällande hållbarhetsarbete eftersom de som ensam skandinavisk 

bank är med på Dow Jones hållbarhetsindex.  

 

I SEB:s redovisning presenteras åtta av femton (53%) nyckeltal, i antingen text eller med siffror 

i tabeller. Nyckeltalen som presenteras återfinns i samtliga kategorier vilka är tillväxt och 

utveckling, effektivitet och stabilitet. Ett tydligt mönster går att påvisa i tillväxt och utveckling 

då majoriteten av informationen som faller inom ramarna för humankapitalet kan hänföras till 

utbildning för personal. Den data som presenteras återfinns ofta i både text och numerisk form, 

vilket ger tydliga och exakta data. I SEB:s årsredovisning presenteras nyckeltalen 

utbildningskostnader och personalomsättning. Utbildningskostnader nämns i flertalet 

sammanhang och stärks med återkommande kopplingar. Vidare i hållbarhetsredovisningen 

läggs stort fokus på att presentera hur företaget är långsiktigt hållbart i sina relationer, strategier 

och i sin rapportering. Av informationen som är hänförbar till humankapital går samtliga data 

inom utbildningskostnader, vilket påvisas i 13 olika påståenden varav samtliga i textform. Mest 

aktuell information återfinns i dokumentet "Sustainability Fact Book and GRI Index (SEB 

2017). I rapporten behandlas samtliga tre kategorier av nyckeltal och 27 påståenden är 

hänförbara till humankapitalet. Inom kategorin tillväxt och utveckling behandlas 

utbildningsnivå samt utbildningskostnader. I årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen 

återfinns informationen främst i textform, detta gäller all information bortsett från 

personalomsättningen som nämns i numerisk form. I Sustainability Fact Book and GRI Index 

(SEB 2017) återfinns informationen i siffor, främst sammanställd i tabeller.  

 

4.3 Swedbank 
Swedbank är en fullservicebank med en historia på nära 200 år som i huvudsak erbjuder tjänster 

inom betalning, lån och sparande (Swedbank 2017). Banken har på sina fyra aktiva 

hemmamarknader en kundbas på åtta miljoner kunder som består av allt från kunder med 

grundläggande lösningsalternativ till kunder som kräver en mer avancerad tjänst. Enligt 

Swedbank (2017) är tillgänglighet till kunden viktig vilket banken får genom sin internetbank 

men även genom sina bankkontor (248 i Sverige). Swedbank redovisar enligt GRI:s standarder 
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vilket gör att banken bland annat redovisar humankapital, detta görs framförallt under rubriken 

medarbetare under hållbarhetsdelen i årsredovisningen.  

 

I årsredovisningen går fem av femton (33%) identifierade nyckeltal att finna. Dessa nyckeltal 

är fördelade över kategorierna tillväxt och utveckling (2) samt stabilitet (3). Samtliga av 

Swedbanks presenterade nyckeltal är presenterade i sifferform genom tabeller. I kategorin 

tillväxt och utveckling presenterar Swedbank nyckeltal kopplat till utbildning, såsom 

utbildningsnivå och utbildningskostnader. Utbildningsnivån presenteras som en procentuell 

andel av specificerade utbildningsnivåer. Utbildningskostnaderna i sin tur redogörs genom 

totalt nedlagda utbildningstimmar och utbildningstimmar per anställd. Som stabilitetsmått 

presenteras genomsnittsålder genom en överblick av företagets åldersfördelning, 

personalomsättning som ett indexmått och nyanställda som totalt antal nyanställda. Tilläggas 

ska att Swedbank även presenterar nyckeln utbildningskostnader i verbal form då en 

genomgång av vilka utbildningar som de anställda erbjuds presenteras, bland annat utbildning 

för antikorruption.  

 

4.4 Avanza 

Avanza grundades år 1999 med idén om att erbjuda privatpersoner aktiehandel till låga priser i 

en digital miljö (Avanza 2017). Idag är banken en digital plattform för sparande och 

investeringar som främst riktar sig mot privatsparare, även om tjänster för professionella 

handlare och företagskunder också erbjuds. Banken har en kundbas på 570 600 kunder och en 

marknadsandel på nära sex procent av Sveriges befolkning. Avanza har en vision om att med 

hjälp av bättre förutsättningar för sparande skapa en bättre framtid för miljoner människor. I 

sin årsredovisning har Avanza valt att integrera sin hållbarhetsredovisning, en ambition som 

banken har. Vid upprättande av denna tillämpar banken GRI:s riktlinjer. 

