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Abstrakt 
 

I en verksamhet är humankapitalet, det vill säga företagets resurser i form av personal och deras 

kompetens, en av de absolut viktigaste delarna. Tidigare forskning visar att om ett företag väljer 

att ta upp kostnader kring anställning, träning och personlig utveckling kan det resultera i att 

viktiga intressenter gör investeringar som är till nytta för företaget. Syftet med denna studie är att 

försöka ta reda på hur humankapital som frivillig upplysning har utvecklats i svenska 

byggföretags årsredovisningar. För att besvara frågeställningen undersöks tre byggföretags 

årsredovisningar mellan åren 2003 och 2012 med hjälp av sökord som är kopplade till 

humankapital. Studien visar att det finns en positiv trend för sökord kopplade till Sveibys 

forskning(1997). Vilket betyder att företagen i sina årsredovisningar ökar sin rapportering av 

humankapital, personal, medarbetare, kunskap, kompetens, förmågor och erfarenheter. Medan 

det däremot finns en negativ trend för sökord kopplade till Florentins forskning(2013). Vilket 

betyder att företagen minskat sin rapportering av yrkesindelning, anställda med handikapp, 

åldersindelning, antal nyanställda, anledningar till avslutade anställningar, genomsnittlig 

anställningstid, antal frånvarotimmar, konflikter mellan anställda och olyckor på arbetsplatser. 

Förslag till fortsatt forskning är att jämföra den offentliga sektorn med den privata sektorn för 

att se hur de skiljer från varandra när det gäller redovisning av humankapital.       
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1. Inledning 

1.1Problembakgrund 

Humankapital är anställdas kunskaper, förmågor och hur företagen använder sig av de anställdas 

kompetens (Edvinsson & Malone, 1997). Det som gav humankapital den moderna grund som 

det har idag kom från Irving Fisher där han definierade vad kapital och inkomst är. Han 

definierade kapital så här (citerat i Erikson & Nerdrum, 2001, s.128):” Ett lager av rikedom som 

finns vid ett ögonblick av tiden kallas kapital”. Det han ansåg vara rikedom för ett företag var 

mer än materiella ting, det skulle även inkludera människor. 

     

Redan på 1700-talet uppmärksammade ekonomen Adam Smith vikten av de anställdas 

kunskaper och förmågor. Med andra ord humankapitalets betydelse under produktionsprocessen 

för kvalitén på slutprodukten. Smith ansåg även att den anställdes lön skulle spegla dennes 

ansträngning för att utöka sin kunskapsbas. Ju bättre förmågor och erfarenheter den anställde 

har jämfört med andra anställda, desto mer rättmätig är en högre lön ( Erikson & Nerdrum, 

2001).   

 

I årsredovisningslagen finns det angivet vad en årsredovisning ska innehålla. Rapportering 

utöver vad som är lagstiftat kan spåras tillbaka till 1950-talet (Deegan & Unerman, 2011), men 

började inte riktigt utvecklas förrän på tidigt 1990-tal, när flera företag började med att 

rapportera sin verksamhets påverkan på miljön i årsredovisningarna. Det hela vidareutvecklades 

efter ett antal år när företagen också skrev om hur deras verksamhet påverkade det samhället de 

var verksamma i (Buhr, 1998). Utvecklingen fortsatte med företag som började skapa speciella 

rapporter bara för att berätta för sina intressenter hur deras verksamhet påverkade miljön och 

samhället. Detta har resulterat i en standardpraxis för många företag (Deegan & Unerman, 

2011). Senare under 2000-talet började termen hållbarhetsredovisning, på engelska tripple 

bottom line reporting, att utvecklas. Enligt Elkington (refererat från Deegan & Unerman, 2011) 

definieras  tripple line bottom line reporting som redovisningen av ett företags påverkan inom 

ekonomi, miljö och samhälle. Enligt Leonard och McAdam (2003) ingår frågor som rör de 

anställdas arbetssituation i hållbarhetsredovisningen. Delar av humankapital ingår även i 

redovisningen av det intellektuella kapitalet enligt Bozzolan, Favotto & Ricceri, (2003). 

Humankapital har under de senaste åren fått en mer betydande plats inom företagen då de har 

börjat acceptera att utöver pengar, byggnader och verktyg är de anställdas kompetens en 

avgörande faktor för lönsamheten( Fitz-enz, 2000). Deegan och Unerman (2011) skriver att 

tidigare forskning kring humankapital visar att om ett företag väljer att ta med upplysningar 

om kostnader kring anställning, träning och personlig utveckling påverkar det intressenternas 

syn på och förhållande till företaget i fråga. Redovisningen av humankapital kan alltså påverka 

om en intressent väljer att investera i ett företag, till exempel genom uppköp av aktier. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

I problembakgrunden framkommer att insikten om vilken betydelse humankapitalet har för ett 

företags framgång har ökats. Trots denna insikt finns det studier som påvisar att redovisning av 

humankapital och intellektuellt kapital samt hållbarhetsredovisning vari humankapital ingår görs 

i begränsad omfattning.  

 

Ett exempel på en studie som styrker ovanstående är gjord av Bontis (2003). Studien omfattade 

10 000 företag. Trots att man förstod vikten av intellektuellt kapital, som innefattar  

humankapital, redovisades denna typ av information i begränsad omfattning. Av de 10 000 

företagen som var med i stuiden var det endast 68 företag som använde termer kopplade till 

intellektuellt kapital och endast tre företag som använde termer kopplade till humankapital.  

