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Background: The last couple of decades there has been a decline of how much a 

company’s  market value the book value stand for. The Intellectual Capital and more precisely 

the Human Capital represents to a big degree that gap and can be definied as the coworkers 

knowledge, skills and other aspects that contribute to a coworkers attribute in his/hers 

workassignments.  

Purpose: The purpose of the paper is to contribute with knowledge of how and in what extent 

knowledge-intense companies in different sectors disclose information about Human Capital 

in their annual reports. Furthermore the purpose of the paper is to give a picture of how that 

information coincides with what a financial analyst requests in the context, and how 

conditions between demand and supply of information on Human Capital affect the degree of 

fulfilling the purpose of accounting.  

Design/Methodology: The scan of the annual reports has been summarized in a scoreboard 

with a comparison between sectors biotechnology- and information technology .The 

companies were given a one (1) if the specific factor of information on Human Capital is 

mentioned in the annual report or a zero (0) if it wasn’t. The other part of the paper, where the 

aim was to examine what a financial analyst requests of the above-mentioned subject, was 

done by a qualitative interview. Lastly a comparison by those two parts were made and also 

an analysis of possible differences and similarities.  

Findings: The general picture of the findings show that the Information Technology sector 

account for more factors concerning Human Capital than the Biotehnology sector does. When 

it comes to what a Financial Analyst requests most about Human Capital in Annual Reports, 

in his/hers assesement of a company the findings show that information about management 

and board of directors is most important. On the other hand, their assesement is also based to 

a high degree on personal meetings with management and board.   

Conclusion: Concluding discussions show that information on Human Capital in Annual 

Reports is highly voluntary which often leads to a conflict of what “a true- and fair view” 

stands for. Furthermore there can be a conlict between information that is considered relevant 

but not reliable and therefore isn’t shown in the Annual Reports by the companies. Our view 

of that problem is, still, that it may lie a big value for stakeholders to have that information 

accounted for. Also, if a bigger persistence from stakeholders should be taken companies 

would probably adapt more to the environment.  
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Companies, Scoreboard, Annual Report, Financial Analyst, Information Technology, 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel redogörs för undersökningens bakgrund och problemdiskussion samt 

frågeställning, syfte och bidrag. 

1.1 Bakgrund 

Inom redovisning är en tillgång en resurs vilken företaget har bestämmande inflytande över 

och som förväntas innebära ekonomiska fördelar i framtiden. Tillgångar kan sedan delas in i 

materiella, finansiella och immateriella tillgångar. De materiella tillgångarna är fysiska till sin 

art och förekommer alltid i företagets balansräkning. De immateriella tillgångarna är däremot 

icke påtagliga tillgångar som varken går att väga eller bära men som företaget ändå har 

bestämmande inflytande över. (FAR, 2013). 

Historiskt sett har de materiella tillgångarna varit viktigast för företagen. Den historiske 

fabriksägaren ägde sina byggnader och maskiner och dessa var de viktigaste tillgångarna i 

företagets värdeskapande process. Så sent som 1980 bestod 80% av ett företags 

marknadsvärde av dess redovisade värde. 1990 var samma siffra 55% och år 2000 nådde 

siffran sin topp då endast 15% av företagens marknadsvärden kunde förklaras av storleken på 

balansomslutningen. Efter IT-kraschen ökade den siffran något till 25% år 2002, men 

utvecklingen är ändå tydlig. Mindre och mindre av företags marknadsvärde utgörs av de 

tillgångar som finns redovisade i balansräkningen och istället ökar det immateriella 

tillgångarnas betydelse (Ballow et al. 2004). Ett annat sätt att uttrycka utvecklingen är att 

människorna i organisationerna som del av det intellektuella kapitalet blir allt viktigare och 

genererar mer och mer värde för företagen. 

1.1.1 Det intellektuella kapitalet 
En viktig del av de immateriella tillgångarna är det som kallas för det intellektuella kapitalet. 

Genom åren har det intellektuella kapitalet, även kallat kunskapskapitalet, definierats på en 

mängd olika sätt. Annell & Sveiby (1989) visar med sin modell över de tre kapitaltyperna var 

tyngdpunkten ligger hos olika företag. I industriföretaget är finanskapitalet av stor betydelse 

då exempelvis stora investeringar av maskiner görs på regelbunden basis, något som kräver en 

större buffert av denna typ. Kunskapen och kompetensen ligger i själva 

produktionsutrustningen. I tjänsteföretaget är däremot strukturkapitalet av större vikt då det 

handlar om att standardisera en produkt för marknaden som är densamma för alla. Strukturen 

och processen som krävs för att genomföra detta sitter i väggarna och organisationen i sig. 

Kunskapsföretaget lägger istället tonvikten vid individkapitalet, även kallat humankapitalet. 

Där återfinns mer individuell kompetens och skräddarsydda lösningar för kunderna som 

personalen i företaget står för i form av bland annat återkommande utbildningar och således 

ny kompetens. (Annell & Sveiby, 1989) Det intellektuella kapitalet utgörs i denna definition 

alltså av struktur- och humankapital. 

Brooking (1997) har en annan synvinkel på intellektuellt kapital och delar istället in det i fyra 

undergrupper. De tillgångar som är relaterade till marknaden och gör företaget eftertraktat 

från utsidan, exempelvis varumärken och kundlojalitet, benämns just marknadstillgångar. 
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Humanrelaterade tillgångar är den utbildning och skicklighet personalen äger för att kunna 

utföra sitt jobb. Den tredje undergruppen är tillgångar i intellektuell egendom. Kunskaper som 

organisationen har erhållit i form av kunskap och rutin från tidigare processer och affärer med 

bland annat kunder och leverantörer. Exempelvis know-how, patent med mera. Den 

avslutande undergruppen är infrastrukturtillgångar. Där återfinns företagskulturen och 

kommunikationssystem såsom e-post och intranät. Gemensamt för de olika definitionerna av 

det intellektuella kapitalet är att humankapitalet i samtliga utgör en viktig del av begreppet. 

 

1.1.2 Humankapitalet 

I moderna kunskapsintensiva företag är det intellektuella kapitalet den viktigaste faktorn i 

företagens värdeskapandeprocess (Sveiby, 1995). I dessa kunskapsintensiva företag kan upp 

till två tredjedelar av företagets värde utgöras av det intellektuella kapitalet, där 

humankapitalet alltså utgör en viktig del. Sacui & Sala (2012) definierar humankapital som 

människors kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan bidragande fysiska och 

psykiska egenskaper. Med utgångspunkt i definitionerna av dessa begrepp blir det naturligt att 

se humankapitalet som en mycket viktig resurs i företagets värdeskapandeprocess vilken det, 

på grund av att företaget inte har ett bestämmande inflytande över personalen, inte går att 

finna lagstöd för att ta upp som en immateriell tillgång i balansräkningen. 

Youndt & Snell (2004) har konstaterat ett samband mellan humankapital och organisationers 

prestation. Deras studie omfattade en rad publika bolag inom industrisektorn och visade på att 

humankapitalet hade en positiv påverkan på räntabilitet på totalt kapital samt räntabilitet på 

eget kapital. Att humankapital inte tas upp i de finansiella rapporterna trots dess tydliga bidrag 

till företagets värde brukar kallas för Value paradox (Sacui, Sala 2012). Eftersom 

humankapitalet påverkar värdeskapandet i företagen bör information om detsamma anses vara 

av intresse för såväl investerare som andra intressenter och på senare år så har information om 

immateriella investeringar också blivit både intressantare och viktigare för investerare och 

kreditgivare. Detta förhållande blir än tydligare i kunskapsföretag, där personalen och dess 

kompetens är den viktigaste produktionsfaktorn, än i mer traditionella kapitalintensiva 

industriföretag. (Sacui, Sala 2012) 

1.1.3 Redovisning av humankapital 
Redovisning av humankapital är inte oproblematiskt. Historiskt sett har forskare varit överens 

om att humankapital är en viktig tillgång i organisationen. Trots detta kan inte forskare och 

redovisningsprofessionen komma överens om hur detta kapital ska hanteras i redovisningen 

och idag finns alltså ingen praxis för hur redovisning av humankapital ska ske. (Flamholtz et 

al 2002) Det som ändå enligt svensk lagstiftning måste finnas med i årsredovisningen i form 

av tilläggsinformation i noter är: 

 Medelantalet anställda under räkenskapsåret samt personalstyrkans könsfördelning. 

Dessa faktorer ska presenteras med geografisk indelning i det fall företaget har 

anställda i fler än ett land. 

 Dels styrelsens könsfördelning samt dels VD och övriga ledningens könsfördelning. 

Dessa ska redovisas var för sig. 
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 Löner och ersättningar samt sociala kostnader och pensionskostnader. Publika 

aktiebolag ska i redovisningen av dessa skilja på delar hänförliga till dels styrelse, VD 

och övrig ledning samt dels all övrig personal. 

I övrigt ska sådant som inte redovisas i balans- och resultaträkning eller noter men som är 

viktigt för att bilda sig en uppfattning om utvecklingen av företagets verksamhet tas upp i 

förvaltningsberättelsen. (ÅRL 5:18–22, 6:1) De intressenter som efterfrågar 

redovisningsinformation om humankapital är alltså dels beroende av företagens förståelse av 

humankapitalets betydelse, dels utlämnade till dessas goda vilja eftersom utlämnande av 

information på området sker på frivillig basis. 

1. 2 Problemdiskussion 

Det är viktigt att förstå hur humankapitalet skiljer sig från andra tillgångar. Många företag kan 

idag spendera stora pengar på att utveckla sin personal genom utbildningar för att ge dem 

kunskaper och fördelar gentemot sina konkurrenter. Men eftersom företaget inte äger 

personalen så kan personalen när som helst gå över till konkurrenterna och då ta sina 

kunskaper med sig. Detta innebär i så fall att konkurrenten får ta del av hela den investering 

som företaget har gjort (Ballow et al 2004). Inte nog med att företagen skulle förlora en viktig 

resurs som besitter viktig kunskap. Denna resurs skulle dessutom kunna hamna hos företagets 

största konkurrent. Med andra ord så skulle en sådan situation kunna bli problematisk för 

företaget med potentiella ekonomiska förluster som följd. 

Materiella tillgångar brukar förslitas med åren och bli sämre. Humankapital däremot gör det i 

regel inte, snarare tvärtom. Människors kunskaper ökar i takt med att erfarenheten blir större. 

Detta gör det ännu viktigare för företag att behålla sina anställda och deras kunskaper inom 

organisationen. Lägg där till det faktum att tendenser i dagens arbetsliv mer och mer tyder på 

att människor skiftar fokus, från att vara lojala mot sina arbetsgivare till att mer tänka 

individuellt och på sina egna karriärer (Herriot, Scott-Jackson 2002) och det blir tydligt att 

företagens fokus på att ta väl hand om och behålla humankapitalet blir allt viktigare.  

Det är dessa faktorer tillsammans som särskiljer humankapitalet från exempelvis materiella 

tillgångar. Men det är också dessa särunika egenskaper som gör humankapitalet svårhanterligt 

för den traditionella redovisningen. Hur kan man ta upp människor och deras kunskaper i 

balansräkningen när de när som helst kan promenera över till konkurrentens balansräkning? 

Och även ifall det skulle finnas en utvecklad praxis för hur humankapital ska redovisas så 

uppstår frågan hur ska det värderas? 

Att humankapital inte kan tas upp som en tillgång skapar dock en problematisk situation där 

marknadsvärden långt överstiger de redovisade värdena. Detta värdegap, där humankapitalet 

blir en allt större och viktigare del, växer över tiden. Relevant information kring dessa värden 

blir därför viktigare och viktigare för alla de intressenter som för att kunna fatta ekonomiska 

beslut vill bilda sig uppfattningar om vad som rimligen kan anses vara företagens verkliga 

värden. (Sacui, Sala 2012) I takt med att humankapitalets betydelse blir större ökar risken för 

att det uppstår en situation av informationsasymmetri, där investerare inte vet tillräckligt 

mycket om företaget, vilket leder till osäkerhet på marknaden och överdriven prisrörlighet hos 



4 
 

aktierna. Marknadsrisken hos finansiella tillgångar tenderar helt enkelt att bli högre om 

utbudet av information till marknaden är otillräckligt. (Tayles et al. 2007) 

En ytterligare dimension av problemet, utöver värderingsproblematiken och den osäkerhet 

den kan sprida bland intressenter, återfinns i paragraf 3 i årsredovisningslagens andra kapitel 

som säger att redovisningen som helhet ska ge en rättvisande bild av företagets finansiella 

ställning (ÅRL 2:3). När ett kunskapsföretag satsar på intern kompetensutveckling innebär det 

en investering i humankapitalet som resurs. Men den rent bokföringsmässiga effekten av en 

sådan satsning blir endast en kostnad vilken belastar resultatet. Genom att utveckla sin 

viktigaste resurs och förbättra sin förmåga till värdeskapande reducerar företaget alltså sitt 

redovisade värde. På grund av ökningen av dels humankapitalets betydelse, dels intresset av 

information kring detsamma så finns det ett intresse av att skapa tillförlitliga metoder för att 

mäta det (Lim, Chan, Dallimore 2009). Trots detta finns ingen utvecklad praxis och flera 

forskare (Bukowitz et al 2004) är kritiska till de traditionella redovisningsmetoderna. Att mot 

bakgrund av detta inte redovisa tilläggsinformation om humankapital på ett adekvat sätt kan 

tyckas stå i direkt strid med en av årsredovisningslagens mest centrala paragrafer.  

Det kan tyckas märkligt att företagets intressenter å ena sidan visar på ett ökat intresse för 

humankapital medan redovisningsprofessionen å andra sidan fortfarande inte har kommit 

längre i utvecklingen av praxis på området. De som jobbar med redovisning och utvecklingen 

av dess regelverk borde ha som främsta syfte att tjäna redovisningens intressenter och att 

jobba för att högkvalitativ redovisningsinformation tillhandahålls. Men det behöver inte 

nödvändigtvis vara så enkelt som att utbudet av redovisningsinformation inte tillgodoser 

marknadens efterfrågan. Kan det vara så att den typen av information som intressenter 

efterfrågar redan lämnas i stor utsträckning i årsredovisningarnas frivilliga del? Eller kan det 

vara så att intressenterna inte efterfrågar information om humankapitalet i årsredovisningarna 

utan söker sig till andra informationskanaler för att bilda sig en uppfattning om detta? 

Vad säger modern forskning om kunskapsföretagens redovisning av intellektuellt kapital i en 

svensk kontext? Arvidsson (2003) behandlar hur efterfrågan av sådan information som inte är 

lika konkret som exempelvis en materiell tillgång ser ut i jämförelse med utbudet i företagens 

årsredovisningar. De företag som undersöks är verksamma i de nordiska länderna inom 

branscherna läkemedel, bioteknik och återförsäljning av vårdutrustning. Arvidsson kommer 

till slutsatsen att forskning och utveckling samt företagets affärsrelationer är de två aspekter 

av intellektuellt kapital som anses viktigast av företags ledningsgrupper, som redovisas mest 

utförligt i årsredovisningarna och som också ägnas mest uppmärksamhet i finansanalytikers 

analysrapporter. 

Hur påverkar då denna studie vår syn på problemet och vad vi anser oss veta om det? 

Gällande undersökningen av utbudet konstaterar vi att urvalet av undersökningsobjekt är 

specifikt. Företagen verkar i branscher som är starkt förknippade med och beroende av 

vetenskapliga framsteg. Att utifrån studien då dra generella slutsatser om att forskning och 

utveckling är lika viktigt i alla kunskapsintensiva företag anser vi alltså inte möjligt. Vidare 

präglas, och framförallt präglades vid tidpunkten för undersökningen, dessa branscher i de 

nordiska länderna av strikt reglerade marknader genom till exempel apoteksmonopolen i 
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Sverige och Norge samt i övrigt hårda regleringar. Att goda affärsrelationer under sådana 

förutsättningar anses vara av yttersta vikt ger oss inte heller underlag till en slutsats om att 

detta gäller generellt för kunskapsintensiva företag över branschgränser. Arvidsson berör 

också detta faktum i sina förslag till vidare forskning där rekommendationer om jämförelser 

med andra kunskapsintensiva branscher görs (Arvidsson, 2003) och detta är något vi valt att ta 

fasta på i denna studie. När det kommer till undersökningen av efterfrågan är slutsatserna 

kring vad finansanalytiker intresserar sig för dragna utifrån en empirisk studie av 

analysrapporternas innehåll. Vi anser att hänsyn bör tas till att rapporterna som produkt 

riskerar att begränsas av det faktiska informationsutbudet. Därför anser vi att ett lämpligt sätt 

att skapa en bild av marknadens efterfrågan på information snarare är att undersöka vilken 

information en finansanalytiker efterfrågar och varför än att undersöka analysrapporters 

innehåll.  

1.4 Frågeställning 

 Hur och i vilken utsträckning redovisar kunskapsintensiva företag i olika branscher 

humankapital i sina årsredovisningar? 

 Vilken information gällande humankapital i kunskapsföretag efterfrågar en 

finansanalytiker och varför? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan utbud och efterfrågan av 

redovisningsinformation gällande humankapital i kunskapsintensiva företag och vad 

har dessa för effekter för uppfyllandet av redovisningens syfte? 

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap kring hur och i vilken utsträckning 

kunskapsföretag i olika branscher redovisar information om humankapital i sina 

årsredovisningar. Vidare syftar uppsatsen till att ge en bild av hur den redovisade 

informationen stämmer överens med vad en finansanalytiker efterfrågar i sammanhanget samt 

vad rådande förhållande mellan utbud och efterfrågan har för effekter på uppfyllandet av 

redovisningens syfte. 