 

Avanza har i sin årsredovisning, där hållbarhetsredovisningen är integrerad, presenterat fem av 

femton (33%) nyckeltal som undersökts i denna uppsats. En del nyckeltal nämns en gång medan 

andra är återkommande. Avanza har presenterat information som i kodningsschemat tillhör 

humankapitalskategorierna ”tillväxt och utveckling” samt ”stabilitet”, däremot återfinns ingen 

information i kategorin ”effektivitet”. I kategori ett återfinns tre nyckeltal. Ett av de nyckeltal 

Avanza presenterar är vilken utbildningsnivå som finns inom banken, detta nyckeltal 

presenteras i verbal form där de beskriver att merparten av medarbetarna har högskole- eller 
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universitetsutbildning. Ett annat nyckeltal Avanza presenterar är utbildningskostnader. Dessa 

utbildningskostnader anges inte som en kostnad i siffror utan presenteras i form av att Avanza 

beskriver hur de utvecklar sina medarbetare. Avanza har i sin årsredovisning även tagit upp 

nyckeltalet betygsättning. Detta görs genom att i verbal form redogöra för hur banken använder 

handlingsplaner, måluppföljning och utvecklingssamtal samt uppföljningar. I kategori tre 

återfinns två nyckeltal som Avanza presenterar i sin årsredovisning. Det ena nyckeltalet är de 

anställdas genomsnittsålder som presenteras både i numerisk- och textform. Det andra 

nyckeltalet banken väljer att presentera är sin personalomsättning, denna visas upp i en tabell. 

 

4.5 Nordnet 

Nordnet är en bank riktad till personer med intresse för investeringar och sparande och som är 

i behov av teknik som gör det möjligt att bedriva sitt intresse, aktiehandel (Nordnet 2017). 

Banken har sedan starten 1998 varit nätbaserad, ett tillvägagångssätt som valdes för att separera 

sig från universalbankerna. Enligt Nordnet har de sedan starten strävat efter att flytta makten 

från bank till konsument, och aktiehandel via internet var ett steg i ledet. Sedan starten har 

Nordnet dock breddat sin tjänst och erbjuder i vissa länder idag även bolån, privatlån, 

värdepappersbelåning och pensionssparande. Enligt Nordnet själva innehas rollen som 

uppstickare inom den allmänna banksfären men som ledande, med en kundbas om en halv 

miljon, bland internetbankerna. Nordnet ser sig själva som en arbetsgivare som rekryterar unga 

talanger och som anser sig i genomsnitt har en ung personalstyrka. Nordnet redovisar enligt 

GRI:s standards vilket gör att banken bland annat inkludering av redovisning av sin personal. 

Personalen presenteras i huvudsak under avsnittet medarbetare.  

 

Nordnet presenterar fem av femton (33%) identifierade nyckeltal i sin årsredovisning. Av dessa 

nyckeltal är inget av talen ett mått på effektivitet utan en jämn fördelning råder mellan tillväxt 

och utvecklingsmått samt stabilitetsmått. Bland nyckeltalen för tillväxt och utveckling 

presenteras utbildningskostnader och betygssättning i verbal form. Bland annat att Nordnets 

anställda har möjlighet till interna utbildningar för att lära sig om exempelvis Nordnets etiska 

värderingar, penningtvätt och antikorruption. I banken has även utvecklingssamtal med de 

anställda där resultatmål är centralt. Stabilitetsmåttet genomsnittsålder presenteras även i verbal 

form genom att berätta att åldersspannet 30–50 år utgör majoriteten av företagets anställda. 

Personalomsättning och nyanställda som även dessa är stabilitetsmått presenteras istället i 

sifferform och genom överskådliga tabeller.  
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4.6 Carnegie 

Carnegie grundades år 1803 och är idag en av nordens ledande investmentbanker som erbjuder 

analystjänster, företagsrådgivning och förmögenhetsplanering (Carnegie 2017). Carnegie 

beskriver sig som marknadsledare i Norden inom områdena Investment Banking, Securities 

och Private Banking. Banken har cirka 620 anställda och ser medarbetarnas personliga 

engagemang och kompetens som en viktig del av verksamheten eftersom det inger ett högt 

förtroende hos kunderna. Att låta medarbetarna utvecklas och attrahera de med hög 

ambitionsnivå ser Carnegie som viktigt hos sig som arbetsgivare. Genom den stora 

erfarenhetsbas företaget har vill de se sig som potentiella kunders ständiga första val. Carnegie 

har varit rådgivare i 41 av 54 börsintroduktioner i Norden sedan 2010. Företaget lämnar årligen 

endast ut en årsredovisning, vilket innebär att hållbarhetsredovisningen är inkluderad.  