 

En annan studie gjord av Bozzolan, Favotto och Riccero (2003) visade att hos italienska företag 

som redovisade intellektuellt kapital avsåg 21 procent humankapital. Studien baserades på 

sökord. Företagsledningarnas inställning var att humankapitalet hade en avgörande roll för 

företaget men de ansåg att informationen kunde användas mot dem av konkurrenter. De menade 

att om informationen visade på brister i humankapitalet kunde kapitalmarknaden tolka det som 

att företaget inte kunde hantera personal- och kompetensfrågor.  

 

I motsats till den ovan nämnda studien av Bozzolan, Favotto och Riccero (2003) framkommer i 

en studie av Dergård, Jonäll och Rimmel (2012) att en trolig anledning till varför en del företag 

väljer att rapportera om personalresurser beror på att det kan leda till ökade intäkter. De påvisar 

att i flera företags årsredovisningar beskrivs de anställda som den viktigaste resursen. 

Personalen är viktig för att företags lönsamhet. Om årsredovisningen omfattar frivillig 

information som rör humankapital och hållbarhet kan detta leda till en mer positiv syn på 

företagets verksamhet hos externa intressenter.  

 

Metodproblem kan vara ett hinder för redovisning av humankapital, intellektuellt kapital samt 

hållbarhet enligt en undersökning gjord av Meyers (2005). Undersökningen omfattade vad 

större byggföretag som var listade i UK Stock Exchange ansåg om hållbarhetsredovisning. 

Meyers kom fram till att företagen inte hade en positiv attityd kring hållbarhetsredovisning på 

grund av att branschen var för fragmenterad och varierande. Detta komplicerade arbetet med 

hållbarhetsredovisningen.       
 

En studie som visar på en lösning på problemet med att få fram behövlig information för 

redovisning av humankapitalet gjordes av Florentin, Gabriel & Georgiana (2013).Studien 

handlar om metoder för att ta fram underlag för analys och redovisning av humankapital. 

Resultatet av studien blev att data av ekonomisk natur som till exempel personalkostnader och 

löner kunde tas från ett ERP-system. Andra data såsom antal anställda, indelning av yrke och 

anledningar till sjukskrivningar kunde också tas från ERP-systemet för att göra analyser. 

Ett flertal studier visar att humankapital är en viktig faktor för ett företags framgång. En del av 

det som inbegrips i humankapital måste företagen enligt lag redovisa årligen, men långt ifrån 

allt. Det finns inte några bra och vedertagna metoder för denna redovisning. Till skillnad från 

andra värdeskapande aktiviteter är humankapitalet svårt att mäta, hantera och utvärdera. Det 

kan därför antas att benägenheten att redovisa humankapital varierar mellan olika företag. 

Denna studie tittar på dels på skillnader mellan tre olika företag och dels på utvecklingen över 

en tio års period när det gäller årsredovisning av humankapital.     
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1.3 Problemformulering 
 

Hur har kunskapen om humankapitalets betydelse påverkat den frivilliga rapporteringen av 

humankapital i företagens årsredovisningar?  
 

1.4 Syfte 

Jag vill med detta arbete ta reda på hur humankapital som frivillig information har förändrats 

och utvecklats i svenska företags årsredovisningar under en tidsperiod.  

 
1.5 Avgränsningar 
 
En avgränsning för studien är att endast årsredovisningar för svenska aktiebolag kommer att 

undersökas. En annan avgränsning är antalet företag, tre bolag kommer vara med i studien. En 

tredje avgränsning är i tid, studien belyser en tioårsperiod.   
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Sammanfattning 
Denna sammanfattning av den teoretiska referensramen har som syfte att beskriva 

kopplingen mellan de valda teorierna och studiens problemformulering Hur har kunskapen 

om humankapitalets betydelse påverkat den frivilliga rapporteringen av humankapital i 

företagens årsredovisningar? Det första avsnittet belyser mer djupgående om begreppet 

humankapital, så att läsaren ska få en förståelse. Med hänsyn till att datainsamlingen kommer 

att bestå av sökord kopplat till humankapital, är det viktigt att ha den förståelsen. Det andra 

avsnittet handlar om årsredovisning, både den lagreglerade och den som innehåller frivilliga 

tilläggsupplysningar. Med anledning av att problemformuleringen handlar om hur 

humankapital i form av frivillig upplysning i företags årsredovisningar får det anses angeläget 

att belysa skillnaden mellan vad som är lagreglerat information och vad som är frivillig 

information i årsredovisningar. Det tredje avsnittet beskriver humankapital i sammanhang 

med årsredovisning vars syfte är att ge läsaren en förståelse hur humankapital applicerats i 

årsredovisningar. Då studiens syfte är att ta titta på hur redovisning av humankapital har 

förändrats under en tio års period, anses det vara viktigt att få en mera konkret uppfattning 

om vilken typ av information som det kan handla om.   
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2.2 Humankapital 

 

Humankapital inkluderar de anställdas kunskaper, erfarenheter, förmågor men även hur 

företaget tar till vara de anställdas kompetens för att skapa konkurrensfördelar (Edvinsson & 

Malone, 1997). Organisationens förmåga att fånga de anställdas kunskaper måste vara 

dynamisk då kunskap ständigt skapas, förändras och försvinner. Ny kunskap får inte isoleras 

hos ett fåtal anställda utan måste göras tillgänglig för flertal medarbetare för då kan 

organisationen dra nytta av dem. Företagen måste även se till att inte sitta på utdaterad 

kunskap hos äldre anställda och inte ignorera nytänkande från den yngre arbetskraften. 