1.6 Bidrag 
Kunskapen om hur kunskapsintensiva företag redovisar sitt humankapital i årsredovisningarna 

i jämförelse med de aspekter som en finansanalytiker anser viktiga, är i första hand av 

praktisk karaktär. Kunskapen kan komma att leda till rekommendationer gällande redovisning 

av humankapital vare sig det visar sig finnas brister eller inte i företagens redovisning då 

slutsatserna som dras kan påvisa om de är på rätt spår eller inte.  
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2 REDOVISNING AV HUMANKAPITAL I EN HISTORISK KONTEXT 
Detta kapitel utgörs av en redogörelse för utvecklingen av redovisning av humankapital 

genom historien. 

 

Humankapitalet började diskuteras redan så tidigt som på 1920-talet men det var först på 

1960-talet som forskningen tog fart ordentligt. Då myntades begreppet human resource 

accounting (HRA) för första gången. (Flamholtz et al, 2002) HRA definieras som “…en 

process som består av att identifiera och mäta data som är relaterad till humankapital och att 

kommunicera den informationen till intressenterna.” (American Accounting Association's 

Committee on Human Resource Accounting 1973). Flamholtz (2002) framhåller tre viktiga 

funktioner i HRA. För det första så kan HRA ge numerisk information om kostnad och nytta 

av mänskliga resurser, för det andra kan HRA fungera som ett analysverktyg vid 

beslutsfattande och för det tredje att HRA kan få beslutsfattare att anlägga ett 

humankapitalperspektiv. 

 

Utvecklingen av HRA har skett stegvis. Det första steget togs av Roger Hermanson på 60-

talet när han utvecklade en modell för att mäta humankapitalets nytta i de finansiella 

rapporterna. Detta arbete gav inspiration till forskare som Eric Flamholtz och R. Lee 

Brummet att börja utveckla hur HRA i framtiden skulle kunna användas i organisationer och 

av människor i beslutsfattande positioner. Deras forskning syftade till att visa bristerna i att 

hantera anställda som kostnader istället för tillgångar. Flamholtz doktorsavhandling 

utmynnade i en teori om individens nytta för organisationen. (Flamholtz et al, 2002) 

 

Under 70-talet så ökade intresset för HRA kraftigt. Dess budskap spreds över världen och 

diskuterades nu i länder som Japan och Australien. Det var under den här perioden som de 

första försöken att implementera HRA i företag gjordes. Forskningsrapporter visade att 

investerare gjorde annorlunda val när det fanns HRA-information i redovisningen. En annan 

forskningsrapport visade att beslutsfattandet påverkades kraftigt av HRA och att företag som 

tillämpade HRA i sin redovisning ansågs bättre förberedda och att om det fanns information 

kring HRA i de finansiella rapporterna så var prognoserna över företagens nettoomsättning 

bättre. (Flamholtz et al 2002) 

 

Under perioden 1977-1980 så minskade intresset för HRA. Detta berodde främst på att den 

grundläggande forskningen redan hade gjorts och att den fortsatta forskningen var komplex 

och endast kunde göras av några få forskare som var djupt insatta i området. De behövde 

dessutom hjälp från organisationer som var villiga att ställa upp som försöksobjekt. 

Organisationer under den här perioden var pessimistiska i sin inställning till HRA. Främst 

beror det på den osäkerhet som upplevdes finnas kring humankapital. Där och då kunde 

forskningen kring HRA ha stannat av och slutat endast som en god idé. Men allt detta skulle 

ändras inom några år. (Flamholtz et al 2002) 

 

Från 1980 och framåt så började interesset för HRA återigen att öka. Ny forskning kom fram 

inom området som utvecklade HRA. Bland annat en studie av Flamholtz som skapade en 

modell för hur ersättningskostnader kan räknas fram för civilingenjörer inom den amerikanska 
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marinen. Under den här perioden började också en övergång ske från industriföretag med 

fysiska tillgångar som viktigaste tillgång till kunskapsbaserade företag där personalen är den 

avgörande faktorn för företagens framgång. Trots detta så har inte redovisningen hängt med i 

utvecklingen utan lever fortfarande kvar i industritänkandet där de materiella tillgångarna är 

de som tas upp i balansräkningen. (Flamholtz et al 2002) 

 

Det finns dock förhoppningar om att det i framtiden kommer ett genombrott kring HRA. 

Redovisningskonsulter och revisorer är redan idag vana vid att handskas med komplexa regler 

kring redovisning likt den komplexitet som finns i utvecklingen och mätningen av HRA. 

Dessutom så har på senare år intresset ökat för de immateriella tillgångarna. Eftersom 

humankapital är en viktig del av de immateriella tillgångarna så borde det kunna leda till ett 

förnyat och utökat intresse för redovisning av humankapital (Bullen, Eyler 2010). 

 

Trots detta så finns det fortfarande aspekter som gör humankapital och HRA svårt att 

implementera i redovisningen. Cherian & Sherine (2013) konstaterar att flera 

forskningsrapporter har påpekat svårigheten i att bedöma medarbetares kompetenser och 

färdigheter. Detta då dessa bedömningar kantas av subjektiva överväganden vilket gör att 

jämförbarheten företag emellan blir lidande vilket också är en stor anledning till att revisorer 

och redovisningskonsulter väljer att utesluta den typen av information ur de finansiella 

rapporterna.   
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3 REFERENSRAM 
I detta kapitel redogörs för redovisningens syfte samt redovisningsprinciper och kvalitativa 

egenskaper som är viktiga för uppfyllandet av syftet. Vidare presenteras i sammanhanget 

relevanta aktörer i flödet av företagsrelaterad information samt tidigare forskning kring 

mätning och redovisning av humankapital. Anslutningsvis redogörs för de undersökta 

branschernas karaktäristika. 

3.1 Redovisningens syfte 
Mätning av det historiska resultatet för att kunna hantera sådant som beskattning och kanske 

framför allt utdelning har varit en viktig del av redovisningens syfte ända sedan kapitalismens 

genombrott. Men med framväxten av det moderna informationssamhället har ytterligare en 

uppgift, att förse företagets olika intressenter med redovisningsinformation så att de kan göra 

bedömningar av olika aspekter av företaget och dess verksamhet, tillkommit. Det handlar inte 

längre om enbart historisk utvärdering utan det blir också intressant med information som kan 

användas för att bedöma företagets framtida potential. (Artsberg, 2003) International 

Accounting Standards Board (IASB) definierar en del av syftet med redovisning i form av 

finansiella rapporter som “...att tillhandahålla information om ett bolags finansiella ställning 

och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen.” (IASB, 2001, s 12) 

Rapporterna ska även visa på företagsledningens förmåga att förvalta och ansvara för 

verksamheten och dess resurser. Poängen med redovisningsinformationen är att den ska vara 

användbar för årsredovisningens användare när det kommer till beslutsfattande i ekonomiska 

frågor. (IASB, 2001) Ett exempel på en sådan beslutssituation kan vara valet mellan att 

avsluta eller förlänga styrelsens uppdrag. Sammantaget ska redovisningen för att uppfylla sitt 

syfte mäta viktig information och använda de finansiella rapporterna som ett instrument för att 

kommunicera bra beslutsunderlag till de intressenter som efterfrågar ett sådant (Sterling, 

1972).  

 

 

3.2 Rättvisande bild 
För att årsredovisningens syfte ska uppnås, att årsredovisningen ska kunna fungera som ett 

bra beslutsunderlag för dess användare, så måste den ge en rättvisande bild. Missvisande 

information fungerar helt enkelt inte som ett bra beslutsunderlag. Detta har lagstiftarna tagit 

fasta på. Den tredje paragrafen i årsredovisningslagens andra kapitel lyder som följer: 
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“Balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild 

skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. 

Om avvikelse sker från vad som följer av allmänna råd och rekommendationer från 

normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.” 

(ÅRL 2:3)  

 

Dessa redovisningsprinciper är viktiga för att förstå hur redovisningen kan uppfylla sitt syfte. 

Helhetskravet innebär att information som inte finns med i balans- eller resultaträkningen men 

som behövs för att förstå dessa måste lämnas i noter. När det behövs för förståelsen av 

årsredovisningen ska förvaltningsberättelsen dessutom innehålla ytterligare information om 

det som tas upp i årsredovisningens andra delar. (RedR 1) Detta är intressant för studien 

eftersom det innebär att den rättvisande bilden, vilken behöver uppnås för att uppfylla syftet 

med redovisningen, ska stå att finna med hjälp av årsredovisningens noter och 

tilläggsupplysningar. 

 

Rättvisande bild som begrepp åsyftar informationens kvalitet och lägger fokus på 

användbarhet i redovisningsinformationen som produkt. Men den akademiska världen har haft 

svårt att enas kring en exakt definition av vad det står för. Begreppet kommer från början från 

det brittiska a true and fair view. Tillsammans bildar true och fair ett begreppspar som kan 

anses hantera problematiken med att korrekt objektiv fakta presenterad på ett olämpligt eller 

selektivt sätt kan skapa en vilseledande bild trots att den är sann. Detta täcks också in av den 

svenska översättningen. (Artsberg, 2003) I England ses begreppet som ett så kallat 

overriding-begrepp. Det innebär att det står över andra gällande redovisningsnormer och 

praxis. I de fall där man kan uppnå en mer true and fair view genom att frångå dessa ska man 

därför göra det. I Sverige ses principen som så viktig att ett införande av overriding-regeln 

också här har diskuterats. Men det ställningstagande som detta mynnade ut i är att det vore fel 

om man efter att ha följt lagar och regler skulle behöva vara osäker på om man redovisat på 

rätt sätt. (Artsberg, 2003) Därför har FAR landat i en syn på begreppet där det i normala fall 

förutsätts att en rättvisande bild kan anses uppnådd om balans- och resultaträkning samt noter 

upprättats med tillämpning av god redovisningssed. 

 

God redovisningssed är en rättslig standard som bokföringsskyldiga ska följa. Begreppet är 

metod- och processorienterat och refererar till sed, till hur företag faktiskt gör när de redovisar 

(Artsberg, 2003) och innebär att utöver att lagstiftningens ramar och principer ska åtlydas ska 

redovisningen också ske i enligt med rådande normer och praxis. 

 

Det innebär dock inte att de svenska normgivarna anser att det är så enkelt som att 

metodinriktad styrning av redovisningsprocessen på regelmässigt vis leder till att 

slutprodukten förmedlar en rättvisande bild. Istället bekräftas att så inte är fallet genom 

konstaterandet att det ibland kan krävas kompletteringar i form av tilläggsupplysningar utöver 

det som lagen kräver, eller i sällsynta fall till och med avsteg från råd och rekommendationer 

för att en rättvisande bild ska uppnås. (RedR 1) Men hur definierar man då en rättvisande bild 

av humankapitalet när detta inte täcks in av lagstiftning och normgivning? Hur ska 
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tilläggsinformationen utformas för att uppnå en rättvisande bild och därigenom fungera som 

ett bra beslutsunderlag när begreppet är så svårdefinierat? IASB menar att: 

 

“...finansiella rapporter som ges kvalitativa egenskaper på sätt som här beskrivs och som 

upprättas med tillämpliga redovisningsstandarder ger vanligtvis vad som uppfattas som en 

rättvisande bild.” (IASB, 2001, s 46) 

Denna formulering erbjuder nycklar till att kunna förstå och utvärdera begreppet rättvisande 

bild på ett mer innehållsrikt och meningsfullt sätt än att bara följa lagar, regler och 

rekommendationer. Därför utgörs nästa avsnitt av en redogörelse för redovisningens 

kvalitativa egenskaper, vilka kan användas för att utvärdera huruvida kvaliteten på de 

finansiella rapporterna ur användarens perspektiv är sådan att en rättvisande bild kan sägas 

uppnådd. 

3.3 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
Med de kvalitativa egenskaper som behandlas av IASB (2001) menas de egenskaper som gör 

informationen i de finansiella rapporterna användbar för intressenter. Huvudsakliga sådana 

egenskaper är som visas i figuren nedan begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet.  

 

 

3.3.1 Begriplighet 

En viktig och grundläggande kvalitativ egenskap när det kommer till information är 

begriplighet. Med begriplighet menas att informationen är lätt att förstå för de som läser den. 

IASB (2001) preciserar inte vad en redovisare ska göra för att uppnå begriplighet utan 

framhäver att läsarna förutsätts ha en rimlig kunskap inom affärsverksamhet, ekonomi och 

redovisning. Utöver det ska läsarna vara beredda att studera informationen med rimlig 

noggrannhet. Det är viktigt att poängtera att information som kan vara relevant för 

användarna inte får uteslutas ur de finansiella rapporterna enbart på grund av att den kan vara 

svår att förstå. 

3.3.2 Relevans 

Den andra viktiga kvalitativa egenskapen är relevans. För att information ska ha ett värde för 

användarna så måste den vara relevant som beslutsunderlag. Med det menas att informationen 

kan tänkas påverka användarnas beslutsfattande genom att underlätta bedömningen av 
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inträffade, aktuella eller framtida händelser. Rapporterna har alltså både en tillbakablickande 

och framåtblickande roll och informationen kan vara användbar som underlag för prognoser 

samt genom att fungera bekräftande eller korrigerande.  De båda rollerna hänger ihop med 

varandra eftersom historiska skeenden är viktiga för att ställa prognoser om framtiden. En 

konkret förutsättning för att prognoser ska kunna grundas på information i resultaträkningen 

är att den tar hänsyn till eventuella extraordinära händelser och deras påverkan. (IASB, 2001) 

 

Relevansen påverkas av såväl informationens karaktär som dess väsentlighet. Väsentlighet 

fungerar i sammanhanget som gränsdragning för huruvida utelämnande av eller felaktigheter i 

informationen kan antas påverka beslutsfattandet med avseende på storlek på belopp. En 

ytterligare dimension av begreppet relevans är tidpunkten för när den tillgängliggörs. För att 

information ska vara relevant behöver den finnas till hands vid tidpunkten för det beslut den 

kan tänkas påverka. Informationen förlorar helt enkelt sin relevans om den presenteras för 

sent. (IASB, 2001) 

 

Artsberg (2003) tar upp fyra sätt på vilka redovisningsdata kan påverka användarnas 

beslutsfattande och därigenom tillskrivas relevans: 

 Prognoser görs av företagsledningen och presenteras direkt i den finansiella rapporten. 

 Användaren själv gör prognoser genom att lokalisera trender i information om 

historiska händelser. 

 Användande av centrala indikatorer, som till exempel att ökad skuldsättningsgrad kan 

antas leda till ökade finansiella kostnader. 

 Information kan fungera bekräftande eller korrigerande i utvärderandet av tidigare 

beslut och dess effekter, varpå slutsatser kan dras om framtida effekter. 

Artsberg (2003) konstaterar att sambanden mellan olika typer av information och mått inte är 

klarlagda i sådan mån att användning av redovisning som prognosverktyg kan ses som 

oproblematisk.  

3.3.3 Tillförlitlighet 

För att information ska vara användbar så måste den inte bara vara begriplig och relevant utan 

också tillförlitlig. Informationen ska helt enkelt gå att lita på och får därför inte innehålla 

några väsentliga fel eller vara vinklad. Viktigt för tillförlitligheten är att informationen ger en 

korrekt bild av det den uppges beskriva. (IASB, 2001) 

 

Med korrekt bild åsyftas själva mätmetodens tillförlitlighet, alltså att mätningen träffar rätt 

och mäter det den avser att mäta. Att lyckas med detta är svårt. Ibland kan mätningen vara så 

osäker att upplysningar om risk för felvärderingar i eller utelämnande av informationen av 

den anledningen blir nödvändig. För att kunna ge en korrekt bild av det som avses måste 

innebörden av händelser gå före den juridiska formen. Med det menas att den ekonomiska 

innebörden av en transaktion är det som ska redovisas, även om den skiljer sig från den 

juridiska formen för transaktionen. För att informationen ska kunna ses som tillförlitlig måste 

den också vara neutral. Informationen i den finansiella rapporten får inte utformas, varken 

med avseende på urval eller presentation, i syfte att påverka intressenters beslutsfattande i 

enlighet med en förutbestämd agenda. (IASB, 2001) 
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Utöver svårigheterna som förknippas med mätmetodernas tillförlitlighet när det gäller till 

exempel humankapital finns även andra moment av osäkerhet i upprättandet av finansiella 

rapporter. IASB (2001) exemplifierar detta med bland annat bedömningar av nyttjandeperiod 

för tillgångar och möjlighet att få betalt för osäkra fordringar. Alla osäkerhetsmoment behöver 

hanteras med viss försiktighet så att man undviker risken att omfattningen av tillgångar och 

intäkter överskattas eller skulder och kostnader underskattas. Medvetna överdrifter åt andra 

hållet tillåts dock inte heller, då det visserligen vore försiktigt men inte neutralt och därför inte 

skulle bidra till tillförlitligheten utan istället minska den. Avslutningsvis måste informationen 

för att ses som tillförlitlig också vara fullständig. Ofullständig information kan bli såväl 

felaktig som vilseledande. Detta bör dock ställas i relation till vad som är rimligt rent 

kostnadsmässigt. (IASB, 2001) 

3.3.4 Jämförbarhet 

Användarna ska kunna bilda sig en uppfattning kring trender i företagets ställning och 

resultat. Detta kan de göra genom att under en längre tid jämföra de finansiella rapporterna 

som företaget lämnar. Användarna måste också ges möjlighet att jämföra olika företags 

finansiella ställning samt dess förändringar. Därför måste företag använda liknande 

värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade händelser dels inom ett och samma 

företag över tiden, dels i olika företag. (IASB, 2001) 

3.3.5 Avvägningar mellan olika egenskaper 

Ibland kan ovan förklarade kvalitativa egenskaper stå i en form av motsatsförhållande till 

varandra. Information kan till exempel vara relevant även om den inte är tillförlitlig, varför en 

avvägning mellan kraven på relevans och tillförlitlighet kan bli nödvändig. Även inom 

ramarna för den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet kan det bli tal om ett sådant 

motsatsförhållande mellan försiktighet och korrekt bild. Att med hänsyn till försiktighet 

undervärdera eller helt utelämna något för att mätningen är osäker kan ge en mindre korrekt 

bild och dessa båda aspekter av tillförlitlighet kan därför behöva vägas mot varandra. 