 

Den information relaterad till humankapital som återfinns i Carnegies redovisning är integrerad 

i årsredovisningen. Totalt återfinns tre av femton (20%) nyckeltal. Företaget är tydliga med att 

beskriva sina medarbetare som branschens mest kompetenta, vilket gör att inte lika stort fokus 

läggs på utbildning. I första kategorin med tillväxt och utveckling nämns vid fyra tillfällen 

information som är identifierbar med utbildningskostnad, där det beskrivs olika 

utbildningsmöjligheter personalen har. Det nämns även information hänförbar till 

betygssättning, där varje medarbetare utvecklas individuellt. Effektivitetskategorin behandlas 

inte och vidare till stabilitet kan genomsnittsåldern på medarbetare identifieras, vilket 

presenteras i numerisk form.  
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4.7 Sammanställning av empirisk datainsamling 
Nyckeltal Handels-

banken 
SEB Swedbank Avanza Nordnet Carnegie 

Tillväxt & utveckling       
Genomsnittsår i yrket 0 0 0 0 0 0 
Utbildningsnivå 0 2 2 1 0 0 
Utbildningskostnader 1 3 3 1 1 1 
Betygsättning 1 0 0 1 1 1 
Effektivitet       
Andel intäktspersoner 0 0 0 0 0 0 
Förädlingsvärde per anställd 0 0 0 0 0 0 
Förädlingsvärde per 
intäktsperson 

0 0 0 0 0 0 

Vinst per anställd 0 2 0 0 0 0 
Vinst per intäktsperson 0 0 0 0 0 0 
Stabilitet       
Anställningsår i genomsnitt 0 2 0 0 0 0 
Anställningsår i genomsnitt 
per intäktsperson 

0 0 0 0 0 0 

Genomsnittsålder 2 2 2 3 1 2 
Personalomsättning 3 2 2 2 3 0 
Långvägare 1 2 0 0 0 0 
Nyanställda 2 2 2 0 2 0 
Summa: 9 16 10 7 7 4 

Tabell 2 – Scoreboard. Egen bearbetning utifrån datainsamling.  

Sammanfattningsvis går att se tydliga likheter och skillnader mellan de olika bankerna utifrån 

insamlade data. I den första kategorin tillväxt och utveckling återfinns nyckeltalet antal 

genomsnittsår i yrket inte i någon av bankernas redovisningar, däremot påtalas antalet år i 

företaget (Handelsbanken 2017; SEB 2017; Swedbank 2017; Avanza 2017; Nordnet 2017; 

Carnegie 2017). SEB, Swedbank och Avanza beskriver samtliga utbildningsnivån inom sina 

företag genom att presentera tidigare utbildning för medarbetare. Utbildningskostnader är det 

nyckeltal som är mest frekvent förekommande och kan identifieras flertalet gånger i de olika 

rapporterna. I den insamlade data påvisas utbildningskostnad både i text och siffror. Fyra av 

sex banker arbetar med någon typ av betygssättning gentemot medarbetare, vilket kan vara i 

form av individuella utvecklingsplaner eller bonussystem baserade på prestationer.  

 

Kategorin effektivitet är det minst förekommande måttet, som endast identifieras i SEB:s 

Sustainability Fact Book and GRI Index. I tabellform beskriver företagets "Human Capital 

ROI", vilket är ett mått som beskriver hur mycket återbäring en anställd ger (Moses 2017).  

Stabilitetskategorin förekommer frekvent och är identifierbar hos samtliga sex företag 

(Handelsbanken 2017; SEB 2017; Swedbank 2017; Avanza 2017; Nordnet 2017; Carnegie 
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2017). Alla nyckeltal förutom anställningsår i snitt per intäktsperson identifieras. Som ensamt 

företag presenterar SEB anställningsår i snitt, men specificerar ej upp det till intäktsperson. Det 

nyckeltal i kategorin som presenteras av samtliga är genomsnittsålder, vilket hittas i både text 

och siffror. Personalomsättning presenteras tydligt, vanligen flertalet gånger, förutom hos 

Carnegie som ej behandlar den informationen.  

 

Resultatet av den empiriska datainsamlingen är sammanställd och presenteras nedan i en 

scoreboard. Indelningen är gjord utefter kategori och respektive kategoris nyckeltal, som sedan 

har en siffra som resultat. En nolla innebär att ingen information är identifierad, en etta att 

information är påvisad i textform och en tvåa att information är presenterad i numerisk form. 

Siffran tre visar att informationen har presenterats både i verbal och numerisk form. 