Davenport(1999) definierar humankapital genom att dela upp termen i fyra begrepp: 

 Egenskap 

 Beteende 

 Ansträngning 

 Tid 

Egenskap är i detta sammanhang att ha färdigheter i aktiviteter som den anställde arbetar 

med. Begreppet egenskap delas in i tre underkategorier, kunskap, skicklighet och talanger. 

Kunskap har här en vid betydelse. Förutom kunskap om den avgränsade arbetsuppgiften 

innefattas även nödvändiga allmänna kunskaper. Ett exempel, enligt Davenport, är kirurgen 

som ska operera bort en tumör: det krävs kunskap om hur tumören ska opereras bort, men 

det behövs även kunskap om rehabilitering och regler i operationssalen. Skicklighet beskrivs 

av Davenport som förmågan att behärska metoder och medel för att kunna fullborda en 

specifik uppgift. Begreppet skicklighet är inte lika brett som kunskap, utan förklarar bara en 

avgränsad skicklighet eller specifik förmåga. I exemplet med kirurgen betyder det förmågan 

att operera bort tumören. Talang, som är den tredje komponenten av begreppet egenskap, är 

medfödda förmågor som en person har. Detta kan vara en persons röst eller fingerfärdighet.  

Beteende handlar om förmågan att reflektera över hur en aktivitet utförs och se andra 

möjliga tillvägagångssätt. Det finns både medfödda och inlärda sätt att utföra en uppgift. 

Beteendet påverkas av värderingar, etik, religion och hur vi ser på omvärlden. 

Ansträngning, är enligt Davenport det medvetna valet av applicering av resurser, både 

fysiska och psykiska, för att uppnå ett specifikt mål. Detta element är grunden till att få ett 

visst arbete utfört. Utan ansträngning kommer slutresultatet inte bli som det var tänkt även 

om kunskaperna inom området är tillräckliga. 

Tid beskriver hur många timmar, dagar eller år som en person lägger ner i ett arbete. Enligt 

Davenport är tid det viktigaste elementet av humankapital då en person inte kan producera 

något utan tid trots förstaklassiga förmågor, talanger och kunskaper.     

2.3 Årsredovisning 

2.3.1 Den reglerade informationen 

Den information som ett aktiebolag ska ge ut i sina årsredovisningar är en 

förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och noter (2 kap. 1§ första stycket 

ÅRL). Om det krävs ska även en finansieringsanalys finnas med i årsredovisningen för 

större aktiebolag. I förvaltningsberättelsen ska det finnas information som utgör händelser 

som inte kan redovisas i balansräkningen och resultaträkningen, händelser som har haft en 

betydande påverkan på bolagets verksamhet (6 kap. 1§ andra stycket, ÅRL). 
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Även då det gäller de anställda finns det lagstadgade krav på att viss information ska finnas 

i årsredovisningen. Exempel på detta är information om det genomsnittliga antalet anställda 

under året, samt fördelningen av män och kvinnor (5 kap. 18§ första stycket ÅRL). 

Företagen ska även ange personalkostnader som har genererats under räkenskapsåret, så 

som löner och sociala kostnader (5 kap. 19§ första stycket ÅRL). 

 

2.3.2 Den frivilliga rapporteringen (hållbarhetsredovisning) 

Ett företags hållbarhetsredovisning kan beskrivas som en process där en rad olika frågor 

måste besvaras inom företaget: Varför ska företaget rapportera om sin verksamhets påverkan 

på samhället och miljön? Till vilka ska informationen rikta sig? Vilken information om 

samhälls- och miljöfrågor ska lämnas ut?  Hur ska informationen presenteras för 

intressenterna? (Deegan & Unerman, 2011). 

Det första steget i processen för hållbarhetsredovisning handlar om varför en organisation 

ska rapportera upplysningar om sin verksamhets påverkan på miljön och samhället, dvs. 

ledningens motiv till att ge ut information som inte behöver rapporteras enligt lag. Det 

finns olika teorier som rör den här frågan. Legitimitetsteorin handlar om samhällets 

förväntan på företaget att följa samhällets normer och företagets vilja att uppfylla dessa 

förväntningar. Om en av dessa normer är att rapportera verksamhetens påverkan på miljön 

och samhället ska ledningen, enligt legitimitetsteorin, ta beslutet att ge ut sådan 

information (Deegan & Unerman, 2011). 

Om intressentteorin appliceras, speciellt den positiva grenen av teorin kommer 

organisationen välja att ge ut frivillig information om det krävs av de mest kraftfulla 

intressenterna. Det är på grund av att dessa intressenter har ett stort inflytande över de 

resurser som företagen är beroende av för att bli lönsamma, därmed har företaget inget 

annat val. En annan teori som kan användas till att beskriva varför företag väljer att ge ut 

frivillig information är den institutionella teorin, vilket säger att företagens motiv är att det 

finns påtryckningar från institutionella byråer (Deegan & Unerman, 2011).  

Positiv redovisningsteori går också att använda för att förklara företagens val att ge ut 

frivillig information. Den här teorin gör antagandet att människor drivs primärt av 

självintresse. Enligt denna teori kommer ledningen att ge ut frivillig information om det 

leder till ökad personlig förmögenhet(Deegan & Unerman, 2011). 

Steg två i hållbarhetsredovisningsprocessen är att identifiera vilka intressenterna är. 

Definitionen av en intressent är människor som påverkas av eller som påverkar 

organisationen ifråga.  Vilka dessa intressenter är kan variera för en organisation, till 

exempel beroende på om det är hög- eller lågkonjunktur. Om det är lågkonjunktur kommer 

organisationen välja att tillfredsställa kunder. Om det är högkonjunktur kommer fokus 

istället att ligga på de anställda, då arbetslösheten sjunker och det blir svårare att rekrytera 

personal (Deegan & Unerman, 2011). 