(Artsberg, 2003) 

3.4 Aktörer i flödet av företagsrelaterad information 

Företagets finansiella rapporter har en mängd olika intressenter som tar del av flödet av 

företagsrelaterad information och som genom att läsa exempelvis årsredovisningarna kan 

tillgodose delar av sina varierande informationsbehov (IASBs föreställningsram, 2001). 

Aktörer i detta informationsflöde kan delas in i tre olika grupper. Informationsgivarna eller 

avsändarna, som står för utbudet av information utgörs av företagen och dess ledning. Dessa 

producerar och ger ut de finansiella rapporterna. På andra sidan i informationsflödet återfinns 

mottagarna, de som efterfrågar informationen. Dessa utgörs av till exempel kunder, 

leverantörer, långivare och investerare som läser och utvärderar rapporterna (Arvidsson, 

2003). Nya och befintliga kunder gör det i syfte att få en god uppfattning om företagens 

fortlevnadsförmåga medan leverantörer istället gör bedömningar av om företaget kan betala 

för sig. Detsamma gäller andra kredit- och långivare som vill bedöma företagets förmåga att 

betala amorteringar och räntor. Investerare ser årsredovisningarna som ett verktyg för att göra 
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helhetsbedömningar av företagen i syfte att bilda sig en uppfattning om dessas framtida 

potential och huruvida de kan komma att generera framtida avkastning. (Arvidsson, 2003) 

Den tredje gruppen, informationsförmedlare, hittas i mitten av informationsflödet och fyller 

en mer komplex funktion än de övriga två. Här ingår finansanalytiker. Finansanalytiker 

bearbetar och analyserar de finansiella rapporterna för att kunna avlägga analysrapporter till 

de investerare som vill ta del av en djupare utredning kring sådant som företagets framtida 

avkastningspotential. I arbetet med analysrapporterna blir analytikerna dels mottagare av 

information, eftersom de både läser finansiella rapporter samt aktivt söker information genom 

direkt tvåvägskommunikation med företagen, dels också avsändare eftersom de förser en 

marknad av informationsmottagare med rapporter och prognoser. Analytikernas uppgift är att 

som experter på utvärdering och bedömning av företag representera en marknad bestående av 

investerare och i denna roll underlätta ett trovärdigt informationsutbyte mellan företagen och 

densamma. Såväl finansanalytikerna som investerarna dessa representerar anser att det 

viktigaste dokumentet i detta informationsflöde är årsredovisningarna även om andra 

informationskällor också förekommer. (Arvidsson, 2003) I figuren nedan visas de aktörer och 

informationskällor i flödet av företagsrelaterad information som är relevanta för 

undersökningen. 

 

 

3.5 Att mäta humankapital 
Humankapital beskrivs i redovisningen ofta med information av kvalitativ karaktär i form av 

berättande text. Men flera aspekter av humankapital kan kvantifieras och en rad forskare har 

genom åren tagit fram olika mätindikatorer för humankapital. I Berkowitz (2001) studie över 

humankapital inom myndigheter föreslogs att följande indikatorer skulle redovisas: 

Utbildningskostnader och utbildningskostnader per anställd, utbildningstimmar och 

utbildningstimmar per anställd, utbildningskostnader/totala kostnader, personalnöjdhet, antal 

anställda med högskoleexamen, antal anställda med mindre än 2 års anställning på företaget, 
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värdeökning per anställd och antal år med erfarenhet inom professionen. I en annan studie av 

(Saenz 2005) granskas mängden humankapital i redovisningen och ställs i relation till MBR. 

Saenz föreslår indikatorer som medelålder, förhållandet män/kvinnor, antal anställda med 

universitetsexamen, antal befordringar, antal nyanställningar, samt antal utbildningstimmar då 

det var dessa indikatorer som mättes och total poängen visade ett samband med MBR. 

Trots den existerande parken av indikatorer för humankapital så har en Australiensisk studie 

(Lim et al, 2009) tagit fram egna indikatorer för humankapital speciellt framtagna utifrån vad 

investerare och chefer i Australien har för uppfattningar om vikten av humankapital och om 

vilka indikatorer som är viktiga. De använde följande indikatorer i studien: 

 

Personalnöjdhet 

Att personalen är nöjda spelar en viktig roll om företag ska nå sina mål. Medarbetare som är 

nöjda kommer i större utsträckning att vara motiverade till att utföra sina arbetssysslor på ett 

korrekt sätt. Det finns tydliga samband mellan en organisations produktivitet och dess 

anställdas tillfredsställelse.   

 

Maximalt utnyttjande av personalens kapacitet 

I teorin så kommer företag att anställa personal så länge marginalnyttan ökar. Men i praktiken 

så händer det att företag anställer för mycket personal och får en överkapacitet vilket medför 

att de inte får ut maximalt av varje anställd. I detta fall så kommer företagets kostnader att öka 

och därför blir det intressant att mäta utnyttjandet av personalens kapacitet. 

 

Värdeökning per anställd 

Denna indikator är av yttersta vikt för att mäta produktiviteten och effektiviteten. Det finns ett 

samband mellan värdeökning per anställd och förändringar i de anställdas arbetsmiljö. Det 

kan därför anses vara intressant att jämföra dessa indikatorer mellan företag inom samma 

bransch. 

 

Heltidsanställda, deltidsanställda, extraanställda 

Kompositionen här kan spela en viktig roll för företaget. En hög procent av extra anställda 

kan påverka prestationen negativt då extra anställda kan få svårt att känna sig som en del av 

företaget och den ordinarie organisationen. 

 

Personalomsättning 

En hög personalomsättning kan leda till att företaget tappar viktig kompetens och kunskap. 

Det kan dessutom leda till höga kostnader för nyanställningar och upplärning samt att 

kontinuiteten i arbetet blir lidande. 

 

Medelålder på personalen 

Här råder det delade meningar om den bästa sammansättningen. Edvinsson och Malone 

(1997) visar i sin forskning att förmedlandet av företagets filosofi bäst görs av äldre anställda 

som har varit i organisationen länge snarare än unga. Sáenz menar dock att den bästa 

sammansättningen är en mix av äldre med stor erfarenhet och yngre medarbetare som tillför 

nytänkande och innovationsförmåga. 
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Utbildningsnivå hos de anställda 

Utbildningsnivån är viktig för att den visar på den totala basen av kunskap som finns inom 

företaget. Ju högre utbildningsnivå desto högre humankapital. 

 

Fördelningen mellan män/kvinnor i ledningen 

Fördelningen mellan män och kvinnor i ledningen kan reflektera företagets inställning till 

jämställdhet. Denna indikator kan främst användas i jämförande syfte mellan företag i 

liknande branscher. 

 

Motivationsindex 

Ett motivationsindex är ett frågeformulär som mäter personalens engagemang och motivation. 

Blunts studie från 1987 visar att motivationen kan skilja sig mellan olika hierarkiska nivåer 

inom ett företag och en allt för stor skillnad kan vara kopplad till lönsamhetsproblem. 

 

Personalens kompetensprofil 

Kunskapskapital kommer från personalens kompetenser och kunnande. Personalens 

kompetensprofil mäter hur relevant personalens kunskap är i förhållande till företagets behov. 

Högt kunskapskapital hos personalen är endast nyttigt ifall det är relevant för företaget. 

Denna indikator kan mäta framgången i företagets personalutbildningar. 

  

Lönen som andel av den totala kostnaden 

Lönen som andel av den totala kostnaden är viktig för att få information om kostnaden som 

humankapitalet för med sig. 

 

Resultaten från studien visade att investerare tyckte att det var viktigt med information kring 

värdeökning per anställd. Detta beror på att den indikatorn ger information kring företagets 

produktivitet och lönsamhet vilket är av intresse för finansmarknaden. Produktiviteten 

påverkas av personalens förmåga att använda träning och utbildning och omvandla den till 

värde för företaget. Den indikator som investerare tyckte var viktigast var 

personalomsättningen. En hög personalomsättning på 10 % eller mer vittnar om att företaget 

inte kan hantera och utnyttja kunskapen inom företaget. Dessutom så skapar det självklara 

problem för företaget när personal med viktiga kunskaper lämnar vilket gör att investerare 

lägger stor vikt vid denna indikator. Speciellt viktigt ansågs att personal med hög kompetens 

och inom viktiga positioner stannar kvar eftersom de i regel besitter ett högre humankapital än 

övriga. En tredje indikator som var viktig för investerare var utbildningsnivån hos personalen. 

Därför gav de höga poäng till denna indikator. Några indikatorer som inte ansågs viktiga var 

medelålder hos personalen och ledningen samt motivationsindex. Att motivationsindex fick 

låga poäng kan förklaras av bristande förståelse för vad det innebär då resultaten visar att 

många investerare inte förstår innebörden av detta index. (Lim et al, 2009) 

3.6 Frivillig information i årsredovisningar 
Redovisning av humankapital är inte reglerat i lagstiftningen utan sker i form av frivillig 

tilläggsinformation. (ÅRL) Ett vanligt förekommande sätt att undersöka redovisning av 
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frivillig information i årsredovisningar är genom att använda sig av så kallade disclosure 

scoreboards. Detta har gjorts på lite olika sätt men gemensamt för sådana studier är att 

årsredovisningar granskas med vägledning av en checklista över ett antal faktorer. Dessa 

faktorer kan utgöras av kvantitativa mätindikatorer men också av information av mer 

kvalitativ karaktär i form av berättande text. (Rimmel, 2003) Granskningen kan ske genom att 

faktorerna vägs på en poängskala eller bara bockas av som förekommande i redovisningen 

eller ej. 

3.6.1 Intellektuellt kapital i årsredovisningar 

Det råder brist på aktuella studier av denna typ genomförda med en checklista speciellt 

utformad för att undersöka just icke påtagliga resurser som till exempel struktur och 

humankapital (Arvidsson, 2003). Arvidssons (2003) studie, tidigare också omskriven i 

problemdiskussionen i denna uppsats, är dock av sådan karaktär. Där undersöks utbudet av 

redovisningsinformation kring icke påtagliga värden utifrån en scoreboard där faktorer delats 

in i fem kategorier; personal-, organisations-, socialt ansvarstagande & miljö-, affärsrelations- 

samt forskning & utvecklingsrelaterade. De undersökta företagen verkar som tidigare nämnts 

inom branscherna läkemedel, bioteknik och sjukvårdsutrustning. Arvidsson (2003) finner att 

forskning och utveckling är det område för vilket information redovisas i störst utsträckning, 

tvåa i sammanhanget blir affärsrelationer. Organisations- och humankapitalrelaterad 

information hamnar i en mellankategori vilken medan information om sociala och 

miljörelaterade frågor placerar sig i botten som den minst prioriterade kategorin i 

redovisningen. Arvidsson (2003) konstaterar att en viktig förklaring till detta troligtvis finns i 

branschens natur och att detta förstärker slutsatsen från tidigare studier om att 

kunskapsföretag lägger vikt vid att redovisa information kring det som är kärnan i deras 

affärsverksamhet snarare än att visa på rädsla för att avslöja för mycket om det som ger dem 

konkurrensfördelar, i det här fallet forskning och utveckling. 

3.6.2 Humankapital i årsredovisningar 

Även Rimmel (2003) valde i sin doktorsavhandling att studera redovisning av frivillig 

information. Han konstruerade sin scoreboard som en vidareutveckling av hur metoden 

använts i flera tidigare studier. Denna scoreboard innefattar 151 olika faktorer av vilka 51 

handlar om icke-finansiell information. 38 av de 51 faktorerna kan härledas till humankapital 

och delas in i nedan beskrivna kategorier. 

 

Information om ledningen 

Denna grupp faktorer innefattar sådant som berör chefer i höga positioner och ledningen. 

Bland annat tittar Rimmel (2003) på åldern bland chefer, utbildningsnivå samt hur länge de 

har varit på posten. Dessutom tittar Rimmel (2003) på ifall information lämnas om huruvida 

cheferna i företaget har några andra företroendeuppdrag utanför organisationen. 

 

Personalinformation 

Här letar Rimmel (2003) efter information gällande könsmässiga och geografiska fördelningar 

bland personalen. Intressanta nyckeltal som personalomsättning och fördelningen mellan 

heltidsanställda och visstidsanställda berörs. Även information kring utbildning berörs. Till 
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exempel hur många timmar som lagts ner på internutbildning och hur många av de anställda 

som deltagit i denna. 

 

Rimmel (2003) gör en jämförelse mellan försäkringsbolagen Skandia, vilka han klassar som 

en organisation vilken anses erfaren och duktig när det gäller redovisning av icke påtagliga 

värden som humankapital, och Allianz, som han klassar som oerfarna i sammanhanget. Han 

finner att det erfarna företaget lägger stort fokus på att redovisa information om ledningen och 

liten fokus på övrig personal medan det oerfarna företaget gör tvärtom och nästan helt struntar 

i att redovisa information om ledningen men istället redovisar personalinformation på ett 

utförligt sätt. Detta kan förklaras med att det erfarna företaget, vilket under längre tid och i 

större utsträckning har präglats av förståelse för humankapitalets betydelse, också har en 

större förståelse för vilken information på området som efterfrågas av företagets intressenter. 

3.7 Bioteknik- och informationsteknikbranschen 

En del i denna uppsats är att undersöka utbudet av redovisningsinformation kring 

humankapital i de kunskapsintensiva branscherna bioteknik och informationsteknik. För 

motivering av valet av branscher, se avsnitt 4.3.1 Urval av utbud. Ett typiskt kunskapsföretag 

paketerar personalens expertkunskap till produkter och tjänster, ofta i form av 

individanpassade lösningar. Dessa produceras genom en komplex icke standardiserad process 

som ställer höga krav på personalen. Informationsteknikbranschen karaktäriseras av just detta 

förhållande och för många informationsteknikföretag anses personalen därför vara det 

viktigaste inslaget i den värdeskapande processen. (Sveiby, 1995) Bioteknikbranschen 

utskiljer sig i sammanhanget genom att den viktigaste ingrediensen i affärsverksamheten 

utgörs av en avancerad forsknings- och utvecklingsprocess i vilken personalens kompetens 

visserligen är en viktig del men där huvudfokus ligger på själva forskningsresultaten. 

(Arvidsson, 2003) 
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4 METOD 
I detta kapitel redogörs för genomförandet av studien samt de metodologiska överväganden 

som gjorts. 

4.1 Uppsatsens disposition 
Studiens upplägg hade sin bas i att utreda hur redovisningen av humankapital ser ut i 

kunskapsföretagens årsredovisningar.  Informationen i de granskade kunskapsföretagens 

årsredovisningar benämns i studien som “utbudet”. Vidare har studien utrett vad och varför en 

finansanalytiker efterfrågar för information kring humankapital. Finansanalytikerns 

efterfrågan benämns i studien “efterfrågan”.  

Studieprocessen inleddes med en snabb granskning av huruvida information om humankapital 

förekommer i årsredovisningar. Detta gjordes i syfte att undersöka huruvida det 

överhuvudtaget skulle gå att basera en studie på humankapital i årsredovisningar. Vi 

konstaterade att information gällande humankapital redovisas och kunde därmed gå vidare till 

nästa del.  

För att kunna matcha utbudet med efterfrågan skapades ett moment med intervju av 

finansanalytiker. Valet föll på en intervju eftersom vår frågeställning syftar till att ta reda på 

dels vad som efterfrågas men även varför. Vi anser att den kunskapen bäst nås genom en 

kvalitativ undersökning där respondenten själv ges möjlighet att resonera kring frågan. 

Nästa moment var att granska årsredovisningarna hos 16 kunskapsintensiva företag inom 

branscherna IT och bioteknik och kartlägga hur de redovisar humankapital. Detta gjordes med 

hjälp av en scoreboard innehållande 39 faktorer. Anledningen till att valet föll på en 

scoreboard av årsredovisningar var att samtliga företag är skyldiga att ge ut årsredovisningar 

och en jämförelse av dessa ansågs ge en klar bild av vilken information som företagen ger ut. 

Studien syftade dessutom till att besvara hur kunskapsföretag redovisar information om 

humankapital och inte varför. Därför ansågs istället en kvantitativ undersökning passa 

ändamålet här bäst eftersom den mäter informationsmängden på bredden och inte på djupet. 

Slutligen jämförde vi utbudet och efterfrågan på humankapital och skapade en analys kring 

skillnader och likheter mellan dessa samt mellan de två branscherna. Utöver det så tillskrevs 

utbudet kvalitativa egenskaper utifrån analysen av efterfrågan. En analys kring deras påverkan 

på utbud och efterfråga gjordes också. 

4.2 Avgränsningar 
De metodavgränsningar som har gjorts i vår uppsats är först och främst branschmässiga. Vi 

har begränsat vår studie till de 8 största börsnoterade företagen i Sverige med högst 

omsättning inom branscherna bioteknik och IT. Båda branscherna är att betrakta som 

kunskapsföretag. Studien har baserats endast på en period då årsredovisningarna är hämtade 

från senast avslutade räkenskapsår. Dessa är från kalenderåret 2012 alternativt det brutna 

räkenskapsåret 2011/2012. Vår studie är således inte longitudinell utan har mer påvisat hur 

det ser ut i dagsläget branscherna emellan. När det gäller de geografiska aspekterna har 

avgränsningen hållits till svenska företag men som även kan ha dotterföretag verksamma runt 

om i världen. 