 Universalbank  Nischbank  
Nyckeltal Poäng Frekvens Poäng Frekvens 
Tillväxt och utveckling      
Genomsnittsår i yrket 0 0.00 0 0.00 
Utbildningsnivå  4 0.67 1 0.33 
Utbildningskostnader 7 1.00 3 1.00 
Betygssättning 1 0.33 3 1.00 
Effektivitet     
Andel intäktspersoner 0 0.00 0 0.00 
Förädlingsvärde per anställd 0 0.00 0 0.00 
Vinst per anställd  2 0.33 0 0.00 
Vinst per intäktsperson 0 0.00 0 0.00 
Stabilitet      
Anställningsår i genomsnitt 2 0.33 0 0.00 
Anställningsår i genomsnitt 
per intäktsperson 

0 0.00 0 0.00 

Genomsnittsålder 6 1.00 6 1.00 
Personalomsättning 7 1.00 5 0.67 
Långvägare 3 0.67 0 0.00  
Nyanställda 6 1.00 2 0.33 
Summa  38 0.42 20 0,29 

Tabell 3 – Poäng- och frekvenstabell. Egen bearbetning utifrån datainsamling. 

För att vidare sammanfatta den empiriska datainsamlingen presenterar poäng- och 

frekvenstabellen det sammanlagda poängen respektive företag har uppnått. Frekvensen påtalar 

antalet banker inom respektive kategori som redovisar nämnda nyckeltal. Det vill säga att 1,00 

innebär att samtliga tre banker inom kategorin redovisar nyckeltalet. Bland universalbankerna 

är det fyra nyckeltal som redovisas av samtliga banker, hos nischbankerna är det tre nyckeltal. 

Två av dessa nyckeltal redovisas av båda bankkategorierna.  
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5 Analys 
 
I detta avsnitt behandlas och analyseras den data som insamlats i den empiriska 

undersökningen. Vidare kopplas data mot den teoretiska referensramen för att analysera och 

se vidare vad undersökningen säger. Analysen inleder med en övergripande reflektion innan 

vidare analys görs utifrån analysmodellens uppställning.  

 

5.1 Nyckeltal 

I empirin går att tyda att bankerna redovisar sitt humankapital i olika typer av rapporter. En del 

banker väljer att göra det enbart i årsredovisningen medan andra väljer att dela upp 

informationen på flera rapporter. Att integrera redovisning av humankapital i den ordinarie 

årsredovisningen är ett sätt för företag att samla all information i ett dokument och visa upp 

sina investeringar som inte får redovisas som en tillgång (Soyka 2013). Hos de universella 

bankerna är detta till synes inte det normala sättet att rapportera på. Swedbank är ensam 

universell bank med att ha hållbarhetsrapporten integrerad i sin årsredovisning, både 

Handelsbanken och SEB redovisar denna information i ett eller flera separata dokument. Bland 

nischbankerna är det desto vanligare då Nordnet och Avanza integrerar sin hållbarhetsrapport i 

årsredovisning medan Carnegie inte har någon uttalad hållbarhetsredovisning. De universella 

bankerna erbjuder ett komplett banktjänsteutbud (Handelsbanken 2017; SEB 2016; Swedbank 

2017) medan de mer nischade bankerna fokuserar på en snävare målgrupp och erbjuder mer 

specifika tjänster (Avanza 2017; Nordnet 2017; Carnegie 2017). I och med att de universella 

och nischade bankerna riktar sig till olika kunder skiljer sig deras intressenter, parter som 

påverkas av företaget, likaså (Frostensson 2015). För bankerna gäller det att hålla sina 

intressenter till freds (Freeman 1984). Eftersom intressenterna skiljer sig åt mellan de olika 

kategorierna av bank påverkas komplexiteten i bankernas rapporter och därför de redovisade 

nyckeltalen (Bird & Smith 2005). Universella banker med en mer komplex omgivning kan 

därför tvingas redovisa vissa mått för att inte äventyra legitimiteten eftersom omgivningen 

kräver detta. Att utelämna information skulle istället kunna bli ett tecken på att banken döljer 

något. De mindre nischbankerna kan istället undvika vissa nyckeltal, kanske även undvika 

nyckeltal som skulle ge dålig information för företaget, eftersom kravbilden ser annorlunda ut. 

Skillnader och likheter går därför att urskilja i bankers redovisning av det humana kapitalet.   
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5.1.1 Tillväxt och utveckling  

Utifrån intressentteorin bör företag delge viss information som kan vara gynnsam att få ut till 

sina intressenter (Freeman 1984). Intressenterna kan givetvis vara ute efter olika information, 

vilket gör att helheten behöver vara väldigt bred. Att delge information om organisationens 

tillväxt och utveckling kan därav vara väldigt avgörande beroende på vad siffrorna visar i 

relation till vad organisationen vill ge ut till allmänheten. För en intressent som exempelvis 

kunder kan det tänkas vara förtroendegivande och efterfrågat att bankerna signalerar ut vilken 

kompetens som finns inom organisationen för att känna sig säker på att få rätt rådgivning vid 

kontakt med banken. Legitimitetsteorin som handlar om att signalera till allmänheten att 

organisationen är legitim kan förklara varför viss information delges (Deegan & Unerman 