Steg tre i processen är att bestämma vad för sorts information som ska ges ut. En 

frågeställning för företagen är om det finns behov av information som berättar om 

verksamhetens påverkan på samhället och miljön bland dess intressenter. Om det inte finns 

något behov finns det heller ingen anledning att redovisa sådan information. För att ta reda 

vilken information det finns ett intresse för, finns det olika tillvägagångssätt (Deegan & 

Unerman, 2011 

Steg fyra handlar om hur presentationen av informationen ska se ut. Ett tillvägagångssätt är 
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a t t  a n v ä n d a  s i g  a v  d e riktlinjer som är satta av Global Reporting Initiative 

(GRI). Dessa riktlinjer började användas vid millenniumskiftet. Efter att den första version 

släpptes, har riktlinjerna utvecklats och blivit accepterade som ”best practice” av många 

företag. Enligt Deegan och Unerman (2011) sammanfattas riktlinjerna i tre 

huvudkategorier. 

 Ekonomi 

 Miljö 

 Socialt 

Den första kategorin, ekonomi, tar upp hur verksamheten påverkar intressenternas ekonomi 

samt omvärldens ekonomier från lokal till global nivå. 

I kategorin miljö kan företagen beskriva hur deras verksamhet berör ekosystem världen 

över. Företagen kan välja att redovisa hela produktionsprocessen; från de resurser som 

används i tillverkningen till den påverkan som produktionen och produkterna har på 

miljön. 

Till sist kan företagen redovisa vad deras verksamhet har för sociala konsekvenser. Här 

beskriver företagen hur de agerar både internt och externt när det gäller till exempel 

arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. 

 

2.4 Humankapital & Årsredovisning 
 
Sveibys (1997) syn på människorna i en organisation kan beskrivas med termen employee 

competence, vilket är de anställdas förmåga att skapa tillgångar genom rätt agerande i 

situationer. Detta skapar fördelar för företaget. Trots att den anställdes kunskap bara ägs 

utav personen själv, ansåg Sveiby att företagen skulle redovisa sin personals egenskaper. 

Detta på grund utav att det är omöjlig att få en uppfattning om ett företag utan att ta hänsyn 

till människorna som arbetar där. En lojal personalgrupp som känner sig trygg och rättvist 

behandlad är viktigt. Sveiby utvecklar vad employee competence är för något genom att först 

definiera vad kunskap är genom fyra utmärkande drag: 

Kunskap är tacit, som beskrivs som subjektiv kunskap, vilket är svårt att formulera för en 

annan person än sig själv (Pearlson och Saunders, 2009). Exempel på tacit är att cykla eller 

andas, använda erfarenheter att lösa en situation eller veta hur mycket arbete som ska läggas 

ner i ett projekt. Tacit är dynamiskt då det inte är samma från en situation till en annan 

(Sveiby, 1997). 

Kunskap är handlingsorienterat och försöker förklara processen av inhämtandet av kunskap 

och förlorandet av kunskap. Kunskap inhämtas från omvärlden med hjälp av vad vi redan 

vet, dvs.  genom de minnen vi har från tidigare erfarenheter.  Sedan delas in kunskapen i 

relevanta kategorier. 

Kunskap styrs av regler som antar att våra handlingar styrs av hur vår hjärna fungerar. Som 

exempel skriver en högerhänt person automatiskt med höger hand. Detta kan även appliceras 

vid inhämtande av kunskap och förmågor vid bl.a. filtrering av icke relevant information 

som strömmar mot oss. 

Kunskap förändras ständigt. Då två personer samtalar med varandra kommer kunskapen att 

ses från olika perspektiv på grund av att dessa två personer har olika erfarenheter och 

förmågor.  
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Sveiby fortsätter att utveckla employee competence med att beskriva de grundläggande 

egenskaperna för competence, vilka är: 

Explicit knowledge, som är ren fakta, till exempel en manual eller en högskoleutbildning. 

Skills, vilket omfattar de erfarenheter och kunskaper som behövs för att utföra ett praktiskt 

moment. 

Experience, som handlar om den reflektion individen gör efter att ha misslyckats eller 

lyckats med att utföra ett moment. 

Value judgments, vilket är vad individen tycker är rätt eller fel. 

Social network, som handlar om en persons relationer med andra människor. 

Enligt Gray et al. ( refererat från Vuontisjärvi, 2006) handlar  redovisning av humankapital 

att kunna mäta det värde som personalen ger organisationen. De finner fyra olika 

anledningar till varför organisationer väljer att redovisa humankapital som frivillig 

upplysning eller som en tillgång vid balansräkning i årsredovisningar. En anledning är att 

organisationen ser de anställda som en viktig tillgång för deras verksamhet och de ska därför 

finnas med i årsredovisningarna. Ett annat skäl är att personalkostnader ska redovisas som 

en investering och flyttas från resultaträkningen till balansräkningen. Den tredje anledningen 

är att om man mäter organisationens personalinvesteringar kan man utvärdera om 

investeringarna ger ett finansiellt bra eller dåligt resultat. Slutligen kan redovisning av 

humankapital användas som underlag för slutsatser om företagsledningen har hanterat 

humankapitalet på ett bra sätt. Gray et al. beskriver även att det kan finnas anledningar att 

inte redovisa humankapital som frivillig upplysning i årsredovisningar i någon större 

omfattning. En sådan anledning kan vara att det finns få externa intressenter i form av 

finansiella investerare som efterfrågar informationen. Det kan istället finnas interna 

intressenter, företagsledningar, som har ett intresse av informationen och i dessa fall finns 

den att hämta i interna redovisningar.          