4.3 Urval 
Urvalet i studien gjordes med två olika ändamål. Det första urvalet gjordes i syfte att 

undersöka utbudet vilket gjordes genom granskning av årsredovisningar. Det andra urvalet 
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gjordes i syfte att undersöka efterfrågan, vilken gjordes genom en kvalitativ intervju med en 

finansanalytiker. 

4.3.1 Urval av utbud 

Till undersökningen av faktorerna i årsredovisningen valdes 16 stycken årsredovisningar. Åtta 

stycken från företag inom informationsteknikbranschen (IT) och åtta företag inom 

bioteknikbranschen. Valet av att undersöka dessa branscher ligger dels i att 

bioteknikbranschen undersöktes i Arvidssons (2003) studie av kunskapsintensiva företag och 

att hennes förslag på vidare forskning var att jämföra den branschen med en annan. IT-

branschen valdes på grundval av att den kännetecknas av att ha de egenskaper som är typiska 

för kunskapsintensiva företag. Gemensamt för samtliga företag är att de är börsnoterade på 

Stockholmsbörsen (OMXS30). 

Anledningen till att endast börsnoterade bolag valdes följer av den tidigare 

problemdiskussionen gällande värdegapet mellan ett företags redovisade värde och 

marknadsvärdet. Detta gap består till stor del av värdet på humankapitalet i kunskapsintensiva 

företag, något som just IT- och bioteknikbranschen kan kategoriseras in i. Då de börsnoterade 

företagen verkar på en aktiemarknad med en stor mängd potentiella investerare som letar efter 

det “verkliga värdet” i företagen, leder detta till att humankapitalet blir mer relevant att 

undersöka i börsnoterade företag. Vidare är dessa företags årsredovisningar publika för 

allmänheten, något som också var en bidragande orsak till valet. Årsredovisningarna är 

hämtade från kalenderåret 2012 alternativt det brutna räkenskapsåret 2011/2012.  

Urvalet gjordes genom storlek på nettoomsättningen för år 2012. IT-företagen identifierades 

med hjälp av listor i Dagens industri över företag inom denna bransch. Sedan jämfördes 

omsättningen dem emellan och en lista med de åtta största IT-företagen sammansattes. 

Bioteknikföretagen identifierades med hjälp av branschorganisationen Sweden BIO. De 

försåg oss med en lista över börsnoterade bolag inom bioteknik. Utifrån denna lista kunde en 

ny lista med de åtta företagen med högst omsättning tas fram. Med utgångspunkt i dessa listor 

presenteras nedan följande företag som ingår i vår studie. Företagen är sorterade branschvis i 

storlek på omsättning och är avrundade i närmaste tusental kronor.  

4.3.2 Urval av efterfrågan 

I den andra delen av urvalsprocessen avsågs att hitta en finansanalytiker för att ta reda på vad 

denne efterfrågar gällande humankapital i årsredovisningen. I och med att finansanalytiker är 

relativt svåråtkomliga fick det ske enligt ett bekvämlighetsurval. Då studien inte har för avsikt 

att ge en generell bild av vad finansanalytiker efterfrågar kring det berörda ämnet, genom att 

använda sig av ett sannolikhetsurval, blev det mest logiska att genomföra intervjun med den 

första som var intresserad av att delta. Som Bryman & Bell (2003, s. 126) diskuterar: “...ett 

bekvämlighetsurval är då man genom en tillfällighet får möjlighet att samla in data från ett 

urval av respondenter, en möjlighet man inte tycker sig ha råd att missa.” Genom kontakter 

söktes en före detta finansanalytiker upp som numera är kontorschef för Swedbank i Örebro 

City. Efter att ha kontaktat finansanalytikern gavs ett godkännande att få genomföra en 

intervju med honom.  
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4.4 Datainsamling 
När urvalen gjorts skedde insamling av data i form av att hämta hem och läsa de berörda 

årsredovisningarna och genom en scoreboard pricka av de faktorer som redovisats. 

Genomförandet av intervjun var av kvalitativ karaktär med semi-strukturerade frågor. I detta 

avsnitt redogörs för de båda delarna i datainsamlingen.  

4.4.1 Datainsamling av utbud 

Årsredovisningarna på de 16 företagen granskades med hjälp av en så kallad disclosure 

scoreboard. En scoreboard benämns enklast som en form av checklista där olika faktorer som 

kan kopplas till ett visst ämne, i det här fallet humankapital, tillskrivs en etta om 

informationen redovisas alternativt en nolla om den inte redovisas. Studiens scoreboard består 

av 39 faktorer och poängen som kan ges är 0 = faktorn är inte beskriven i årsredovisningen 

och 1 = faktorn är beskriven i årsredovisningen. Därmed görs inga ställningstaganden till i 

vilken grad informationen redovisas, om den finns med i stor utsträckning eller i liten 

utsträckning. Således blir informationen närmast redovisad enligt en dikotom variabel snarare 

än intervallvariabler (Bryman & Bell, 2003). 

Utgångspunkten till tillvägagångssättet låg framför allt i studien som Rimmel (2003) gjorde 

men även från en del tidigare nämnd forskning kring humankapitalredovisning. Rimmels 

studie innefattade också en scoreboard som var baserad på tidigare forskning inom området. 

Vi ansåg därför att genom att basera vår scoreboard på Rimmels scoreboard så skulle det öka 

validiteten i studien. Utöver Rimmel så är delar av scoreboarden baserad på intervjun med 

finansanalytiker då vi har för avsikt att jämföra dessa informationskällor. Scoreboarden är 

indelad i fyra teman som tilldelades ett antal faktorer, sammanlagt 39, som faller in under 

dessa. Följande teman är styrelsen, ledningen, personalinformation samt internutbildning. Se 

bilaga 3 för fullständig scoreboard med samtliga faktorer indelade under de fyra ovannämnda 

teman samt resultatet av granskningen.  

4.4.2 Datainsamling av efterfrågan 

Nedan redogörs för motivering till intervjuguiden samt genomförandet av intervjun. 

4.4.2.1 Motivering till intervjuguiden 

Intervjuguiden inleddes med en fråga kring respondentens bakgrund. Det är viktigt att skapa 

en bild av vem respondenten är och dennes tidigare arbetslivserfarenhet, detta för att 

säkerställa att respondenten innehar nödvändig kompetens för att kunna besvara våra frågor 

och ge vår studie den kunskap som eftersträvas. Dessutom blev det lättare att sätta sig in i och 

förstå respondentens svar och resonemang om vi kände till bakgrundsinformation om 

personen. (Bryman & Bell, 2003).  

Därefter behövde vi undersöka ifall det överhuvudtaget fanns något intresse för humankapital 

hos finansanalytiker. Även om forskare är överens om vikten av humankapital i 

årsredovisningarna så är det inte säkerställt att alla finansanalytiker och investerare lägger 

någon större vikt vid just det området. Ifall det inte hade funnits något intresse för 

humankapital hade det inte funnits anledning att föra en vidare diskussion som berör vilka 

olika delar av humankapitalet som är mest intressanta. Därför berörde den första kategorin 

frågor kring investerares syn och inställning till humankapitalet.  
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Nästa frågegrupp berörde årsredovisningarna och hur mycket investerare använder sig av 

dem. Eftersom det finns humankapital redovisat i årsredovisningar måste den informationen 

vara ämnad för någon. Skulle det visa sig att det är ett svalt intresse kring humankapital från 

investerare så blir den naturliga följdfrågan att fråga vem den informationen som finns i 

årsredovisningarna då är till för. Tanken är att eftersom den existerar och beskrivs måste den 

vara av intresse för någon. Vidare berörde intervjuguiden därefter de olika delarna av 

humankapitalet och vilka av dessa som är mer respektive mindre intressanta. Förutsatt att det 

fanns ett intresse för humankapital så är målet att ta reda på vilka faktorer dessa är och 

framförallt varför. Förutsatt att det inte fanns något intresse för humankapital skulle istället 

diskussionen ledas in på varför detta inte är intressant. Den tidigare forskningen har heller inte 

kunnat enas kring vilka faktorer som är de viktigaste varefter en kartläggning av just detta är 

av intresse. 

Olika teman inom humankapital har identifierats med hjälp av tidigare forskning. Teman finns 

angivna längst ner i intervjuguiden. Frågorna om vilka indikatorer som är intressanta 

respektive inte intressanta har tagit utgångspunkt i dessa teman.  

Den sista gruppen frågor intervjuguiden berörde är de gällande informationskällor. Vilka 

källor investerare använder för att skaffa sig information om företag och dess humankapital, 

samt vilka källor som prioriteras och varför. Tanken var att därefter analysera svaren utifrån 

de kvalitativa egenskaperna. Med anledning av det fanns även dessa angivna längst ner i 

intervjuguiden så att det är lätt för intervjuaren att eventuellt återkoppla vissa svar till de 

kvalitativa egenskaperna direkt.  

4.4.2.2 Genomförande av intervjun 

Intervjun med en finansanalytiker ägde rum på Swedbank, Drottninggatan i Örebro. Där 

träffade vi Johan Davidsson som numera är kontorschef på Swedbank men som tidigare 

jobbat i London med investeringar. Efter sin tid i London jobbade Davidsson på köp-sidan på 

Investor i Sverige där han jobbade med långsiktiga investeringar för företaget. För att vara 

säkra på att vi inte missade något av Davidssons tankar och svar bestämde vi oss för att spela 

in intervjun på en mobiltelefon. På så vis kunde vi dessutom lättare koncentrera oss på honom 

istället för att föra anteckningar under samtalets gång. 

Då vi mer ville skapa oss en förståelse för hur en finansanalytiker tänker kring vårt 

problemområde snarare än att bara förklara kändes det viktigt att Davidsson själv fick prata 

relativt fritt kring frågeområdena. På så vis tror vi att Davidsson kunde föra ett resonemang 

kring de viktigaste aspekterna som han hade att belysa och varför han tycker så. Tonvikten 

ligger således på hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågorna samt lägger fokus på det 

centrala (Bryman & Bell, 2003). Därav valde vi att ha en mer öppen och semi-strukturerad 

intervju där vi mer la ett fokus på att ta upp olika teman snarare än specifika frågor. För att 

intervjun skulle gå så smidigt som möjligt och ge mycket relevant och värdefull information 

använde vi oss av just dessa teman eller riktlinjer som utgångspunkt i intervjun. Med hjälp av 

dessa teman kunde vi se till att följa upp frågorna med lämpliga följdfrågor samt anpassa 

andra frågor till den ordning vi själva önskade. Vi ansåg att vi skulle få ut mest av intervjun 

genom att tillämpa detta tillvägagångssätt. Då detta var en intervjuform av mer kvalitativ 

karaktär blev det sålunda mer som ett samtal snarare än en intervju. 
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4.5 Analysmetod 
I dataanalysen har utbud och efterfrågan analyserats. Därav gjordes en indelning nedan utifrån 

dessa begrepp. Efter det kommer en analys av de skillnader och likheter som uppstått mellan 

dessa båda begrepp. Denna del är benämnd Utbud kontra efterfråga. 

4.5.1 Analysmetod för utbud 

Insamlade data från årsredovisningarna sammanställdes branschvis. Branscherna jämfördes 

sedan mot varandra i de olika områdena styrelse, ledning, personalinformation, 

internutbildning samt den totala scoren för samtliga faktorer. Detta skapade en bild av hur 

kunskapsföretag i dessa branscher redovisar humankapital. Samtliga företag sammanställdes i 

en Excel-fil som visar samtliga företags poäng på samtliga faktorer (Se bilaga 3). Vi skapade 

sedan diagram 1-6 som visar sammanställningen av humankapitalet i årsredovisningarna 

branschvis. Med hjälp av dessa uppenbarade det sig skillnader och likheter branscherna 

emellan. Analysverktyget som användes för att jämföra branscherna är den tidigare 

forskningen kring hur branschspecifika egenskaper kan tänkas påverka redovisningen i 

företag.  

4.5.2 Analysmetod för efterfrågan 

Intervjun med Johan Davidsson transkriberades till sin fulla form och går att finna i bilaga 2. 

Intervjun lästes igenom ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild av vad som fanns att 

jobba med. Sedan delades intervjun in i olika kategorier. Utifrån dessa kategorier 

presenterades data och analysen av vad finansanalytiker efterfrågar och varför. Den första 

kategorin var allmän syn på humankapital, denna kategori motiveras med att den fyller en 

viktig funktion i att förklara finansanalytikers inställning till humankapital överlag. Nästa 

kategori blev kortsiktiga/långsiktiga investerare då det skulle visa sig att det finns skillnader 

dessa två investerartyper emellan och deras inställning till humankapital. Kategorierna 

styrelse, ledning, personalinformation, internutbildningar skapades också då dessa fanns med 

på utbudssidan av undersökningen och en jämförelse däremellan var av betydande vikt för vår 

studie. Ytterligare en kategori skapades vilken var chefsomsättningshastighet då denna faktor 

är värt ett eget benämnande i studien.  

Efter att kategorierna skapades så kunde Davidssons svar börja sågas isär och appliceras på de 

olika kategorierna. På så vis skapades en bild av vad och varför den typen av information som 

finansanalytiker efterfrågar gällande humankapital. Analysverktyget för att analysera varför 

frågan var dels redovisningens kvalitativa egenskaper, dels den tidigare forskningen kring 

vilka humankapitalindikatorer som är av intresse. Framförallt Lim et als (2010) studie som 

berör just investerares syn på humankapitalindikatorer har varit av särskild betydelse för att 

förklara varför investerare och finansanalytiker efterfrågar humankapital. 

4.5.3 Analysmetod för utbud kontra efterfrågan 

Informationen som utgör utbudet tillskrivs kvalitativa egenskaper med hjälp av analysen av 

efterfrågan. Skillnader och likheter mellan utbud och efterfråga identifieras. Sedan används 

utbudets kvalitativa egenskaper och skillnaderna och likheterna för att föra ett analytiskt 

resonemang kring uppfyllandet av redovisningens syfte. Analysverktyget som användes för 
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att kartlägga denna påverkan var dels redovisningens kvalitativa egenskaper men även den 

rättvisande bilden och definitionen av redovisningens syfte har använts i analysen.  

4.6 Reliabilitet och validitet 
I kriterierna för hur man går till väga för att ta hänsyn till validitet och reliabilitet av kvalitativ 

forskning kontra kvantitativ forskning finns ett antal distinktioner. Bland annat behandlar 

begreppet validitet ofta mätning i kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2003), något som vi 

inte i lika hög grad berör. På samma sätt kan begreppet reliabilitet, som exempelvis behandlar 

i vilken mån undersökningen kan replikeras utifrån faktorer som pålitlighet, följdriktighet och 

överensstämmande (Bryman & Bell, 2003), vara svår stundtals. Om man utgår ifrån 

LeCompte & Goetz (1982) kan man urskilja fyra begrepp. Nedan redogörs för hur vi jobbat 

för att stärka dessa.  

Den externa reliabiliteten behandlar i vilken grad studien kan replikeras (LeCompte & Goetz, 

1982), de faktorer som vi har försökt använda oss av i vår intervju för att stärka dessa var till 

att börja med att hitta en så bra intervjusituation som möjligt där få störande moment kan 

uppstå. I det här fallet kändes det mest lämpliga att genomföra intervjun på hans kontor. På 

grund av att det är där han utför sitt dagliga arbete är det där han förmodligen känner sig mest 

bekväm och då få koncentrera sig fullt ut på intervjun. I en kvalitativ intervju där den sociala 

miljön och kontakten med respondenten kan skilja sig mycket beroende på vem som ställer 

frågorna och på vilket sätt frågorna ställs är det svårt att uppfylla kriteriet fullt ut. Vi valde 

också att transkribera intervjun i sin fulla form och bifoga den som bilaga till studien. Detta 

ger samtliga framtida läsare av studien möjlighet att se vad vi fick ut av intervjun samt kritiskt 

granska våra analyser av den. Granskningen av årsredovisningarna blir i högre grad lätta att 

replikera då det framgår tydligt vilka faktorerna är samt tillvägagångssättet som de bedömdes 

utifrån. 

När det kommer till den interna reliabiliteten blir den viktigaste aspekten att ta hänsyn till 

tolkning av svar oss intervjuare emellan. I vår förberedelse diskuterade vi oss fram till en 

gemensam bild av hur frågorna ska ställas och hur vi tolkar olika begrepp. Då det rör sig om 

subjektiva frågor och bedömningar av dessa från oss intervjuare finns det dock alltid risk att 

man bedömer svaren olika. Med anledning av det har vi därför gjort transkriberingen 

tillsammans, för att kunna diskutera eventuella bedömningar av svaren som vi kan ha 

reflekterat på skilda sätt. I granskningen av årsredovisningarna gick vi tillsammans igenom 

tolkningar av de olika faktorerna samt kraven för att tilldela 1 poäng. Detta var väldigt viktigt 

då olika uppfattningar om faktorerna och olika bedömningsnivåer hade kunnat ge missvisande 

resultat.  