2011). Ingen av bankerna väljer att presentera hur många år de anställda har i yrket vilket gör 

att ett informationsglapp uppstår mellan banken och intressenten, intressenten får inte veta 

vilken erfarenhet personalen har. Samtidigt visar bankerna upp andra mått för att framstå som 

legitima. Nivån på de anställdas utbildning presenteras i någon form i både universal och 

nischbankerna. Nyckeltalet utbildningsnivå presenteras av majoriteten storbanker medan 

nischbankerna istället lagt fokus på att presentera betygsättningen av de anställda, hur de 

anställda utvecklas inom banken (Sveiby et al. 1989). Att bankerna riktat in sig på varsitt av 

dessa mått kan även det grunda sig i vad som får bankerna att framstå som mest legitima. För 

exempelvis Nordnet som uttalat rekryterar unga personer kan det vara fördelaktigt att visa upp 

hur banken utvecklar den personal som anställs då den akademiska utbildningsnivån hos de 

anställda kan mäta sig med universalbankerna som kan ha en fördel av sin långa erfarenhet och 

därför attrahera en högre akademiskt utbildad personal. 

 

Utbildningskostnader är det mest frekvent förekommande nyckeltalet i den empiriska 

datainsamlingen bland samtliga företag. Utbildning är en stor del av det intellektuella kapitalet 

som Edvinsson och Malone (1997) definierar som företagets icke finansiella tillgångar. En stor 

del av bankernas erbjudande är just kunskap och branscherfarenhet, som erbjuds ut till kund 

genom bland annat rådgivning. Där av är det viktigt enligt både intressentteorin och 

legitimitetsteorin att presentera den informationen. SEB (2017) och Swedbanks (2017) 

rapporter presenterar kostnaden i siffror, vilket tydligt påvisar att det är en stor kostnad för 

företagen. Eftersom humankapitalet inte får inkluderas i den traditionella redovisningen är det 

rimligt att företagen vill visa vart stora kostnader som investeringar i utbildning genererar går 

någonstans. En utomstående part, liksom en investerare, kan inte få del av denna informationen 

via den traditionella redovisningen och behöver därför att bankerna presenterar denna siffra 
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separat. Detta för att kunna göra en rimlig bedömning varför en post som personalkostnader är 

hög, investeraren får då information om att investeringar gjorts och som kommer ge framtida 

fördelar. Det skapar även legitimitet när företaget förklarar vart stora kostnadsposter hamnar i 

organisationen.  

 

Vad gäller bankernas frekvens i publicering av nyckeltal tillhörande kategorin tillväxt och 

utveckling är den jämn mellan bankerna. Den stora skillnaden ligger istället i hur universal och 

nischbanker väljer att presentera nyckeltalen. Universalbankerna presenterar i större 

utsträckning nyckeltal i sifferform, vilket underlättar förståelsen men även jämförelsen 

bankerna emellan (Edvinsson & Malone 1997). Antalet intressenter kan vara en grund i varför 

en organisation valt att lägga energi på att ta fram siffror för sina nyckeltal.  

 

5.1.2 Effektivitet  

SEB är ensam bank med att redovisa nyckeltal som mäter det humana kapitalets effektivitet, 

där måttet vinst per anställd är det redovisade. Effektivitetsmåtten mäter vad den enskilde 

anställde står för i relation till ett av organisationens effektivitetsmått, exempelvis vinst (Sveiby 

et al. 1989). Just vinst kan vara ett besvärligt effektivitetsmått för den anställde eftersom vinsten 

påverkas av en rad olika poster i resultaträkningen som inte nödvändigtvis behöver vara 

hänförlig till den anställdes prestation. Trots det är det en indikator på vad den anställde 

levererar till företagens intäktsskapande som i slutändan ger företagens vinst. Just 

effektivitetsmått kan vara viktigt för organisationens intressenter inte minst i form av 

investerare som kan eftersöka detta mått för att göra en bedömning om en eventuell investering 

(Connelly et al. 2011). Att effektivitetsmått inte syns i bankernas rapporter kan dock handla om 

en strävan efter att framstå som legitima. Ränteintäkter är bankers direkta inkomstkälla som 

bland annat består av räntor från utlånade pengar. Det kan vara att förvränga verkligheten men 

låt oss för sakens skull säga att bankers effektivitetsmått grundar sig i ränteintäkter som enbart 

kommer från belåningar. För att uppnå höga intäkter skulle därför utlåningen behöva vara hög. 

Att redovisa frivilliga upplysningar gör företag för att skapa en legitim framställning gentemot 

sina intressenter, att för dessa uppvisa sin verksamhet på ett socialt accepterat sätt (Kent & 

Zunker 2013). Bland bankers intressenter står bland annat kunder, företag och myndigheter. 