Florentin, Gabriel & Georgiana (2013) säger att människorna i företaget är den viktigaste 

resursen. Genom väl genomtänkt samordning av ett företags humankapital skapas 

lönsamhet, vilket bevisar relationen mellan mänsklig prestanda och ekonomisk prestanda. 

För att mäta denna relation utgick Florentin, Gabriel & Georgiana (2013) från följande sju 

indikatorer:  

Ekonomiska indikatorer, som till exempel mäter produktivitet och humankapitalets 

omkostnader. 

Strukturella indikatorer, som till exempel ger information om kön, ålder och yrkestitel hos 

personalstyrkan 

Planering och rekrytering, som tillhandahåller data om antalet anställningsintervjuer, 

antalet rekryteringar och kostnader för rekrytering. 

Human resources kompensation, som innehåller data om kostnader för sjukfrånvaro. 

Utbildning och utveckling, som ger information om kostnader för personalens utbildning, 

om varför anställda avslutar sin anställning och om personalomsättning på företaget. 

Utvecklingssamtal, som ger feedback som sedan används för förbättringar, belöningar och 

sanktioner. 

Klimatindikatorer, som ger information om arbetsplatsolyckor, anställdas frånvaro och 

konflikter på arbetsplatsen. 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer det att redogöras för hur studien utförts och vilka val som ligger till 

grund för tillvägagångssättet. 

 

3.1 Strukturen på studien 
Denna studie kommer att undersöka hur privata bolag frivilligt redovisar humankapital i 

årsredovisningar. För att besvara den ställda frågeställningen används en kvantitativ 

undersökningsmetod med hjälp av sökord. Figur 3.1 visar studiens utformning, vars syfte är 

att hjälpa läsaren att förstå vad som har gjorts i studien och bygger på Jacobsons (2002) 

kvantitativa undersökningsprocess. 

 

 
Figur 3.1 Studiens utformning 
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3.2 Valda företag och tidsperioden 
 
De företag som har valts för undersökningen är Peab, NCC och Skanska. Anledningen till 

valet av dessa företag är att de tillhör samma bransch. Den tidsperiod som har valts är från år 

2003 till år 2012 vilket innebär att det blir sammanlagt 30 årsredovisningar som studien 

kommer att titta på. 

 

3.3 Varför årsredovisningar och kvantitativa ansatsen 
 

Det finns olika informationskanaler som ett företag kan välja att använda sig av för att ge ut 

information om sin verksamhet. Med hjälp av nya teknologier inom kommunikation såsom 

internet, har informationsflödena från att vara dyra och klumpiga till att bli billigare och 

snabbare (Nakata, 2009). Med internet kan företag publicera sina årsredovisningar på sina 

webbsidor, vilket underlättar för allmänheten att få tillgång till dem. Varför årsredovisningar 

används i studien, är på grund av att dokumentet är ett viktigt kommunikationsmedel mellan 

företagen och deras externa intressenter. Det finns även kopplingar mellan årsredovisning 

och företagens interna redovisning. Om företagen redovisar mer information om 

humankapitalet i deras verksamheter än vad lagen kräver, så kan det resultera i bland annat 

lägre kapitalkostnader (Ax & Marton, 2008). 

 

Eftersom studien kommer att undersöka 30 årsredovisningar genom antalet sökordsträffar, 

klassificeras studien som en kvantitativ undersökning. Denna metod har för- och nackdelar 

(Jacobson, 2002). En fördel med en kvantitativ ansats är att kostnaderna blir lägre än en 

kvalitativ studie. Eftersom denna studie tittar på årsredovisningar uppstår det inga kostnader, 

då företagens årsredovisningar är ett offentligt och gratis dokument. En annan fördel som 

Jacobson beskriver är att en kvantitativ studie har en mycket större grupp uppgiftslämnare 

än en kvalitativ ansats vilket resulterar i ett mer representativt urval av populationen. Tre 

företag anses vara få i detta sammanhang. De tre valda företagen är dock ledande i sin 

bransch och insamlad data leder därför i sin tur till större möjligheter för generaliseringar. 

Nackdelar med en kvantitativ undersökning enligt Jacobsen (2002) är att den ger en ytlig 

bild av ämnet, vilket leder till en mindre djupgående analys och slutsats. Det går inte heller 

att få fram olika individers synpunkter på ämnet. En tredje nackdel med den kvantitativa 

ansatsen är att studien bara får svar på det som efterfrågas, eller som i denna studie endast 

träffar på valda sökord. Andra ord med samma eller likande betydelse ger inga träffar. Om 

en kvalitativ ansats genomförs, så som intervjuer, är fördelen att insamlad data kommer vara 

mer detaljerad och kunna visa på olika nyanser om undersökningsämnet (Jacobson, 2002). 

Motargumentet är, som har nämnt tidigare, att företagens årsredovisningar är ett av deras 

viktigaste medel för att ge ut information till externa intressenter. 