Intern validitet svarar mot överensstämmelsen mellan observationerna och teorin (LeCompte 

& Goetz, 1982). I studien arbetade vi med att respondenten skulle vara väl insatt i 

problemområdet och det kunde vi bekräfta genom att vi tog reda på hans tidigare utbildning 

och yrkeserfarenhet innan vi bestämde tid med honom. Vi var noggranna med att se till att vår 

respondent var insatt i vårt område. Detta säkerställdes redan vid första kontakten. Innan 

intervjun startade så klargjorde vi för respondenten vad vår studie skulle handla om. Vi 

berättade kort om vårt problem och på vilket sätt vi hade tänkt angripa det. Vi klargjorde vår 
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definition av humankapital för respondenten för att säkerställa att vi ser på begreppet på 

samma sätt. Under intervjuens gång kunde detta bekräftas i högre grad när han mer 

djupgående berättade vad han arbetat med tidigare men även om hans arbetsuppgifter i 

dagsläget. Dessa faktorer leder till att vi kan känna en större säkerhet i att Davidsson får en 

liknande synvinkel på problemet samt ge relevanta svar på våra frågor. 

Studiens intervjuguide och scoreboard är byggda på tidigare forskning. Genom att kartlägga 

tidigare forskares studier så har frågor till intervjuguiden gjorts och faktorer till scoreboarden 

skapats. Detta har gett en trygghet att undersökningen har mätt de den har haft för avsikt att 

mäta. 

Slutligen blir generaliserbarheten, som tillhör den externa validiteten, svår då vi bara fått tag 

på en finansanalytiker. Vi tror dock ändå att det finns en möjlighet om att det, gällande 

humankapital, finns en liknande bild av hur den bör tas ställning till i teorin samt hur det 

faktiskt ser ut i praktiken. Dock är det inget vi kan säga med säkerhet. Sägas kan att 

Davidsson har en gedigen bakgrund som finansanalytiker och kunde ge svar inte enbart 

utifrån sina egna synpunkter och ställningstaganden utan även från hela branschen. Vidare 

syftar vår studie inte till att ge en generaliserande bild av finansanalytiker som yrke, eller 

investerare som helhet, utan mer en fingervisning om hur det kan se ut.  

4.7 Metodreflektion 
Under arbetets gång samt efter dess avslutande har det uppkommit ett antal faktorer som hade 

kunnat generera en bredare och djupare studie. Bland annat kunde fler finansanalytiker ha 

intervjuats för att få en större generaliserbarhet. Att intervjua andra intressenter på 

aktiemarknaden såsom kreditgivare och investerare kunde dessutom givit en djupare 

förståelse för hur olika användare ser på humankapitalet ur ett intressentperspektiv. När det 

kommer till årsredovisningarna kan en liknande utvärdering göras. Fler undersökningsobjekt 

hade givetvis renderat i en större generaliserbarhet. Intervjuer med företrädare från IT- och 

bioteknikbranscherna hade kunnat ge nyttig information om dessa branschers inställning och 

erfarenhet kring redovisningen av humankapital.  

I urvalet av vilka företag och årsredovisningar som skulle granskas gjordes selekteringen 

enligt de största företagen sett till omsättning i varje bransch, dock togs ingen större hänsyn i 

analysen till hur stor skillnad det faktiskt är på dem emellan. Detta kan självklart ha lett till en 

bias av resultatet då storleken på företaget kan påverka om och hur man redovisar vissa 

faktorer gällande humankapital, något som inte tagits med i referensramen. Vidare kan det 

även konstateras att det i efterhand troligtvis hade kunnat göras en bättre koppling mellan 

problemdiskussion och analys om urvalsprocessen av företag hade gjorts enligt storleken på 

företagens börsvärde, tillika marknadsvärde, istället för omsättningsstorlek.  

I intervjusituationen hade våra frågor kunnat ställas på ett mer konkret sätt. När vi ställde 

frågor så blev det ibland lite för långa frågor samt flera frågor i ett. Detta gjorde vi för att vi 

ville säkerställa att respondenten förstod frågan och vad vi syftade på. I efterhand hade det 

troligtvis varit bättre att ställa frågan och sedan använda sig av en konstgjord paus för att låta 

respondenten tänka och eventuellt komplettera sitt svar. Dessutom kan vi vid något tillfälle 
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ställt ledande frågor och på så vis fått ett snedvridet svar, trots att vi försökt undvika detta. 

Detsamma gäller JA/NEJ frågor.  
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5 EMPIRI/ANALYS 
I detta kapitel presenteras och analyseras empirin gällande utbud och efterfrågan av 

redovisningsinformation om humankapital i kunskapsintensiva företag samt förhållandet där 

emellan. 

5.1 Utbud 
Nedan presenteras och analyseras insamlade data gällande utbudet av 

redovisningsinformation om humankapital i de båda undersökta branscherna. I diagram 1 till 

5 representerar staplarna på x-axeln de båda branscherna och i diagram 6 de sexton företagen. 

Höjden på staplarna anger procentsats för andelen av det totala antalet faktorer som 

förekommer i årsredovisningarna. För fullständig information kring vilka faktorer de 

respektive företagen redovisar, se bilaga 1. 

5.1.1 Information om styrelse och ledning 

  

 

Diagram 1 visar att bioteknikbranschen redovisar alla undersökta faktorer när det gäller 

information om styrelsen medan IT-branschen redovisar 93 procent av dem. Bilaga 1 visar att 

det endast är ett företag som inte har full poäng gällande information om styrelsen i företaget. 

I övrigt så redovisar även IT-branschen samtliga faktorer.  

Diagram 2 visar att de båda branscherna är duktiga på att redovisa information kring 

ledningen. Skillnaden förklaras av att ett enskilt IT-företag redovisade väldigt få faktorer. Den 

totala skillnaden är dock av marginell betydelse. 

När det gäller information relaterad till styrelse och företagsledning visar studien att såväl IT- 

som bioteknikbranschen redovisar mycket information. Ingen stor skillnad kan urskiljas 

mellan branscherna då den skillnad som finns helt kan härledas till ett av IT-företagen och 

dess brist på information i årsredovisningen. Vi kan konstatera att information om ledningen 

generellt är prioriterad i de båda branscherna och den grupp av humankapitalfaktorer som det 
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läggs mest vikt vid att redovisa. Denna faktor kom också att visa sig vara viktigast för 

finansanalytiker och investerare, mer om det senare. 

5.1.2 Personalinformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagram 3 återfinns andelen uppnådda poäng för information om personalen i företagen. 

Denna kategori av information utgörs av sammanlagt sexton undersökta faktorer. Av 

sammanställningen framgår tydligt vilken bransch som står i framkant på detta område. Detta 

då IT-branschen redovisar klart flest faktorer, cirka tjugotvå procentenheter fler än 

bioteknikbranschen. Personalomsättning, omsättning per anställd samt förändring av 

omsättning per anställd är de faktorer som sticker ut mest. De allra flesta IT-företagen 

redovisar information kring dessa medan bioteknikföretagen knappt redovisar dem alls. 

Beskrivning av företagskultur samt personalnöjdhet är andra faktorer där IT-företagen ligger i 

framkant. 

Personalinformationen är den grupp faktorer som visar på störst skillnad mellan de båda 

branscherna. En förklaring till detta kan finnas i branschernas karaktär. IT-företagens 

viktigaste resurs för värdeskapande är personalen (Sveiby, 1995) medan kärnan i 

bioteknikföretagens värdeskapande snarare är forskning och utveckling (Arvidsson, 2003). 

Denna studies empiriska material gällande branschernas redovisning av personalinformation 

ger således stöd till Arvidssons (2003) slutsats att kunskapsföretagens redovisning av frivillig 

information tenderar att kännetecknas av öppenhet kring och mycket information om det som 

är kärnan i deras affärsverksamhet. 
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5.1.3 Information om internutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4 visar hur mycket information som redovisas angående internutbildning av 

personalen i företaget. Båda branschernas siffror visar att det förekommer väldigt lite 

information om internutbildningar i årsredovisningarna. Bioteknikbranschen redovisar en 

något större andel av faktorerna, cirka sex procentenheter fler, än IT-branschen. Nämnvärt är 

att ingen av de undersökta företagen redovisade någon information om antalet 

utbildningstimmar eller antal utbildade personer i företaget.  

Internutbildningarna är i båda branscherna den minst redovisade gruppen av faktorer. 

Noterbart är dock att bioteknikföretagen visade mer information än IT-företagen, om än 

väldigt lite. I den del av undersökningen som behandlar efterfrågan på 

redovisningsinformation framkommer inte information om internutbildning som ett prioriterat 

område. Eftersom humankapitalet i större utsträckning anses känneteckna IT-företagens 

värdeskapande än bioteknikföretagens (Sveiby 1995, Arvidsson 2003) ger detta ger stöd till 

Rimmels (2003) slutsats. Nämligen att företag med tradition av att tillskriva humankapitalet 

stor betydelse i mindre utsträckning kommer redovisa information kring faktorer som är 

oviktiga för marknaden än vad företag utan sådan tradition kommer göra.  
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5.1.4 Sammanställning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagram 5 visas en totalsammanställning av samtliga undersökta faktorer branscherna 

emellan. Någon tydlig skillnad mellan de båda branscherna framgår inte då andelen 

redovisade faktorer som skiljer dem åt endast är cirka fem procentenheter. Det går inte att 

konstatera skillnader i redovisningen vilka kan härledas till branschtillhörighet endast utifrån 

detta diagram. Men ett sådant förhållande framstår som tydligt i nästa diagram.  
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I diagram 6 visas en totalsammanställning av de undersökta faktorerna för samtliga sexton 

företag. Företagen är ordnade i stigande ordning från vänster till höger med avseende på 

andelen redovisade faktorer. Noterbart är att samtliga IT-företag utom ett redovisar mer 

information om humankapital än samtliga bioteknikföretag utom ett. Totalt sett så är det 

tydligt att IT-branschen redovisar humankapital i större utsträckning än bioteknikbranschen. 

Skillnaden mellan branscherna kan förklaras med dessas karaktär. IT-branschen kan antas 

lägga större vikt vid redovisning av humankapitalet eftersom det är en så viktig resurs för 

dessa företag. Bioteknikbranschens karaktär, även om denna bransch också utgörs av 

kunskapsföretag, gör att redovisning av humankapital inte är lika prioriterat där. Detta då 

tidigare forskning (Arvidsson, 2003) visar att eftersom bioteknikbranschen är forsknings- och 

utvecklingsintensiv så läggs fokus snarare på dessa faktorer än humankapitalet. Skillnaden i 

redovisning av humankapital som helhet ger därför, på samma sätt som skillnaderna i gruppen 

personalinformation, stöd till Arvidssons (2003) slutsats om branschens påverkan på den 

frivilliga redovisningen. 

  

IT 

BIO 
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5.2 Efterfrågan 
I detta avsnitt presenteras och analyseras intervjun med Davidsson gällande efterfrågan av 

redovisningsinformation om humankapital i kunskapsföretag. För fullständig transkribering 

av intervjun, se bilaga 2. Studien visar att det finns en medvetenhet kring humankapital och 

dess bidrag till organisationen. Dock framkommer att intresset för information om 

humankapitalet skiljer sig beroende på ifall investeraren är intresserad av kortsiktiga eller 

långsiktiga investeringar. Dessutom finns betydande skillnader i efterfrågan på information 

när det kommer till olika aspekterna av humankapitalet. Vissa typer av information och 

indikatorer är mer intressanta ur en finansanalytikers perspektiv än andra. 

5.2.1 Allmän syn på redovisning av humankapital 

Davidssons syn på humankapitalet är delad. Å ena sidan så anser han att det är viktigt med 

humankapital. Å andra sidan är inte humankapitalet det första som marknaden intresserar sig 

för i analysen av ett företags vinstpotential, åtminstone inte på kort sikt. Åsikten att 

humankapitalet spelar en viktig roll i organisationen framgår dock tydligt. Davidsson 

förklarar: 

“Jag tror att humankapitalet är otroligt viktigt att kommunicera externt men aktiemarknaden 

är inte den mest intresserade parten. Sen blir det så att man jobbar internt med 

humankapitalet, med det mjuka för att åstadkomma det hårda.” 

Svaret säger oss att det finns en medvetenhet kring humankapital och dess roll inom 

organisationen men att det inte är den primära källan för aktiemarknaden, något som följer av 

nästkommande stycke.  

Olika typer av investerare har skilda preferenser i sin bedömning av möjliga framtida 

investeringar i företag. De kortsiktiga investerarna är mer intresserade av att bedöma om det 

finns en stor potential att företagets aktie på kort sikt ska stiga medan de långsiktiga 

investerarna mer ser till en positiv aktiekurs på lång sikt. Davidsson förklarar:  

“...kortsiktiga investerare, då är det mer aktieanalys, okej tror vi att det här företaget är 

lönsamt på kort sikt.”  

5.2.1 Kortsiktiga investerare 

Kortsiktiga investerare lägger inte någon större vikt vid humankapitalet eftersom det inte 

förväntas ge någon effekt på aktiekursen på kort sikt. Vid kortsiktiga investeringar så handlar 

det om att bedöma aktiekursens utveckling. Då tittar finansanalytiker mer på siffror som har 

en tydligare påverkan på denna som till exempel senaste kvartalets resultat. Därför tittar inte 

kortsiktiga investerare på årsredovisningar i någon större utsträckning. Detta eftersom 

informationen i årsredovisningen gäller föregående år och kommer ut långt senare efter att 

informationen granskats. Det viktiga för en kortsiktig investerare är spekulation kring hur 

aktuella händelser kommer påverka aktiekursen. Dessa investerare behöver fatta snabba beslut 

utifrån dagsaktuell information och därför försvinner informationens relevans i 

årsredovisningen på grund av den tidsmässiga fördröjningen av utlämnandet. Därmed blir inte 

heller informationen kring humankapitalet i årsredovisningen relevant för dessa då den varken 
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finns tillgänglig i tid för att påverka det kortsiktiga spekulativa beslutsfattandet eller har 

någon tydlig påverkan på utvecklingen av aktiekursen. Davidsson: 

”Jag tror inte att aktieanalytikern på Carnegie har tid att sitta och läsa i den här (läs 

årsredovisningen) för det blir mest ord och fluff fluff för dem. Dom har svårt att göra det till 

nått konkret och förstå vad det handlar om.” 

5.2.2 Långsiktiga investerare 

Humankapitalet är istället av större intresse för långsiktiga investerare. Eftersom ett gott 

humankapital är av stor vikt för att skapa värde på lång sikt så blir det naturliga för en 

långsiktig investerare att utvärdera detta. Davidsson förklarar vidare:  

“Om du tittar på Investor så handlar det om mer långsiktiga investeringar, då kan det vara 

mer fokus på humankapital, personal, management och liknande.” 

Eftersom investeringens syfte är att ge avkastning på lång sikt så tittar denna grupp inte bara 

på siffrorna utan även bortom det. De tittar på människorna i företaget eftersom det är dem 

som de ska investera i och som ska skapa värde på sikt. Davidsson berättar hur de jobbar på 

Swedbank: 

”Vi på Swedbank pratar mycket om hur medarbetarna ska känna trygghet och ha roligt på 

jobbet för att prestera mer…och på så sätt så jobbar man med det mjuka för att åstadkomma 

det hårda.” 

Med detta menas att genom att arbeta med människorna och deras utveckling och trivsel så 

kommer det på längre sikt att generera positiva siffror i form av ett förbättrat ekonomiskt 

resultat. Det är även denna syn som långsiktiga investerare har då de förstår vikten av 

humankapitalet för ett företags värdeskapande och framgång på lång sikt. Därmed blir också 

information kring humankapitalet relevant för denna grupp investerare då den kan påverka 

deras bedömning av dels tidigare händelser inom företaget men framförallt de framtida 

händelserna och främst långsiktiga prognoser. Davidsson exemplifierar detta: 

”En långsiktig investerare hade inte låtit sig påverkas så negativt ifall SEB kom med en dålig 

kvartalsrapport utan där tänker man mer långsiktigt.” 

Davidsson menar att även om ett företag skulle presentera en dålig kvartalsrapport så finns det 

andra aspekter som påverkar beslutsfattandet, bland annat humankapital. Utifrån detta kan 

konstateras att den långsiktige investeraren både finner denna information relevant när ett 

företags långsiktiga utvecklingspotential ska bedömas. 

5.2.3 Information om styrelse och ledning 

Det framgår snabbt och tydligt att i Davidssons roll som representant för en långsiktig 

investerare så var den enskilt viktigaste faktorn för att bedöma humankapitalet ledningen. 

Genom att träffa ledningsgrupper och skapa sig en bild av dessa personer och deras 

kompetens fick Davidsson en känsla för företagets humankapital. Davidsson utvecklar:  
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”Det vi faktiskt gör som investerare på både kort och lång sikt det är att vi träffar ledningen. 

Det är ju väldigt intressant för oss eftersom det är där någonstans som företaget börjar för 

aktiemarknaden. Så därför blir det viktigt att se till ledarskapet och ifall ledningen verkar 

kompetenta, det skapar en känsla. Om vi träffar en VD som vi tycker är gravt inkompetent så 

kommer det att skapar en oro. Vi frågar oss då, hur mår resten av företaget då? Hur ser 

cheferna under ut? Hur mår personalen? Strong management är otroligt viktigt.” 

Det viktigaste i sammanhanget är att skapa sig en bild av individerna på de ledande 

positionerna samt deras egenskaper och kompetenser. Redovisningsinformation är i detta 

sammanhang inte en fullt tillförlitlig informationskälla eftersom det inte är möjligt att skapa 

sig en välgrundad bild av människor utan det personliga mötet. Förutom själva känslan för 

människan så är dock indikatorer som utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet 

ändå av intresse för finansanalytiker då dessa kan beskriva formell utbildning och erfarenhet 

på ett bra sätt. Davidsson utvecklar: 

”När jag jobbade som finansanalytiker så var det mycket snack om styrelse och att titta på 

vilka som sitter i företagens styrelse. Är det så att de som sitter i styrelsen inte signalerar en 

jättehög kompetens eller bakgrund i branschen medan ett konkurrerande företag har en 

jättestark styrelse så kan det absolut påverka vart vi rekommenderar investerare att placera 

sina pengar. En stark styrelse med starka namn kan rekrytera en duktig VD, en duktig VD kan 

sedan rekrytera en stark ledningsgrupp. Därför blir faktorer som tidigare 

arbetslivserfarenhet och utbildningsbakgrund viktigt att titta på.” 