Det är för dessa de frivilliga upplysningarna görs och enligt Kent och Zunker (2013) samt 

Rankin och Tobin (2002) handlar företagens informationsspridning om att skapa legitimitet 

gentemot dessa. Att majoriteten av bankerna väljer att inte redovisa dessa upplysningar kan 

vara ett sätt att skapa legitimitet på. Det kan ligga i att intressenterna varken efterfrågar eller att 
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det inte anses vara etiskt riktigt att redovisa ett mått kopplat till effektivitet per anställd hos 

bankerna när det bygger på hur mycket bankerna lånar ut. Nu är verkligheten inte lika hård, 

ränteintäkter kommer från flera håll, trots det kan detta vara en bidragande orsak till att 

bankerna i regel inte signalerar ut ett sådant mått.  

 

5.1.3 Stabilitet  

Nyckeltalet ”anställningsår i genomsnitt” har SEB valt att ta med i sin årsredovisning, övriga 

banker har valt att inte presentera detta. När företag vill ge utomstående parter inblick i och 

ökad förståelse om företagets verksamhet kan årsredovisningen användas (Smith, Brännström 

& Jansson 2015). Att SEB valt att redovisa nyckeltalet kan bero på att de vill förmedla denna 

information till sina intressenter. Intresset av humankapital har dessutom ökat bland intressenter 

(Rimmel 2003). Detta skulle i sin tur kunna vara ett incitament till varför SEB valt att redovisa 

nyckeltalet. Samtliga banker har redovisat nyckeltalet genomsnittsålder som ger intressenten 

en bild av företagets kunskap och stabilitet (Sveiby et al. 1989). Att visa vilken 

genomsnittsålder företaget har kan förmedla att organisationen har ett driv eller att den är klok 

och erfaren, utefter om genomsnittsåldern är låg eller hög (Sveiby 1997). Denna information 

kan vara intressant för en framtida potentiell arbetstagare eftersom denne person kan tänkas 

söka efter information om det företag personen tänker söka tjänst hos. I valet av arbetsgivare 

kan det för denna person tänkas vara intressant att veta hur organisationen har ett driv eller är 

mer erfaren. Till dessa nyckeltal bör legitimitetsteorin kunna kopplas, legitimitetsteorin kan 

motivera varför företag väljer att delge viss information (Frostensson 2015). Anställningsår i 

genomsnitt och genomsnittsålder hos de anställda kan tyda på att det finns erfarenhet inom 

organisationen och att de anställda är vana att arbeta med de system som finns i organisationen. 

För en utomstående part, exempelvis någon som vill vända sig till banken för rådgivning, kan 

det vara intressant att veta vilken kompetens och erfarenhet som finns.  

 

Personalomsättningen är ett nyckeltal som majoriteten av bankerna uppvisar. Nyckeltalet i sig 

visar i vilken mån företaget omsätter sin personal (Sveiby et al. 1989; Sveiby 1997). Ur en 

intressents perspektiv kan detta mått vara intressant att få tillgång till, en person som exempelvis 

är nyanställd, kan tänkas vilja se en låg personalomsättning. Sett till signalteorin vill avsändaren 

ofta signalera något som visar på positiva egenskaper inom företaget (Connelly et al. 2011). 

Har bankerna en personalomsättning som anses vara bra kan tänkas att bankerna vill signalera 

detta till sina intressenter. För att bankerna ska verka legitima kan tänkas att de bör uppvisa 

detta nyckeltal oberoende av hur de väljer att värdera personalomsättningen. Detta i enlighet 
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med legitimitetsteorin som säger att företag kan skapa transparens gentemot allmänheten 

genom att publicera information som egentligen inte behöver redovisas (Deegan & Unerman 

2011). 

 

Långvägare är ett nyckeltal som endast två av samtliga banker redovisar i sina rapporter, dessa 

är Handelsbanken och SEB. Måttet är ett stabilitetsmått där ett högt värde visar på en stabil 

organisation (Sveiby et al. 1989). En anledning till att majoriteten av universalbankerna, till 

skillnad från nischbankerna, redovisar detta nyckeltal kan vara att universalbankerna funnits på 

marknaden under en längre tid. Med signalteorin har avsändaren ofta en avsikt att signalera 

något av positiv karaktär till mottagaren (Connelly et al. 2011). Att Handelsbanken och SEB 

väljer att redovisa långvägare skulle därför kunna kopplas till signalteorin och att ett högt värde 

av stabilitetsmåttet visar på en stabil organisation. Hur många nyanställda som finns i 

organisationen har fem av sju banker valt att redovisa. Två av de banker som valt att presentera 

detta nyckeltal är Handelsbanken och SEB, som tidigare nämnt även redovisat långvägare. Har 

en organisation ett stort antal nyanställda kan detta leda till ökad instabilitet i organisationen 

(Sveiby et al. 1989). Har en organisation ett högt värde av stabilitetsmåttet långvägare kan detta 

visa på stelhet. Med tanke på att Handelsbanken och SEB valt att presentera båda nyckeltalen 

kan tänkas att de valt att presentera antal nyanställda för att visa att det inte finns en stelhet i 

organisationen, utan att de har långvägare men även nyanställda. 