 
3.4 Varför Humankapital 

 
Detta arbete har fokus på humankapital som frivillig upplysning i årsredovisningar, därför 

att humankapitalet är en av företagens viktigaste resurser. De människor som arbetar i 

verksamheten gör så att bolagen genererar vinst. Det intellektuella kapitalet vari 

humankapitalet ingår blir allt viktigare att redovisa om.  Det är viktigt när det gäller 

produktionsbaserade företag, men ännu viktigare när det gäller kunskapsbaserade företag 

som säljer service och tjänster (Bontis, 2002). Att undersöka redovisning av intellektuellt 

kapital som helhet bedöms bli för omfattande och därför avgränsas studien till att handla om 

redovisning av humankapital.      
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3.5 Teoretiska referensramen och sökord 
 
De teorier som finns i teoretiska referensramen är refererade från både vetenskapliga artiklar 

och böcker. De är hämtade från Högskolan i Halmstads bibliotek. Datan till empirin kommer 

från årsredovisningar under en 10 års period från tre börsnoterade företag. Med hjälp av 

sökord som har kopplingar till humankapital och relaterade till Sveiby(1997) och Florentin 

Gabirel och Georgiana (2013) kommer undersökningen att visa på om information om 

humankapital har förändrats under angiven tidsperiod.  

 

De sökord som är refererade från Sveiby(1997) är: 

 humankapital: Sökordet är relevant eftersom det är ett samlingsbegrepp som tar upp 

och beskriver mycket om människorna i en organisation    

 personal 

 medarbetare: Sökorden personal och medarbetare tas upp då de är de mest använda 

vardagsordet för människorna i en organisation 

 kunskap 

 kompetens 

 erfarenheter 

 förmågor: Sökorden kunskap, kompetens, erfarenheter och förmågor är relevanta 

eftersom de förklara de egenskaper som människorna kan bidrar med till 

organisationen.  

 

 

De sökord som är refererade från Florentin, Gabriel och Georgiana (2013) är: 

 yrkesindelning 

 anställda med handikapp 

 åldersindelning 

 antal nyanställda 

 genomsnittlig lön för män och kvinnor 

 anledningar till avslutade anställningar 

 genomsnittlig anställningstid 

 antal frånvaro timmar 

 konflikter mellan anställda 

 olyckor på arbetsplatser 

 

Sökorden har delats in i två grupper därför att orden som är kopplade till Sveiby (1997) har 

en mjukare sida som beskriver humankapital i en mer levande text medan Florentin, Gabriel 

och Georgiana (2013) har en mer hård sida som tar upp frivillig upplysning i siffror. Vid 

datainsamlingen kommer sökorden att letas efter i årsredovisningarna, räknas in och 

sammanställas i resultat- och analyskapitlet. Resultatet kommer att struktureras i tabeller 

som visar antal träffar på sökorden.  
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4. Empiri och Analys 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat med hjälp av tabeller och grafer som 

illustrerar hur många träffar sökorden har fått i årsredovisningarna. Tabellerna har 

strukturerats till två grupper som har döpts till Sveibys indikatorer och Florentins 

indikatorer, De innehåller sökord som relaterad till deras forskning och studier. 

Sveibys indikatorer innehåller även sökorden humankapital, personal och medarbetare. 

Tabell 4.1 visar vilka sökord till vilken grupp. 

 

 
Tabell 4.1 Visar vilka sökord tillhör vilken grupp 

 

 

Tabell 4.2 till 4.4 visar översiktligt i tabellform hur många träffar varje sökord har fått under 

tidsperioden 2003 till 2012. Diagram 4.1 till 4.3 visar utvecklingskurvan för upplysningar 

om humankapital i Peabs, Skanskas och NCCs årsredovisningar.  
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4. 1 Peab 

4.1.1 Om Peab 

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag vars verksamhet ligger i Norden. De har 13 000 

medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor. Peabs verksamhet är uppbyggd i fyra 

verksamhets områden, Bygg, Anläggning, Industri samt Projektutveckling.  

4.1.2 Resultat 
 

 
Diagram 4.1 Utvecklingskurva för upplysningar om humankapital i Peabs 

årsredovisningar 

 

Diagram 4.1 visar att utvecklingen för upplysningar om humankapital har varit både varit 

negativ och positivt under tioårsperioden.  Tabell 4.2 och 4.3 visar totala antal träffar för 

respektive sökord som relaterar till humankapital, Det sökord som fick flest sökträffar var 

medarbetare med 136 träffar medan sökordet humankapital fick minst antal träffar på 2. 

Florentins indikatorers sökord har inte uppstått så mycket som Sveibys indikatorer, som har 

haft högst 5 träffar totalt. Sökordet olyckor på arbetsplatser fick flest antal träffar, 15 träffar 

för att vara exakt. Detta går ihop med Florentin, Gabriel och Georgiana(2013) då olyckor 

och frånvaro brukar rapporteras i affärssystemen och kan användas för analyser och 

redovisning.   

 

Tabell 4.2 Antal träffar i Peabs årsredovisningar varje sökord kopplat till Sveibys 

(1997) 
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Tabell 4.3 Antal träffar i Peabs årsredovisningar varje sökord kopplat till Florentin, 

Gabriel och Georgiana (2013)  

 

4.2 Skanska 

4.2.1 Om Skanska 

Skanska är ett bygg- och projektutvecklingsföretag med verksamhet i Norden, Europa och 

Amerika. De arbetar med, förutom bygg- och anläggning, inom bostadsutveckling, 

kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling. De har ungefär 11 000 medarbetare i 

Sverige och ytterligare 56 600 medarbetare runt om i världen med en omsättning runt 132 

miljarder globalt.  

 

4.2.2 Resultat

 
 Diagram 4.2 Utvecklingskurva för upplysningar om humankapital i Skanskas 

årsredovisningar 
 
Diagram 4.2 visar att utvecklingen för upplysningar om humankapital varit positiva speciellt 

för Sveibys indikatorer medan för Florentins indikatorer har det inte varit en större 

förändring mellan år 2003 och 2012.   