Hans resonemang är fullt förståeligt eftersom en kompetent företagsledning är en 

förutsättning för att resten av företaget ska fungera. Därför efterfrågar finansanalytiker 

information om ledning och styrelse. Informationen används främst som underlag för att 

bekräfta/korrigera inträffade händelser. Faktorn utbildningsnivån hos personalen är något som 

tidigare forskare (Berkowitz, 2001) också belyst. Även Lims (2010) studie som specifikt 

berörde investerares syn på information om humankapital visade på att faktorn 

utbildningsnivå hos ledningen var en av de som värdesattes högst. Detta eftersom personal på 

höga positioner har störst påverkan på företagets verksamhet. Vår studie förstärker ytterligare 

synen på att denna faktor är viktig för finansanalytiker och investerare. Detta eftersom det är 

viktigt för dem att skapa sig en bild av humankapitalet med avseende på personer på högt 

uppsatta positioner. Davidsson för ett liknande resonemang då han betonar vikten av att ha 

kompetent personal inom ledande positioner på företaget. Davidsson exemplifierar med 

tillsättandet av Michael Wolf som VD för Swedbank:  

“Michael Wolf är ett klockrent exempel, han hade jobbat på Skandia, Intrum Justitia innan 

han började på Swedbank. Då var det mycket snack ifall han kunde klara av att vara VD för 

en så här stor bank eftersom han inte hade erfarenhet av branschen. Nu har han bevisat att 

han kan det men det är den typen av diskussioner som kan uppstå.” 

Information kring styrelsens och ledningens arbetslivserfarenhet och utbildningsbakgrund 

skulle således kunna påverka beslutsfattandet rörande framtiden i företaget. Informationen 
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skulle också kunna agera som bedömningsunderlag för historiska händelser. Informationen är 

således att betrakta som relevant för användaren. Den är dessutom tillförlitlig då det inte finns 

någon anledning att ifrågasätta dessa faktorers trovärdighet i den mån som den är med. 

Informationen är lättillgänglig för den som önskar kontrollera densamma. 

5.2.3.1 Chefsomsättningshastighet 

En annan ledarskapsfaktor som är viktigt för finansanalytiker är chefsomsättningshastighet. 

Vår studie visar tydligt att ifall det är hög chefsrotation på ett företag så kan det skapa 

frågetecken och oro bland de som utvärderar företagen. 

”Aktiemarknaden vet att VD och affärsområdeschefer är viktiga. Om aktiemarknaden är 

väldigt förtjust i någon av cheferna och så slutar de helt plötsligt, då ställer vi oss frågan, 

jaha men vad är det nu då? Är det någon konflikt i gruppen eller liknande? Sådant kan det 

spekuleras i.” 

Davidssons oro är på inget sätt märklig. Chefer har ofta ett högt kunskapskapital och företag 

är ofta väldigt beroende av sina chefer då de sitter på beslutsfattande poster. Skulle någon 

eller ännu sämre flera av dessa chefer sluta så innebär det stora kunskapsförluster som måste 

ersättas. Då måste analytikerna på nytt bedöma kompetensen hos företagets ledning, en 

process som innebär ett visst mått av risk för felbedömningar. Även i tidigare forskning 

konstateras att investerarna lägger stor vikt vid att personal i höga positioner stannar kvar 

inom företaget, just av den anledningen att de i regel besitter en större kompentens (Lim et al, 

2010). En annan anledning till att chefomsättningshastighet anges som viktigt är följande 

citat: 

”Aktiemarknaden har förmågan att ta till sig information som sträcker sig mycket till 

siffrorna och till managementgruppen. Så att där kan du till exempel se att har det varit en 

hög chefsrotation på ett företag eller mycket sjukfrånvaro, då behöver man fundera över: Hur 

mår det här företaget och varför stannar inte cheferna.” 

Det säger sig självt att ifall ett företag har onormalt hög omsättning bland chefer så skapar det 

en oro för att något inte står rätt till på företaget. Spekulationerna skulle kunna sträcka sig från 

att det finns samarbetssvårigheter till att arbetsmiljön på företaget inte är optimal. Hur som 

helst så sänder det oroande signaler gällande humankapitalet och kommer påverka företagets 

intressenter i en negativ riktning. 

5.2.4 Personalinformation 

Davidsson får en fråga om han anser att könsfördelning är en viktig faktor att ta hänsyn till. 

”Det beror på vem du frågar. Politiker är intresserade av sådant, vi på Swedbank själva är 

intresserade av sådant för jag tror absolut på mångfald. I allt från managementgruppen här 

på kontoret, att det inte bara är till exempel tjejer eller killar, till i Micke Wolfs ledningsgrupp 

så pratas det om det här 60/40-målet. Sen är det kanske inte det första som aktieanalytiker 

lägger någon vikt vid.” 
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Könsfördelningen bland personalen är en av de humankapitalfaktorer som redan idag finns 

lagstadgad som en del av årsredovisningen. Denna faktor är viktig dels för intressenter som 

till exempel politiker, dels för företagen själva. Saenz (2005) finner ett samband mellan 

redovisning av en grupp indikatorer för humankapital, där könsfördelningen var en av 

indikatorerna, och marknadens värdering av företag. Vår studie pekar däremot inte på att 

könsfördelningen påverkar investerares beslutsfattande i någon större utsträckning och att den 

därför skulle kunna ses som relevant för en avkastningsdriven marknad. 

Personalomsättningshastigheten nämns ofta som en viktig faktor i teorin. Det pratas om att det 

är viktigt att behålla människorna och deras erfarenheter inom företaget, och att en hög 

personalomsättningshastighet därför kan vara negativ för humankapitalet. (Lim et al 2010, 

Berkowitz 2001, Saenz 2005) Davidsson ger sin syn: 

”Det är någonting som vi tittar på, men det är främst på managementnivå. Skulle vi få 

signaler om att många väljer att lämna det här företaget så är det helt klart negativt, eller om 

företaget hamnar väldigt högt på employeer branding-listor (läs: listor över populära 

arbetsgivare) då kan det stärka förtroendet för företaget.” 

Lim (2010) menar i sin studie att personalomsättningen är en intressant faktor av den 

anledningen att personalen sitter på upparbetad kompetens och erfarenhet och när dessa 

kompetenser försvinner från företaget så skapar det en orolig situation där företaget måste 

ersätta dessa. Denna förklaring stärks av den här studien. Davidsson för ett liknande 

resonemang men konstaterar precis som Lim (2010) att ledningen är den absolut viktigaste 

delen av humankapitalet eftersom de vanligen besitter störst resurser i termer av kompetens.  

Förluster på dessa positioner är därför kännbarare än övriga delar av personalen. Davidsson 

tillskriver personalinformationen relevans men inte i lika stor utsträckning som information 

om styrelse och ledning. Personalinformation är därför inte att betrakta som den mest 

relevanta för de som vill bedöma företagets framtida potential och fatta ekonomiska beslut 

utifrån detta.  

Utifrån nästkommande citat av Davidssons svar på en fråga som egentligen inte berörde 

allmän personalinformation framgår att förklaringsfaktorer för hur personalen mår på jobbet 

också kan tillskrivas relevans. Detta gäller också för sådant som till exempel snittlön som ger 

en bild av företagets ambitionsnivå i rekryteringen av ny personal. 

5.2.5 Information om Internutbildning 

När det gäller utbildning i allmänhet så har det redan framgått att finansanalytiker tycker att 

utbildningsbakgrund hos ledande befattningshavare är viktigt. På en direkt fråga om huruvida 

information angående intern kompetensutveckling av den egna personalen är intressant för 

investerarmarknaden säger Davidsson: 

”Kanske. Det vi mäter är: Hur nöjda är kunderna? Hur mår medarbetarna? 

Utbildningstimmar, sjukfrånvaro, lönestrukturer och utbildningsnivå, kan vara bra nyckeltal 

för kunskapsintensiva företag om man vill jämföra dem. Hur mycket betalar ett företag sina 
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anställda i snitt? Det kan vara intressant att titta på. Vill man attrahera de bästa 

nyutexaminerade studenterna? Vad ger man dem för lön?” 

Svaret gav oss intrycket av att internutbildning inte var något som prioriterades särskilt. Trots 

att svaret i sak är försiktigt positivt så antyder Davidssons kroppsspråk och tonläge att inte 

information gällande internutbildning inte är särskilt prioritera. Detta förstärks av att svaret 

gled över till att handla om hur personalen mår och om extern rekrytering av kompetens 

snarare än intern utveckling av densamma.  

I Saenz (2005) studie var internutbildning en av faktorerna som användes för att mäta 

företagens totala humankapital. Internutbildningen var dock endast en av flera faktorer som 

resulterade i en total poäng för humankapital varvid det är oklart exakt vilken påverkan på 

marknadens värdering av företag denna faktor har. Saenz (2005) konstaterar dock att 

internutbildningar för med sig fördelar till organisationen.  

Vår studie visar dock att intresset från finansanalytiker och investerare för internutbildning är 

svalt. Detta tyder på att det i Saenz (2005) fall snarare är några av de andra undersökta 

faktorerna än just internutbildningsinformation som i störst utsträckning bidrar till ökningen 

av marknadens värdering av företag. Berkowitz (2001) slår i sin studie också ett slag för att 

redovisning av internutbildning skall ses som relevant. Studien omfattar dock endast 

myndigheter och motiveringen till att interutbildningar skulle redovisas är att cheferna över 

tiden ska kunna jämföra och bilda sig en uppfattning om humankapitalet inom organisationen. 

Lim (2010) menar dock att chefer och investerare värdesätter olika typer av information vilket 

kan förklara varför denna studie till skillnad från Berkowitz (2001) inte tillskriver 

redovisningsinformation gällande internutbildning någon större relevans. 

5.3 Utbud kontra efterfrågan 
I detta avsnitt presenteras likheter och skillnader mellan utbud och efterfrågan av 

redovisningsinformation. Med utgångspunkt i föregående avsnitts analys av efterfrågan 

tillskrivs också den utbjudna informationen kvalitativa egenskaper. Vidare analyseras 

likheternas, skillnadernas samt utbudets kvalitativa egenskapers effekter på uppfyllandet av 

redovisningens syfte. 

5.3.1 Information om styrelse och ledning 

Vår studie visar att samtliga undersökta kunskapsföretag är duktiga på att redovisa 

information om styrelsen och att de flesta även får höga poäng när det gäller att ange 

information om ledningen. Tittar vi specifikt på just utbildningsnivå hos chefer och tidigare 

arbetslivserfarenhet så kan vi se att av de sexton företagen redovisar tretton stycken 

utbildningsnivå och tio stycken tidigare arbetslivserfarenhet. Det innebär att vissa företag 

väljer bort att uppge sådan informationen i årsredovisningarna trots att marknaden finner 

relevans i och efterfrågar den. Då informationen är frivillig så har företagen också rätt att göra 

så, men det skapar problem i form av marknadens syn på redovisningsinformationen. 

Jämförbarheten påverkas negativt om det inte finns underlag att jämföra samma information 

mellan olika företag inom samma bransch. Även tillförlitligheten blir lidande av att företag 
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väljer bort att redovisa relevant information. Davidsson exemplifierar problematiken som 

frivilligheten kan innebära: 

”Det blir i vis mån mindre tillförlitligt. Årsredovisningen är ett marknadsföringsmaterial 

också, och det är inget företag som kommer visa upp allt man är dålig på. Men det är ju 

analytikerns jobb att jämföra och se: Är det äpplen och äpplen? Och då kan det vara viktigt 

att visa upp humankapitalet eftersom ifall ett företag inte vill visa upp sitt humankapital så 

ställer man sig frågan varför?” 

För att information ska vara tillförlitlig så måste den vara neutral och fullständig (Artsberg, 

2003). Ofullständig information kan bli felaktig och vilseledande speciellt när urvalet av 

vilken information som lämnas ut inte är neutralt (IASB, 2001). Neutraliteten är något som 

Davidsson menar att frivilligheten öppnar för spekulation kring. Detta leder till att 

redovisningsinformationen inte blir tillförlitlig då den varken är fullständig eller kan antas 

vara neutral. Det går dock inte att ifrågasätta relevansen i informationen kring ledning och 

styrelse då den används för att bedöma ledningens förmåga till att leda företaget. Gällande 

redovisningsinformationen på detta område påverkar inte det generella förhållandet mellan 

utbud och efterfrågan uppfyllandet av årsredovisningens syfte negativt med avseende på 

relevans. Detta eftersom företagen i stor utsträckning möter marknadens efterfrågan på 

relevant information i sitt informationsutlämnande. Med avseende på egenskaperna 

tillförlitlighet och jämförbarhet finns anledning att ifrågasätta kvaliteten i 

redovisningsinformationen, men detta härleds snarare till att utlämnande av information är 

frivilligt än till förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Inte desto mindre påverkar dessa 

egenskaper uppfyllandet av årsredovisningens syfte, att fungera som ett rättvisande 

beslutsunderlag för intressenter, negativt. 

5.3.1.1 Chefsomsättningshastighet  

Chefsomsättningshastighet är den faktor som utmärker sig när det kommer till information om 

ledningen. Vår studie visar att ingen av de undersökta kunskapsföretagen redovisade 

information kring denna. Här finns ett stort glapp mellan utbudet av information och 

efterfrågan. Dock har femton av sexton företag angett tid för anställning för personer i 

ledningen. Det är dock oklart huruvida denna tid för anställning gäller ledningstjänsten eller 

för anställning hos företaget även i andra roller. Det intressanta med 

chefsomsättningshastighet är att den visar hur stor andel av chefer eller ledande 

befattningshavare som slutat under det senaste året. Det är också just detta, att få en bild av 

ifall chefer trivs och stannar hos företaget, som är det intressanta för analytikerna och det 

framgår inte hos något av företagen. 

Det framgår ganska tydligt av vår studie att information kring chefsomsättningshastighet är 

relevant för finansanalytiker. En hög chefsomsättningshastighet skulle kunna leda till att 

framtida beslutsfattande präglas av pessimism eller skepsis då det uppstår en osäkerhet kring 

företaget. Utan relevant information blir det svårare för investerarna att göra prognoser av 

företagets framtid (IASB, 2001). Det hade framförallt varit av intresse för finansanalytiker att 

jämföra företag men även inom företag över tiden ifall chefsomsättningshastigheten har 
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förändrats. Företag som sticker ut i den statistiken skulle med allra största sannolikhet få 

svårare att attrahera långsiktiga investerare. Men återigen så faller både tillförlitligheten i 

informationen men även möjligheten till jämförande då informationen är frivillig. Vår studie 

visade dessutom att inget företag redovisade chefsomsättningshastighet vilket innebär att 

utbudet inte tillgodoser efterfrågan på relevant information när det kommer till denna faktor. 

Information kring chefsomsättningshastighet besitter viktiga kvalitativa egenskaper för 

finansanalytiker och investerare. I och med utelämnandet av denna information blir den 

rättvisande bilden lidande. Detta inverkar negativt på uppfyllandet av redovisningens syfte på 

så vis att redovisningsinformationen inte tillhandahåller information som är användbar för 

användarna i deras beslutsfattande. 

5.3.2 Personalinformation 

Medan information om styrelse och ledningen hamnar i topp som det mest intressanta och 

relevanta området av redovisningsinformation kring humankapital så hamnar information om 

personalen i en form av prioriteringsmässig mellankategori både när det gäller utbud och 

efterfrågan. Diagram 3 visar att cirka hälften av indikatorerna redovisas i utbudet. När det 

gäller efterfrågan så konstaterades att information om personalen inte var det mest 

prioriterade området, men inte heller ointressant eller irrelevant. Till exempel så nämnde 

Davidsson personalomsättningen och argumenterade för att en hög personalomsättning skulle 

kunna leda till att ett företag tappar i trovärdighet. Utbudet av denna information är också 

varierande då sju av sexton företag valde att redovisa information om denna faktor. 

Eftersom utlämnandet av personalinformation varierar stort mellan företagen så blir 

informationen inte jämförbar. En fullständig bild kommer att saknas och i enlighet med 

tidigare resonemang kring problem som frivilligheten medför tappar informationen i 

tillförlitlighet då företagen behandlar området så olika. Trovärdigheten ifrågasätts då vissa 

företag väljer att inte ha med en viss typ av informationen. Återigen ställs företagens 

neutralitet på prov då det skapas frågetecken kring varför informationen inte är med. 

Detta bör sättas i relation till relevansen. Personalinformationen är av intresse och kan 

påverka beslutsfattande men gör det inte i lika stor utsträckning som när det gäller 

information om styrelse och ledning. Väsentligheten i informationen är därför mindre när det 

gäller personalinformation då ett utelämnande av informationen förmodligen inte skulle leda 

till några större förändringar gällande beslutsfattandet. Därför är relevansen inte heller lika 

stor. Davidsson om informationens värde trots att den är frivillig:  

”Jag tror att fast det bygger på frivillighet så finns det ett värde och intresse i informationen 

och det går att skilja de som gör det på ett genuint sätt och de som inte gör det på ett genuint 

sätt.” 

Trots att informationen tappar i tillförlitlighet så är den relevant att ha med i årsredovisningar. 