 

Vad gäller redovisning av de nyckeltal som tillhör kategorin stabilitet har universalbankerna 

publicerat dessa i högre frekvens än nischbankerna. Sett till varje enskild bank presenterar dock 

majoriteten av bankerna stabilitetsmåtten i numerisk form vilket är ett mer lättbegripligt och 

lättöverskådligt sätt att presentera nyckeltalen på (Edvinsson och Malone 1997). 

Universalbankeras totalpoäng sticker dock iväg till skillnad mot nischbankernas vilket har sin 

förklaring framförallt i frekvensen i denna kategori, hur man presenterar nyckeltalen är 

likvärdigt mellan de olika bankkategorierna. 

 

5.2 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan utifrån analysen sägas att merparten av universalbankerna redovisar 

humankapital med hjälp av kompletterande redovisning som inte är integrerad, till skillnad från 

nischbankerna där majoriteten valt att integrera sin hållbarhetsredovisning. Hur bankerna väljer 

att redovisa nyckeltalen under tillväxt och utveckling skiljer sig mellan universalbankerna och 
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nischbankerna, där universalbankerna i större utsträckning presenterar nyckeltalen i numerisk 

form. Effektivitetsmåtten är sällsynta i bankernas redovisningar och enda bank att redovisa ett 

sådant mått är SEB. Att resterande banker inte redovisar effektivitetsmått kan bero på att de vill 

framställas som legitima gentemot sina intressenter. Exempelvis kan det anses vara ej etiskt 

riktigt att redovisa ett mått kopplat till effektivitet, till exempel vinst per anställd, när måttet 

bygger på hur mycket bankerna lånar ut. Vad gäller stabilitetsmåtten har universalbankerna i 

högre frekvents presenterat dessa. Av de banker som valt att presentera stabilitetsmått har 

majoriteten redovisat dessa i numerisk form, något som kan kopplas till att siffror är ett mer 

lättöverskådligt sätt att redovisa nyckeltal på.  

 

5.3 Kritik mot analys 
Nyckeltalen från Sveiby et al. (1989), Sveiby (1997) och Edvinsson och Malone (1997) har 

legat till grund för analys av insamlade data och givit verktyg till att identifiera humankapital 

hos banker. Kritik mot dessa nyckeltal kan dock lyftas fram för diskussion. Nyckeltalen som 

använts är generellt framtagna och inte specifika för banker, detta gör att de kan ge ett för brett 

perspektiv vilket kan vara en av orsakerna till att vissa nyckeltal inte identifierats i någon av 

bankerna. Det kan helt enkelt handa om att de inte är aktuella för just banker. Att använda en 

allmän definition kan dock bringa med sig styrkor. Att undersöka banker från en allmän 

definitionslista av humankapital kan öppna upp för jämförelser med andra branscher. 

Nyckeltalen kan rimligtvis användas oavsett bransch och på så sett bli lätt att jämföra mellan 

olika undersökningar. Det går utifrån datainsamlingen se att vissa begrepp är vidare använda 

än andra där intäktsperson är ett begrepp som inte identifierats i årsredovisningarna. Varken 

termen i sig eller dess innebörd har bankerna lagt någon vikt vid i sina rapporter vilket kan 

väcka frågor om begreppets aktualitet. Det kan vara så att intäktsperson är ett begrepp väldigt 

färgat av Sveiby et al. (1989) egen syn på organisationer. Författarna lyfte själva fram att 

intäktsperson är ett kontroversiellt begrepp. Att utesluta dessa skulle kunna ses som rimligt, 

men eftersom en allmän uppsättning nyckeltal använts i denna uppsats kan det vara väsentligt 

att behålla dessa just för att göra studien möjlig att jämföra med studier i andra branscher.  
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6 Slutsatser 
 
I detta avsnitt kommer studiens forskningsfråga besvaras, med grund i tidigare avsnitt. Vidare 

presenteras studiens bidrag till forskningen och avslutas med förslag på vidare forskning inom 

området. 

 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur banker redovisar humankapital i sina årsredovisningar 

och hållbarhetsrapporter. Vidare studeras hur universalbanker med ett fullständigt 

tjänsteerbjudande redovisar humankapital jämfört med nischbanker som riktar sig mot ett 

snävare kundsegment. 