 

Tabell 4.4 och 4.5 visar totala antal träffar för respektive sökord som relaterar till 

humankapital i Skanskas årsredovisningar. Det sökord som fick flest sökträffar var 

medarbetare som fick 286 träffar medan sökorden som humankapital och förmågor fick 0 

träffar. Detta går inte ihop med Sveiby(1997) då humankapital och förmågor används vid 

beskrivning och rapportering av mänskliga resurser. Sökord kopplade till Florentin, Gabriel 
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och Georgiana(2013) som fick flest antal träffar mellan år 2003 och 2012 var olyckor på 

arbetsplatser med 53 träffar medan det var många sökord som fick inga träffar alls. Det går 

inte ihop med Florentin, Gabriel och Georgiana. 

   

 
Tabell 4.4 Antal träffar i Skanskas årsredovisningar för varje sökord koppat till 

Sveiby (1997)  
 

 
Tabell 4.5 Antal träffar i Skanskas årsredovisningar för varje sökord koppat till 

Florentin, Gabriel och Georgiana (2013) 

 
4.3 NCC 

4.3.1 Om NCC 

NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med verksamhet i norra Europa med 

18500 medarbetare och en omsättning kring 58 miljarder kronor. De har fyra affärsområden 

Construction, Housing, Roads och Property Development.  

4.3.2 Resultat 

 
Diagram 4.3 Utvecklingskurva för upplysningar om humankapital i NCCs 

årsredovisningar 
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Diagram 4.3 visar att utvecklingen av upplysningar om humankapital varit skiftande. I 

Sveibys indikatorer ökades upplysningar mellan 2003 och 2005, sedan för att sjunka i 

kvantitet mellan 2006 och 2008 för att sedan öka igen 2009 och framåt. I Florentins 

indikatorer har trenden varit att det har sjunkit mellan 2003 och 2012. 

 
Tabell 4.4 och 4.5 visar totala antal träffar för respektive sökord som relaterar till 

humankapital i NCCs årsredovisningar. Det sökord som fick flest antal träffar kopplat till 

Sveibys indikatorer var erfarenheter med 152 träffar medan det sökord som fick minst antal 

träffar var förmågor med 0 träffar. Det sökord som fick flest antal träffar kopplat till 

Florentins indikatorer var antal frånvarotimmer med 102 träffar medan det fanns många 

sökord som inte fick träffar alls. Förutom antal frånvaro timmar var det också sökordet 

olyckor på arbetsplatser som fick 15 träffar. Eftersom det var många sökord som inte fick 

några träffar, går det inte ihop med Florentin, Gabriel och Georgiana(2013).   

 

 
Tabell 4.6 Antal träffar i NCCs årsredovisningar för varje sökord kopplat till 

Sveiby(1997) 

 

 
Tabell 4.7 Antal träffar i NCCs årsredovisningar för varje sökord kopplat till 

Florentin, Gabriel, Georgiana (2013) 
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4.4 Jämförelse mellan företagen 
 

För att kunna jämföra företagen med varandra används diagram 5.1 och 5.2. 

Diagram 5.1 visar utvecklingskurvan för Sveibys indikatorer för alla tre företag. Det företag 

som visar den positivaste utvecklingen är Skanska från att ha 16 träffar till 107 träffar. För 

NCC är det en svag positiv utveckling från att ha 28 träffar till 61 träffar medan för Peab har 

det varit en svag negativ utveckling med 38 träffar år 2003 till 24 träffar år 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4.4 Utvecklingskurva för Sveibys indikatorer 

 

 
 

 Diagram 4.5 Utvecklingskurva för Florentins indikatorer 

 

Diagram 4.4 och 4.5 visar att alla tre företagen inte använder Florentins indikatorer lika 

mycket som Sveibys indikatorer. Peab har haft den stadigaste utvecklingen med 0 träffar år 

2003 till 5 träffar år 2013.För Skanska har det varit först en positiv trend fram till 2010 med 

16 träffar, för att sedan sjunka till 4 träffar. För NCC var det först en positiv trend med 17 

träffar som högst för att sedan sjunka till 4 träffar år 2012. Från Florentins indiaktorer går 

det att i från insamlad data utläsa att NCC har sammanlagt 117 träffar (bilaga 3) jämfört med 
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Peab som har 25 träffar (bilaga 1) och Skanska som har 81 träffar (bilaga 2). De sökord som 

fick flest träffar är olyckor på arbetsplatser samt frånvaro för de anställda. Detta stämmer 

med Florentins, Gabriels och Georgianas (2013) teorier om att olyckor och frånvaro brukar 

rapporteras i affärssystemen och att denna information kan användas för analyser och 

redovisning. Andra sökord så som anledningar till avslutade anställningar, genomsnittlig 

anställningstid och anställda med handikapp förekommer inte i någon av de tre företagens 

årsredovisningar och detta stämmer alltså inte med Florentins, Gabriels och Georgianas 

(2013) teorier. Information om konflikter mellan anställda förekommer inte i 

årsredovisningarna vilket Florentin, Gabriel och Georgiana(2013) också skriver. Utifrån 

Sveibys indikatorer, går det att utläsa från insamlad data att Skanska har redovisat mer 

information om humankapital jämfört med Peab och NCC mellan 2003 och 2012. Skanska 

har fått 596 träffar(bilaga 1), medan Peab har fått 331 träffar (bilaga 2) och NCC 411 träffar 

(bilaga 3).Det sökord som har fått flest träffar mellan 2003 och 2012 är medarbetare med 

136 träffar för Peab och 286 träffar för Skanska. Anledningen till detta kan vara att ordet 

medarbetare enkelt kan relateras till de anställda i företaget. För NCC var det sökordet 

erfarenheter som fick flest träffar; 153 stycken (bilaga 3). Detta stämmer med Sveibys 

(1997) teorier då han säger att erfarenheter är något som starkt kopplas samman med 

begreppet humankapital. Själva sökordet humankapital har fått minimalt antal träffar i alla 

tre företagen. Andra sökord så som kunskap och kompetens som Sveiby(1997) också kopplar 

till begreppet humankapital, förekommer i alla tre företag. Peab har 25 träffar för kunskap 

och 70 träffar för kompetens, Skanska har 50 träffar för kunskap och 84 träffar för 

kompetens, och NCC har 42 träffar för kunskap och 47 träffar för kompetens. 