Finansanalytiker gör bedömningar om huruvida företagen känns trovärdiga utifrån hur 

informationen är presenterad. Redovisningsinformationen bidrar tillsammans med 
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information från andra källor som personliga möten till att intressenter kan bilda sig en 

uppfattning om företaget. 

Hur påverkar då redovisningsinformation om personalen eller frånvaron av informationen den 

rättvisande bilden och i förlängningen årsredovisningens syfte? I och med att den allmänna 

personalinformationen inte är den mest väsentliga aspekten av humankapital sett ur ett 

efterfrågeperspektiv så besitter den inte heller högst grad av informationskvalitet i termer av 

relevans. Utifrån detta och den bristande tillförlitligheten och jämförbarheten skulle det gå att 

hävda att det varierande utbudet av information därmed inte påverkar den rättvisande bilden. 

Men Davidsson nämner också att information som exempelvis personalomsättningshastighet 

kan vara väldigt relevant i bedömandet av historiska händelser. I det fallet så är informationen 

relevant och viktig för att ge en rättvisande bild samt förse användarna med nyttig 

information. 

De bristande kvalitativa egenskaperna som personalinformationen, på grund av det varierande 

utbudet, besitter i termer av tillförlitlighet och jämförbarhet påverkar den rättvisande bilden 

negativt. Så också det faktum att den indikator som framkommer som mest relevant i 

sammanhanget, personalomsättningshastigheten, redovisas av färre än hälften av de 

undersökta företagen. Redovisningens syfte påverkas negativt av detta men då informationens 

relevans inte är lika självklar som när det gäller styrelse och ledning väcks frågor kring hur 

betydande denna påverkan är. 

5.3.3 Information om internutbildning 

Utbudet gällande redovisningsinformation om internutbildningar stämmer väl överens med 

efterfrågan på samma information. Diagram 4 visar att internutbildningen inte redovisas i 

någon större utsträckning i något av företagen. Gällande efterfrågan så kan det konstateras att 

informationen inte kan förväntas påverka beslutsfattandet i någon större utsträckning. 

Informationen är inte väsentlig till sin karaktär för marknaden och saknar därför relevans. 

Huruvida informationen är tillförlitlig är ointressant i sammanhanget eftersom det dels inte 

finns något egentligt utbud av redovisningsinformation i årsredovisningarna och dels inte 

efterfrågas sådan information. Den rättvisande bilden kommer således inte att påverkas av 

informationens frånvaro då informationen inte besitter någon kvalitet i termer av 

användbarhet för investerare i deras ekonomiska beslutsfattande. Därmed kommer inte heller 

uppfyllandet av årsredovisningens syfte gentemot investerare påverkas varken positivt eller 

negativt av informationens kvalitet eller förhållandet mellan utbud och efterfrågan, oavsett 

hur dessa ser ut. 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
 

6.1 Slutsatser 
Angående den första undersökningsfrågan, gällande hur och i vilken utsträckning de 

kunskapsintensiva företagen redovisar information om humankapitalet, visar vår studie att 

utlämnandet av information om humankapital i årsredovisningarna varierar. Av de undersökta 

faktorerna så redovisade företagen i genomsnitt 63 procent av de undersökta faktorerna. 

Företagen var bäst på att ge ut information om styrelsen och ledningen. Nästan alla faktorer 

kring denna information visade sig också finnas i företagens årsredovisningar.  

I gruppen personalinformation redovisades motstridiga resultat från företagen och något 

mönster är svårt att urskilja. När det kommer till internutbildningen så framgår det tydligt att 

denna del inte är något som kunskapsintensiva företag väljer att prioritera i sin redovisning då 

det i princip inte fanns någon som helst information i denna kategori. Vår studie konstaterar 

också att samtliga företag redovisade de lagstadgade faktorerna. 

Det finns en rad skillnader mellan IT-branschens och bioteknikbranschens redovisning av 

humankapitalet. Vår studie konstaterar att IT-branschen generellt redovisar mer information 

kring humankapital än bioteknik. Anledningen är att IT-branschen kännetecknas av att se 

personalen som den viktigaste delen i företagens värdeskapande processer medan 

bioteknikbranschen karaktäriseras av att forskning och utveckling är det viktigaste 

värdeskapandet.  

Avgörande för svaret på den andra undersökningsfrågan, gällande hur finansanalytikers 

efterfrågan av information om humankapital ser ut, är ifall det rör sig om att tillvarata 

långsiktiga eller kortsiktiga investerares intressen. För den kortsiktige investeraren är 

information om humankapital inte relevant varpå finansanalytikern inte heller efterfrågar 

information om humankapital. För den långsiktige investeraren är dock information kring 

humankapital av intresse. Dessa investerare är intresserade av företagens långsiktiga 

prestationsförmåga och avkastningspotential. Bland dessa investerare finns också en 

förståelse för att humankapitalet är en betydande faktor för ett företags framgång på lång sikt.  

Den typ av information som är av främsta intresse för finansanalytikern är den som berör 

styrelsen och ledningen. Detta eftersom styrelsen och ledningen är de personer som besitter 

det största humankapitalet. Därav blir det logiskt att företagsledningen anses som den 

viktigaste personalresursen. Utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet är därför 

viktiga faktorer för finansanalytiker. Även chefsomsättningshastighet konstateras vara en 

faktor som är av betydande intresse. De två första faktorerna talar direkt om vilken kunskap 

som finns inom företagets ledning. Chefsomsättningshastigheten talar om huruvida företaget 

är skickliga på att behålla dessa kunskapar inom företaget. 

Bland information om den övriga personalen är det framförallt personalomsättningen som 

nämns som intressant. Generellt är chefsomsättningshastigheten mer intressant men om 

personalomsättningen sticker ut i negativ bemärkelse genom att vara ovanligt hög blir det 

relevant att ställa sig frågor kring anledningar till detta. Det blir här intressant att prata om 
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grader av relevans och den övriga personalomsättningen får då betraktas som mindre relevant 

än ledningen. Vart går då gränsen för att information ska anses vara tillräckligt relevant att ett 

utelämnande i sin tur påverkar den rättvisande bilden?  

Internutbildning är den grupp faktorer som finansanalytiker tenderar till att efterfråga minst av 

alla. Vår studie visar att internutbildningar inte är relevant för finansanalytiker. 

Den tredje undersökningsfrågan gällande förhållandet mellan utbud och efterfrågan samt detta 

förhållandes påverkan på uppfyllandet av redovisningens syfte. Vår studie visar att utbudet 

matchar efterfrågan när det gäller information om ledning och styrelse. Därmed kan också 

konstateras att när det kommer till det viktigaste humankapitalet så finns det redovisat i 

företagens årsredovisningar nästan till sin helhet. I och med att den relevanta och tillförlitliga 

informationen finns med i så pass stor utsträckning konstaterar vi att årsredovisningens syfte 

uppfylls när det gäller denna kategori så när som på en enda faktor. Det är dock inte vilken 

faktor som helst utan chefsomsättningshastigheten. Här återfinns drastiska skillnader mellan 

utbudet och efterfrågan. Då det handlar om information som i stor utsträckning efterfrågas 

men inte bjuds ut får detta konsekvenser för uppfyllandet av årsredovisningens syfte. På 

denna punkt handlar det om en negativ påverkan eftersom information vilken är mycket 

användbar för intressenterna saknas i redovisningsinformationen.  

När det gäller matchningen mellan personalinformationen och årsredovisningens syfte kan det 

konstateras att kopplingen blir svår att göra. Personalomsättning är relevant fast i en mindre 

grad. Redovisningen av informationen från företagen visade på cirka 50 %. Påverkar detta då 

årsredoviningens syfte? Vi vet att egenskapen jämförande påverkas av att vissa företag inte 

redovisar informationen. Men å andra sidan så är relevansen av en lägre grad. Således kan 

slutsatsen bli att de påverkar årsredovisningens syfte men till en lägre grad.  

Då internutbildningen varken efterfrågas eller ges ut kan det konstateras i vår studie att denna 

informationsgrupp inte påverkar uppfyllandet av årsredovisningens syfte då användbar 

information inte saknas av intressenterna.  

6.2 Avslutande diskussion 
Trots att det finns omständigheter som gör det svårt att aktivera humankapital som en 

immateriell tillgång i balansräkningen finner vår studie stöd för att årsredovisningarna bör 

innefatta redovisningsinformation på området. Det kan konstateras att information om delar 

av humankapitalet anses vara användbar i intressenternas beslutsfattande och att den därför är 

relevant och kan bidra till att redovisningen uppfyller sitt syfte. Å andra sidan kan 

tillförlitligheten i informationen diskuteras på grund av frivilligheten i 

informationsutlämnandet och de frågor detta väcker kring informationens neutralitet. Studien 

visar också att denna frivillighet innebär att redovisningen varier mellan företagen på ett sätt 

som innebär att jämförbarheten uteblir. Även om redovisningsinformation om humankapital 

skulle vara lagstadgad samt reglerad i övrig normgivning skulle trovärdigheten kunna 

ifrågasättas. Detta eftersom delar av humankapitalet måste presenteras i berättande form eller 

siffror som kan vara svåra att kontrollera. De hårda siffrorna kontrolleras av revisorer och får 

sin trovärdighet därigenom. Humankapitalet skulle inte på samma sätt vara kontrollerbart 



42 
 

vilket skulle ifrågasätta tillförlitligheten. Trots det visar studien att det ändå i termer av 

användbarhet och uppfyllande av redovisningens syfte är bättre att sträva efter att redovisa 

information av så hög kvalitet som möjligt än att inte lämna ut den alls. Genom att uppge 

informationen i någon mening kommer informationsmottagaren närmare sanningen och den 

rättvisande bilden, än om företaget utelämnar informationen helt. I denna strävan efter 

högkvalitativ redovisningsinformation skulle konsensus och normgivning på området 

innebära högre grad av jämförbarhet och därför vara eftersträvansvärt. 

Chefsomsättningshastighet var en faktor som var av intresse för intressenterna och om det 

blev ett krav på att redovisa den i årsredovisningen skulle det leda till att den förmedlade 

bilden av humankapitalet blev mer tillförlitlig då företag inte skulle kunna välja bort den. 

Dessutom skulle en direkt jämförelse företag emellan kunna göras. Information kring ledning 

och styrelse skulle också kunna behandlas av normgivningen. Det råder idag förvisso inte så 

stora skillnader i utbud kontra efterfrågan men genom en normgivning skulle alla företag vara 

tvungna att ha med informationen. De skulle inte kunna välja bort den vilket skulle ge 

informationen ytterligare spets i form av jämförbarhet företag emellan.  

Trots denna studies tydliga bidrag till debatten kring humankapitalets värde och att 

åtminstone vissa delar bör ingå som lagstagad information i årsredovisningarna kan det 

konstateras att anledningen till att så inte är fallet är för att marknaden i stor utsträckning inte 

efterfrågar viss information. Skulle investerarna tydligt kräva mer information om 

humankapitalet skulle informationsutbudet förmodligen anpassas till detta. Detta resonemang 

stärks av det faktum att den mest efterfrågade aspekten av information om humankapital, den 

som rör styrelse och ledning, är det som redovisas i störst utsträckning. Ett intressant uppslag 

för vidare fördjupning vore att undersöka normgivares och policyskapares syn på frågan i 

syfte att skapa en bild av förväntad framtida utveckling på området. 
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BILAGA 1 - TRANSKRIBERING AV INTERVJUN 
 

Kan du berätta lite om dig själv och din yrkesmässiga bakgrund? 
– Jag heter Johan Davidsson och är 35 år. Jag är kontorschef här på Swedbank i Örebro. Jag 

kommer ursprungligen från Stockholm där jag växte upp. Jag läste på handelshögskolan i 

Stockholm mellan 2000-2004. Efter examen så fick jag jobb på Investment Bank i London där 

jag sysslade med investeringar i företag. Tiden i London var oerhört lärorik för mig. Efter 

några år så bestämde jag och familjen oss för att flytta tillbaka till Stockholm. Då började jag 

jobba på Investor på köpsidan och idag så är jag chef på Sparbanken i Örebro.  

 

Hur mycket tittar man på humankapital som investerare? 
– Ja de är klart att om vår VD Micke Wolf (Swedbank) åker på besök och pratar med företag 

så kan ju han fråga hur man arbetar värderingsstyrt och så...men...för aktieanalytikern så är 

de ju siffrorna som är det viktigaste. 

 

– Jag tror att humankapitalet är otroligt viktigt att kommunicera externt men aktiemarknaden 

är inte den mest intresserade parten. Sen blir det ju att man jobbar internt med 

humankapitalet, med det mjuka...för att åstadkomma det hårda. 

 

– Vi på Swedbank pratar mycket om hur medarbetarna ska känna trygghet och ha roligt på 

jobbet för att prestera mer...och på så sätt så jobbar man med de mjuka för att åstadkomma 

de hårda. Och det är den tankeloopen som inte är helt lätt för en aktieanalytiker att se och 

tänka så, utan de blir mycket mer att okej det här företaget har levererat den här vinsten och 

vad tror jag utifrån det att de kommer att leverera nästa år? 

 

...och som du säger, hur kommer marknaden reagera på det? 
– Precis, och där tänker ju aktiemarknaden på så att säga vad management har sagt och vad 

tror analytikerna och vad har redan inkorporerats i företaget? 

 

Men det som nu står i årsredovisningarna om humankapital...vem är den informationen 

för? 
– Bra fråga! Jag tror att aktieanalytikerna är mindre intresserade. Medarbetare, journalister, 

kunder och små aktieägare tror jag är intresserade och läser den här från ax till limpa. Men 

jag tror inte att aktieanalytikern på Carnegie har tid att sitta och läsa i den här för det blir 

mest ord och fluff fluff för dem. Dom har svårt att göra det till nått konkret och förstå vad det 

handlar om. 

 

Du var förut inne på långsiktiga investerare, kan du berätta mer. 
– Ja de finns ju olika typer av aktieägare. Om man tar Swedbank till exempel så är vår största 

ägare sparbanksstiftelserna och Folksam. Dessa är mer långsiktiga ägare som har 

representanter i styrelsen och så där. Och så finns det andra till exempel pensionsfonder 

som AMF pension och de är mer långsiktiga investeringar. Men sen finns det mera 

hedgefonder och liknande som är mer kortsiktiga och dessa spekulerar mer i information som 

går ut och in och sådär köp och sälj. Och den gruppen har växt över tid. Om du tittar på 

aktieägarstrukturen så kan du se att till exempel i en bank så är de långsiktiga ägarna de som 

utgör ungefär hälften av ägarna och resten är kortsiktigt segment. 

 

När du satt och analyserade på köpsidan på Investor var det mer kortsiktiga eller 

långsiktiga investeringar? 
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– Ja om du tittar på Investor så är ju de mer långsiktiga investeringar så då kan de vara mer 

fokus på humankapital och personal och management och liknande. 

De hade ju kanske inte låtit sig påverkas så negativt ifall SEB kom med en dålig 

kvartalsrapport utan där tänker man mer långsiktigt. 

 

Så man går inte in i en nyinvestering utan att tänka på sådana bitar? 
– Nej men absolut visst är det så. Så att där har du en typ av långsiktig investerare. Men en 

kortsiktig investerare då är det mer aktieanalys, okej tror vi att det här företaget är lönsamt 

på kort sikt.   

 

Förutsatt att man sitter i en situation där man vill bedöma humankapital för att avgöra 

utvecklingspotential på längre sikt. Vilken typ av information är mer eller mindre 

intressant? 
– Man kan säga så här! De man faktiskt gör som investerare på både kort och lång sikt det är 

att man träffar management. Det är ju väldigt intressant, det är ju någonstans där som 

företaget börjar för aktiemarknaden. Så att se till ledarskapet och ifall de verkar kompetenta 

är viktigt. Det ger ju en känsla. Om man träffar en VD som man tycker är gravt inkompetent 

så skapar ju de en oro. Hur mår resten av företaget då? Hur ser cheferna under ut? Hur mår 

personalen? Strong management är dessutom viktigt. 

 

– Men också kultur pratar man om utan att vara så konkret då, att liksom har bolaget funnits 

en långtid och alltid levererat så är det positivt. Då blir det än lägre risk att investera. 

 

Det här med kompetent ledarkap är det något man får en känsla för eller är man 

konkret intresserad av ledares utbildningsbakgrund och ledares arbetslivserfarenhet? 
– Ja det är man ju. De kan du se när jag jobbade i den branschen så var det mycket snack om 

styrelse och titta vilka som sitter i den här styrelsen? De signalerar inte en jätte hög 

kompetens eller bakgrund i branschen medan de här företget har en jättestark styrelse och då 

kan man rekrytera en duktig VD och sen kan VD rekryteras en stark ledningsgrupp. Så att det 

tittar man på och inte bara att det är en stark person. Om man tar Micke Wolf som exempel, 

han hade jobbat på Skandia, Intrum Justitia innan han började på Swedbank. Och då var det 

mycket snack ifall han kunde klara av att vara VD för en så här stor bank. Nu har han ju 

bevisat att han kan det men den typen av diskussioner uppstår ju. 

 

Fördelning mellan män/kvinnor i företagsledningen, tittar man på sådant? 
– Ja eller det beror på vem du frågar. Politiker är intresserade av sådant, vi själva är 

intresserade av sådant för jag tror absolut på mångfald, allt från managementgruppen här att 

den inte bara är till exempel tjejer eller killar men även i Micke Wolfs ledningsgrupp så 

pratas det om de här 60/40 talen...sen återigen, det är kanske inte det första som 

aktieanalytiker lägger någon vikt vid utan det är ju om företaget har en stark kultur. 