 

6.1 Hur redovisar universal- kontra nischbanker humankapital? 

Slutsatsen av denna studie är att banker redovisar humankapital olika om det är en 

universalbank eller nischbank. Vid bankers redovisande av humankapital är det framför allt två 

kategorier av nyckeltal som redovisas, tillväxt och utveckling samt stabilitet. Det är enbart 

nyckeltalen utbildningskostnader och genomsnittsålder som presenteras av samtliga banker, i 

övrigt presenterar var enskild bank olika urval av nyckeltal. Nyckeltalen som presenteras väljs 

utifrån vad bankerna anser göra framställningen av sin verksamhet mest legitim, vilket påverkas 

av vad intressenterna efterfrågar. Skillnader uppstår i hur företagen presenterar nyckeltalen. 

Nischbanker tenderar att i större utsträckning presentera nyckeltalen i verbal form, tydligast är 

att det görs under kategorin tillväxt och utveckling. De traditionella bankerna tenderar å andra 

sidan till att precisera nyckeltalen i form av siffror vilket har kunnat utläsas vara att föredra för 

läsarens förståelse.  

 

Att företagen presenterar olika typ av nyckeltal är med andra ord i enlighet med intressent-, 

legitimitet- och signalteorin. Denna koppling kan göras eftersom bankerna har olika intressenter 

som efterfrågar olika information, men också för att bankerna vill signalera ut viss information 

som de anser skapa legitimitet. En annan slutsats som dragits är att universalbankerna 

presenterar nyckeltalen mer frekvent än nischbankerna. Vidare är nyckeltalen i numerisk form 

mer förekommande hos universalbankerna, medan nischbankerna allt oftare varierar mellan 

formerna. Nischbankerna är mer restriktiva med informationen som ges ut vilket leder till att 

det är svårare att identifiera nyckeltalen i bankernas redovisningar. Nischbankerna riktar sig 

mot ett snävare kundsegment och väljer utifrån sitt segment den information som presenteras, 
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information som kan vara värdefull gentemot intressenterna. Detta innebär att företagen 

redovisar olik information på grund av vilka de vill nå ut till och vilka intressenter som finns.  

 

Ytterligare slutsatser som dragits är att bankerna med en hållbarhetsredovisning redovisar mer 

humankapital än företag utan denna redovisning. Carnegie är enda bank utan uttalad 

hållbarhetsrapport och enda bank som inte redovisar enligt GRI:s standards. De är även den 

banken med lägst frekvens i redovisning av nyckeltalen. Att Carnegie redovisar färre nyckeltal 

är i enighet med intressentteorin då banken, i jämförelse med övriga, riktar sig mot en ytterst 

snäv kundgrupp och har i den bemärkelsen färre intressenter att förse med information.  

 

6.2 Bidrag till forskningen 
Studiens bidrag är att insikter har givits hur banker redovisar humant kapital. Vidare har studien 

utformat en analysmodell för hur humankapital kan analyseras ur företagsrapporter. 

Analysmodellen är hämtad från tidigare forskning men modifierad från att analysera 

intellektuellt kapital i sin helhet till delvariabeln humankapital. Analysmodellen täcker av det 

humana kapitalet i tre olika kategorier som kan ligga till grund för framtida forskning. 

Ytterligare anpassning kan göras, exempelvis kan nyckeltal bytas ut för att bättre söka hur 

organisationer redovisar sitt humana kapital. 

 

6.3 Vidare forskning 

Humankapital är en växande trend som synliggörs mer frekvent i företagsredovisningar. Något 

som kommer påverka denna redovisning markant är den nya lag som infördes under år 2017, 

lagen kommer kräva att företagen upprättar en hållbarhetsredovisning, som ofta behandlar 

humankapitalet. Genom att göra hållbarhetsredovisningen lagstadgad sätts helt andra krav på 

företagens redovisning. I vidare forskning vore därför intressant att undersöka hur denna lag 

påverkar de företag som gör sig gällande. En jämförelse mellan två år, där ett år ligger innan 

lagkravet och ett år efter, kommer tydligt påvisa om lagen har påverkat redovisningen och om 

någon förbättring gjorts. I vidare forskning vore även intressant att studera varför de olika 

bankerna redovisar humant kapital. Vidare vore intressant att studera vad som ligger till grund 

för de val som görs gällande vilka nyckeltal som presenteras, detta eftersom bankerna i 

dagsläget väljer att i stora drag presentera olika nyckeltal. Därför vore det intressant att se vilka 

bakomliggande faktorer som finns till varför banker redovisar humankapital och varför de 
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väljer att redovisa viss information, detta kan tänkas studeras genom en intervjustudie för att få 

en inblick i hur bankerna resonerar. 
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