 

Varför sökord kopplade till Florentin, Gabirel och Georgiana (2013) inte redovisas i större 

omfattning än Sveibys indikatorer, kan förklaras med vad Bozzolan, Favotto och Riccero 

(2003) skriver, och som har nämnts tidigare i studien. Information om humankapital kan 

användas av konkurrenter, vilket kan orsaka negativ påverkan på företagen. Även om det 

finns starka argument för att redovisa frivilliga tilläggsupplysningar om humankapital i 

årsredovisningar kan sådan information skada företaget.   

 

Varför sökord kopplade till Sveiby (1997) redovisas i större omfattning än sökord kopplade 

till Florentin, Gabriel och Georgiana (2013), kan förklaras vad Ax och Marton (2008) 

skriver. De påtalar att om företagen ser fördelar med att ge ut tilläggsupplysningar om 

humankapital i årsredovisningar, ökar benägenheten att ge ut sådan information i 

beskrivande form. Bozzolan, Favotto och Riccero (2003) skriver att frivillig information om 

humankapitalet i årsredovisningar kan öka intresset för framtida investeringar som kan leda 

till ett ökat humankapital.  
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6. Diskussion och slutsatser 

Uppsatsens problemformulering är; Hur har kunskapen om humankapitalets betydelse 

påverkat den frivilliga rapporteringen av humankapital i företagens årsredovisningar? 

I en studie av Bontis (2003) visas att av de 1000 bolag som var med i studien var det bara tre 

företag som använde termen humankapital. Till skillnad från Bontis studie används i denna 

studie fler sökord, alla relaterade till humankapital, för att ge mer information om vad som 

rapporteras om humankapital. Sökorden är relaterade till Sveibys indikatorer, som mer 

beskriver humankapitalet, benämns här som mjuka och Florentins indikatorer som mer är 

siffermässiga benämns här som hårda. Studien omfattar tre företag inom samma bransch 

nämligen byggföretag. Valet av företag inom samma bransch möjliggör en viss 

jämförbarhet. 

 

Resultatet av undersökningen när det gäller de sökord som är kopplade till Florentins 

indikatorer är att de redovisas sparsamt i de tre företagen och har i två av de tre företagen en 

negativ trend. Sökorden som är kopplade till Sveibys indikatorer förekommer mer frekvent 

och har i två av de tre företagen en positiv trend.  

 

Årsredovisningslagen har begränsade krav när det gäller information om humankapital i 

företagens årsredovisningar. Ett flertal forskningsrapporter och studier understryker dock att 

humankapitalet är en av företagens viktigaste tillgångar. Resultatet av denna studie skulle 

kunna uppfattas som att företagen påverkats till att öka rapporteringen av så kallade mjuka 

värden när det gäller humankapital. Förklaringar till den minskade rapporteringen av så 

kallad hård information skulle kunna vara ändringar i Årsredovisningslagen om vad som är 

obligatoriskt att redovisa. En annan orsak skulle kunna vara att den så kallade hårda 

informationen lämnas i andra sammanhang som den interna redovisningen. 

 

Till skillnad från många andra värdeskapande aktiviteter är humankapital svårt att mäta, 

hantera och utvärdera. Det är svårt att räkna ut värdet av humankapital i faktiska kronor. 

Dessa svårigheter kan påverka benägenheten att ge ut frivillig information om 

humankapitalet i årsredovisningar. Hållbarhetsredovisning som till en del består av 

information av humankapital har blivit allt vanligare både nationellt och internationellt. Ett 

sätt att presentera hållbarhetsredovisningen är att använda sig av GRI:s riktlinjer. Detta kan 

öka jämförbarheten mellan olika verksamheter. Problemet med en gemensam metod för 

presentation är att olika typer av verksamheter har olika redovisningsbehov.  

 

Om verksamheter väljer att ge ut frivillig information om humankapitalet eller inte varierar 

troligen beroende på vilken verksamhet man bedriver och synen på fördelar med att ge ut 

sådan information. Det kan vara så att kunskapsbaserade verksamheter ser fler skäl till att 

redovisa humankapital. Men även produktionsbaserade företag kan se det som en viktig 

informationskanal såväl internt som externt. Grundläggande för all frivillig information om 

humankapital är att informationen ska tillgodose intressenternas krav.  

 

Denna studie kan anses bidra till fortsatt forskning om jämförelser mellan intern och extern 

redovisning när det gäller frivillig information om humankapital. Ett annat 

forskningsområde kan vara att jämföra de privata företagen och offentlig sektor för att titta 

på om det finns skillnader och i så fall vilka skillnader det finns i årsredovisningarna om 

frivillig rapportering av humankapital. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Fullständig data över Peab 
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Bilaga 3 Fullständig data över NCC 

 
 
 
 