 

Om man tittar utifrån en långsiktig investering. Är man intresserad av sådana saker 

som personalomsättningshastighet? 
– Ja...alltså aktiemarknaden har förmågan att ta till sig information som sträcker sig mycket 

till siffrorna och till managementgruppen. Så att där kan du ju till exempel se att har det varit 

en hög chefsrotation på ett företag eller mycket sjukfrånvaro, då behöver man fundera över 

hur mår det här företaget och varför stannar inte cheferna. Aktiemarknaden vet ju att VD och 

affärsområdeschefer är viktiga, och finanschef. Om aktiemarknaden är väldigt förtjust i 

någon av cheferna och så slutar de helt plötsligt, jaha men vad är de nu då? Är det någon 

konflikt i gruppen eller liknande? Sådant kan det spekuleras i. 
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Har du märkt någon förändring i inställningen till humankapital över tiden? 
– Ja men de kan du ju bara se hur beskrivningen av det har ökat och de gäller inte bara 

Swedbank och att rapportera siffror, utan också till exempel samhällsengagemang och allting 

som är indirekt till exempel färgerna och känslan, bilder på medarbetarna, har man det eller 

har man inte det? Allt det beskriver humankapitalet. Känns det viktigt att beskriva det? 

Sådant tittar man på. Det skickar en signal. 

 

Till vilken utsträckning tycker du att man kan få information om humankapital ur en 

årsredovisning? 
– Ja men du kan ju få en del, det kan du få. Men sen kan du ju be en reklambyrå att trycka 

upp en jäkligt mysig årsredovisning som visar ett starkt humankapital trots att företaget 

egentligen kanske inte har så mycket humankapital för att man vill visa vilket härligt företag 

man är. Sen kan de finnas företag som har starkt humankapital men som inte fokuserar på att 

kommunicera det externt.  

Så att för att svara på din fråga så ja man kan få information ur en årsredovisning om 

humankapitalet men sen måste man träffa människorna för att få en känsla för ifall de som 

skrivs i årsredovisningen verkligen stämmer? Och det är sådana saker som skiljer en duktig 

analytiker från en mindre duktig. Tittar man på siffrorna och tror på texten? Det handlar om 

att förstå helheten. 

Sen är de ju så att olika analytiker tar till sig olika information. Om någon ser Micke Wolf bli 

intervjuad i Agenda så kanske det beskriver humankapitalet mycket bättre för den analytikern 

än vad till exempel en årsredovisning skulle göra.  

 

Hur tänker du kring att redovisning av humankapitalet baseras så mycket på 

berättande text istället för siffror? 
– Alltså siffror, det hårda, är granskat av en revisor som säger att det här ger en rättvisande 

bild. Men det finns ju ingen som granskat hur vi beskriver vårt företag, men de är klart att 

som stakeholder så måste jag göra bedömningar kring om informationen känns tillförlitlig. 

Men de är ju svårt för mig som stakeholder att komma och påstå att ett företag inte är 

engagerat, det är mer diffust. Jag tror att fast det bygger på frivillighet så finns det ett värde 

och intresse i informationen och det går att skilja de som gör det på ett genuint sätt och de 

som inte gör det på ett genuint sätt. 

Men återigen humankapitalet ska man känna och andas. Det är kanske inget som man hittar i 

kvartalsrapporter. De är som att man skulle skriva i sitt CV att man har mycket kompisar...de 

ska man inte behöva skriva det ska man ju förstå ändå. Så att det blir en balansgång. 

 

Är utbildningstimmar och sådant intressant? 
– Ja kanske. Det vi mäter är hur nöjda är kunderna? Hur mår medarbetarna? 

Utbildningstimmar, sjukfrånvaro, lönestrukturer och utbildningsnivå kan alla vara bra 

nyckeltal för kunskapsintensiva företag om man vill jämföra dem. Hur mycket betalar ett 

företag sina anställda i snitt? Det kan vara intressant att titta på. Vill man attrahera de bästa 

nyutexaminerade studenterna? Vad ger man dem för lön?  

 

Hur påverkas möjligheterna att dra slutsatser utifrån informationen av att företag 

bestämmer själva vilken information om humankapitalet de vill redovisa? 
– Det blir i viss mån mindre tillförlitligt. Årsredovisningen är ett marknadsföringsmaterial 

också, och det är inget företag som kommer visa upp allt man är dålig på. Men det är just 

analytikerns jobb att jämföra och se om det är äpplen och äpplen. Då kan det vara viktigt att 
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visa upp humankapitalet eftersom ifall ett företag inte vill visa upp sitt humankapital så 

ställer man sig frågan varför? 

 

– Analytiker, media, shareholders har ett stort ansvar i att sätta krav på management på 

vilken information man vill ha. Om någon frågar vad tycker ert företag om de här med 40 % 

kvinnor i styrelserummet? Om svaret då blir: “Nej men det ska ni skita i.” Då är ju det ett 

dåligt tecken. 

Så att omvärlden tvingar företag att bli mer öppna och transparenta. Aktiemarknaden är ju 

brutal på det. När aktiemarknaden vill ha någonting, när alla investerare skriker att om vi 

inte får veta det så investerar vi inte. En av VD:s uppgifter är att bygga aktievärde. Och 

vägrar man då svara på frågor, ja då sjunker aktiekursen. 

 

Hur tänker man kring personalomsättningshastighet? I teorin pratar man mycket om 

att företag inte äger sin personal och att personalen kan ta sina kunskaper och gå till 

konkurrenterna. Hur behandlar man den faktorn? 
– Ja det kan ju vara nått man följer på managementnivå. Skulle man få signaler om att många 

väljer att lämna det här företaget så är det helt klart negativt, eller om man hamnar väldigt 

högt på sådana employeer branding listor då kan ju det stärka förtroendet för företaget. 

 

Hur skulle du värdera de olika källorna kring humankapital? 
– Vi är människor av kött och blod så vill man ha en bild av humankapitalet då vill man träffa 

människorna och ställa frågor, försöka få en bild av vad som händer på kontoret. Så var det 

för mig när jag jobbade som analytiker, det är ju de som är själva analysbiten. 

Sen brukar jag försöka fråga kunder till företaget, ifall jag känner någon vän som har varit 

kund där. Vad tycker de om företaget? Så kan man också få information om humankapitalet. 

Men även årsredovisningar ger ju en känsla och den är tillgänglig för alla, inte bara 

aktieägare och kunder. Årsredovisningen är ju ett kommunikationsverktyg. 
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BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 
 

* Berätta kort om din bakgrund, utbildningar och yrkesmässigt. 

 

* Synen på redovisning av humankapital? 

 

* Läggs vikt vid humankapitalet när man bedömer potentialen i kunskapsföretag? 

 

* Årsredovisningar? Varför/Varför inte?  

 

* Vem är informationen i årsredovisningar gällande humankapital till för? Vem läser den? 

 

* Vilken typ av information efterfrågas gällande humankapital? Varför/Varför inte? 

 

* Hur sker informationsinhämtning? Vilka är de primära källorna? Varför dessa? 

 

 

 

Exempel på teman:      

Erfarenhet 

           Utbildning 

           Personal 

           Ledning 

    Arbetsmiljö 

 

Egenskaper:         

Relevans 

             Tillförlitlighet 

            Jämförbarhet 

             Begriplighet 
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BILAGA 3 - SCOREBOARD 

          

BRANSCH: Bioteknik Bioteknik Bioteknik Bioteknik 

Styrelsen Active Biotech Biotage Karo Bio BioInvent 

Namn på styrelsemedlemmar 1 1 1 1 

Ålder på styrelsemedlemmar 1 1 1 1 

Könsfördelning 1 1 1 1 

Utbildning hos styrelse 1 1 1 1 

Övriga uppdrag hos styrelsen 1 1 1 1 

Tidigare arbetslivserfarenhet hos 
styrelsemedlemmar 

1 1 1 1 

Bilder på styrelsen 
1 1 1 1 

Tid för inval i styrelsen 
1 1 1 1 

Aktieinnehav 
1 1 1 1 

Ledningen    
  

Namn på chefer 
1 1 1 1 

Ålder på chefer 
1 1 1 1 

Könsfördelning 
1 1 1 1 

Utbildning hos chefer 
1 1 1 1 

Tidigare arbetslivserfarenhet hos chefer 1 0 1 0 

Aktieinnehav 1 1 1 1 

Övriga uppdrag för VD 1 0 1 1 

Chefsomsättningshastighet 0 0 0 0 

Bilder på chefer 1 1 1 1 

Tid för anställning 1 1 1 1 

Personalinformation    
  

Geografisk fördelning av anställda 0 1 0 0 

Könsfördelning 1 1 1 1 

Fördelningen heltid/Visstid 0 0 0 0 

Personalomsättning 0 0 0 0 

Förklaringar till förändringar av personalstyrkan 0 1 0 0 

Genomsnittlig anställningstid 1 0 0 0 

Genomsnittlig ålder 1 0 0 0 

Finns företagskulturen beskriven 0 1 0 0 

Sjukfrånvaro 0 1 0 0 

Lönestrukturer 0 0 0 1 

Förändringar i omsättning per anställd 0 0 0 1 

Omsättning per anställd 0 0 0 1 

Snittlön 1 1 1 1 

Personalnöjdhet 0 0 0 0 

Medelantal anställda 1 1 1 1 

Löner och sociala kostnader 1 1 1 1 

Internutbildning    
  

Kostnad för utbildning 1 0 0 0 

Typ av utbildning 0 0 0 0 

Utbildningstid 0 0 0 0 

Antal anställda som utbildats 0 0 0 0 

     
  

SUMMA:  25 24 22 24 

          



51 
 

            

BRANSCH: Bioteknik Bioteknik Bioteknik Bioteknik   

Styrelsen Elekta Medivir Moberg Derma Sobi SUMMA: 

Namn på styrelsemedlemmar 1 1 1 1 8 

Ålder på styrelsemedlemmar 1 1 1 1 8 

Könsfördelning 1 1 1 1 8 

Utbildning hos styrelse 1 1 1 1 8 

Övriga uppdrag hos styrelsen 1 1 1 1 8 

Tidigare arbetslivserfarenhet hos 
styrelsemedlemmar 

1 1 1 1 8 

Bilder på styrelsen 
1 1 1 1 8 

Tid för inval i styrelsen 
1 1 1 1 8 

Aktieinnehav 
1 1 1 1 8 

Ledningen     
  

Namn på chefer 
1 1 1 1 8 

Ålder på chefer 
1 1 1 1 8 

Könsfördelning 
1 1 1 1 8 

Utbildning hos chefer 
0 1 1 1 7 

Tidigare arbetslivserfarenhet hos chefer 0 1 1 1 5 

Aktieinnehav 1 1 1 1 8 

Övriga uppdrag för VD 0 0 1 0 4 

Chefsomsättningshastighet 0 0 0 0 0 

Bilder på chefer 1 1 1 1 8 

Tid för anställning 1 1 1 1 8 

Personalinformation     
  

Geografisk fördelning av anställda 1 1 1 1 5 

Könsfördelning 1 1 1 1 8 

Fördelningen heltid/Visstid 0 0 1 0 1 

Personalomsättning 0 0 0 1 1 

Förklaringar till förändringar av personalstyrkan 0 0 1 0 2 

Genomsnittlig anställningstid 0 0 0 0 1 

Genomsnittlig ålder 0 0 1 0 2 

Finns företagskulturen beskriven 1 0 0 0 2 

Sjukfrånvaro 0 0 0 0 1 

Lönestrukturer 0 0 0 0 1 

Förändringar i omsättning per anställd 0 0 0 0 1 

Omsättning per anställd 0 0 0 0 1 

Snittlön 1 1 1 1 8 

Personalnöjdhet 0 0 0 0 0 

Medelantal anställda 1 1 1 1 8 

Löner och sociala kostnader 1 1 1 1 8 

Internutbildning     
  

Kostnad för utbildning 0 0 1 0 2 

Typ av utbildning 0 1 1 1 3 

Utbildningstid 0 0 0 0 0 

Antal anställda som utbildats 0 0 0 0 0 

      
  

SUMMA:  21 23 28 24 191 
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BRANSCH: IT IT IT IT 

Styrelsen Axis Micronic Mydata IFS KnowIT 

Namn på styrelsemedlemmar 1 1 1 1 

Ålder på styrelsemedlemmar 1 1 1 1 

Könsfördelning 1 1 1 1 

Utbildning hos styrelse 1 1 1 1 

Övriga uppdrag hos styrelsen 1 1 1 1 

Tidigare arbetslivserfarenhet hos 
styrelsemedlemmar 

1 1 1 1 

Bilder på styrelsen 
1 1 1 1 

Tid för inval i styrelsen 
1 1 1 1 

Aktieinnehav 
1 1 1 1 

Ledningen    
  

Namn på chefer 
1 1 1 1 

Ålder på chefer 
1 1 1 1 

Könsfördelning 
1 1 1 1 

Utbildning hos chefer 
1 1 0 1 

Tidigare arbetslivserfarenhet hos chefer 1 1 0 0 

Aktieinnehav 1 1 1 1 

Övriga uppdrag för VD 1 0 0 1 

Chefsomsättningshastighet 0 0 0 0 

Bilder på chefer 1 1 0 1 

Tid för anställning 1 1 1 1 

Personalinformation    
  

Geografisk fördelning av anställda 1 1 1 1 

Könsfördelning 1 1 1 1 

Fördelningen heltid/Visstid 0 0 0 0 

Personalomsättning 1 1 1 1 

Förklaringar till förändringar av personalstyrkan 1 1 0 0 

Genomsnittlig anställningstid 0 0 0 0 

Genomsnittlig ålder 1 0 0 1 

Finns företagskulturen beskriven 1 0 1 1 

Sjukfrånvaro 1 0 1 0 

Lönestrukturer 0 0 1 0 

Förändringar i omsättning per anställd 1 0 1 1 

Omsättning per anställd 1 0 1 1 

Snittlön 1 1 1 1 

Personalnöjdhet 0 1 1 0 

Medelantal anställda 1 1 1 1 

Löner och sociala kostnader 1 1 1 1 

Internutbildning    
  

Kostnad för utbildning 0 0 0 0 

Typ av utbildning 1 1 0 0 

Utbildningstid 0 0 0 0 

Antal anställda som utbildats 0 0 0 0 

     
  

SUMMA:  31 26 26 27 
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BRANSCH: IT IT IT IT   

Styrelsen Tradedoubler HiQ ProAct Tieto SUMMA:  

Namn på styrelsemedlemmar 1 1 1 1 8 

Ålder på styrelsemedlemmar 1 1 1 1 8 

Könsfördelning 1 1 1 1 8 

Utbildning hos styrelse 1 1 0 1 7 

Övriga uppdrag hos styrelsen 1 1 1 1 8 

Tidigare arbetslivserfarenhet hos 
styrelsemedlemmar 

1 1 0 1 7 

Bilder på styrelsen 
1 1 0 1 7 

Tid för inval i styrelsen 
1 1 0 1 7 

Aktieinnehav 
1 1 0 1 7 

Ledningen     
  

Namn på chefer 
1 1 1 1 8 

Ålder på chefer 
1 1 1 1 8 

Könsfördelning 
1 1 1 1 8 

Utbildning hos chefer 
1 1 0 1 6 

Tidigare arbetslivserfarenhet hos chefer 1 1 0 1 5 

Aktieinnehav 1 1 0 1 7 

Övriga uppdrag för VD 0 1 0 1 4 

Chefsomsättningshastighet 0 0 0 0 0 

Bilder på chefer 1 1 0 1 6 

Tid för anställning 1 1 0 1 7 

Personalinformation     
  

Geografisk fördelning av anställda 1 1 1 1 8 

Könsfördelning 1 1 0 1 7 

Fördelningen heltid/Visstid 0 0 0 0 0 

Personalomsättning 1 0 0 1 6 

Förklaringar till förändringar av personalstyrkan 1 0 0 1 4 

Genomsnittlig anställningstid 0 0 1 0 1 

Genomsnittlig ålder 0 0 0 0 2 

Finns företagskulturen beskriven 0 1 0 1 5 

Sjukfrånvaro 0 1 0 0 3 

Lönestrukturer 1 0 1 1 4 

Förändringar i omsättning per anställd 0 1 1 1 6 

Omsättning per anställd 0 1 1 1 6 

Snittlön 1 1 1 1 8 

Personalnöjdhet 1 0 0 0 3 

Medelantal anställda 1 1 1 1 8 

Löner och sociala kostnader 1 1 1 1 8 

Internutbildning     
  

Kostnad för utbildning 0 0 0 0 0 

Typ av utbildning 0 0 0 1 3 

Utbildningstid 0 0 0 0 0 

Antal anställda som utbildats 0 0 0 0 0 

      
  

SUMMA:  26 27 15 30 208 
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BILAGA 4 – UNDERSÖKTA BRANSCHER OCH FÖRETAG 

 

Bioteknikbranschen:  

 

Företag:  Omsättning: 

 

Elekta  10 339 000 000 kr 

Sobi    1 923 161 000 kr 

Medivir       555 026 000 kr 

Biotage       462 942 000 kr 

Active Biotech      227 908 000 kr 

Moberg Derma      112 469 000 kr 

BioInvent         42 946 000 kr 

Karo Bio         33 173 000 kr 

 

IT-branschen: 

Företag:  Omsättning: 

 

Tieto  15 722 386 000 kr 

Axis    4 183 500 000 kr 

IFS    2 676 000 000 kr 

ProAct    2 433 063 000 kr 

Tradedoubler   2 307 718 000 kr 

KnowIT    1 931 211 000 kr 

HiQ    1 380 243 000 kr 

Micronic Mydata   1 353 900 000 kr 


