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Förord 
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Titti Eliasson för handledning under 
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Sammanfattning 
Titel: Humankapital – En studie om faktorer som påverkar redovisning av humankapital i 
svenska börsnoterade kunskapsföretags årsredovisningar. 

Författare: Jacob Söderström och Oskar Kallenberg 

Färdigställd: 09/4-2016 
Handledare: Titti Eliasson 
Bakgrund: Västvärlden har idag utvecklats från att ha varit ett tillverkande industrisamhälle 
till att bli ett informationssamhälle, denna utveckling har lett till nya behov och skapat nya 
problemområden inom redovisningen (Dean, McKenna, & Krishnan, 2012). Företag som 
besitter få fysiska tillgångar, exempelvis kunskapsföretag kan få problem med att visa var 
värdet i företaget ligger, eftersom deras viktigaste tillgång är dess personal. 
 
Syfte: Studien syftar till att identifiera och testa institutionella faktorer som kan förklara 
redovisning av humankapital i svenska börsnoterade företags årsredovisningar. 
 
Problemformulering: Vilken påverkan har institutionella faktorer för redovisning av 
humankapital i svenska börsnoterade företags årsredovisningar? 
 
Metod: Vi har i vår undersökning om humankapital valt att använda oss av en deduktiv 
ansats, där vi utifrån vår teoretiska referensram deducerade fram två faktorer, bransch och 
företagsstorlek. Utifrån faktorerna skapade vi två hypoteser. Tillvägagångssättet för vår 
datainsamling var att vi utvecklade en jämförelsematris som vi använde för att granska 
företags årsredovisningar. Dokumentundersökningen gav oss underlag som vi använde i T-
tester för att testa våra framtagna hypoteser. 
 
Resultatet vi kom fram till var att det ej fanns något samband mellan studiens faktorer och 
antalet redovisade nyckeltal om humankapital. En förklaring till resultatet kan vara att de 
undersökta företagen inte identifierar sig med de definitioner studien använder sig av på 
bransch och företagsstorlek. Vi fann att studiens undersökta företag främst redovisade 
humankapital i en låg eller icke existerande omfattning, vilket också var en bidragande faktor 
till att det ej fanns ett samband mellan studiens faktorer och antalet redovisade nyckeltal.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
Title: Human capital – A study about what roles factors play in human capital reporting in 
listed Swedish knowledge enterprises in their annual reports? 
 
Authors: Jacob Söderström and Oskar Kallenberg 
Completed: 09/4-2016 
Tutor: Titti Eliasson 
 
Background: The West has evolved from being a manufacturing society to become an 
information society, this development has led to new needs and created new areas of 
concern in the financial statements (Dean, McKenna, & Krishnan, 2012). Companies that 
possess few physical resources, such as knowledge companies may have problems to show 
the value of the company is located, as their most important asset is its staff. 
 
Aim: Our study aims to identify and test the institutional factors, which can explain human 
capital reporting in listed Swedish knowledge enterprises in their annual reports. 
 
Formulation of the problem: What impact does the institutional factors have on human 
capital reporting in listed Swedish knowledge enterprises in their annual reports? 
 
Methodology: We have in our study of human capital chosen to use a deductive approach 
where we deducted two indicators, industry and company size. Using the indicators we 
developed two hypotheses. The approach of our data collection was that we developed a 
comparison matrix that we used to examine the company's annual reports. The document 
survey gave us data which we used to create T-tests, where we tested our hypotheses. 
 
Results: We have in our study concluded that there are no assocation between the study’s 
indicators and the reported number of human capital key figures. An explanation using the 
institutional theory for the result may be that the surveyed companies do not identify with 
the definitions, the study uses for industry and company size. We found that the study 
surveyed companies mainly report their human capital in a low or non-existent scope, which 
was also a contributing factor to that there was not a correlation between study factors and 
the number of reported ratios. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
Begreppsförklaringar 

Humankapital: “The knowledge that individuals acquire during their life and use to produce 
goods and services or ideas.” (NaqdiBahar, 2012, s. 30). Definitionen översätter vi till: “De 
kunskaper som individer förvärvar under sitt liv och använder för att producera varor och 
tjänster eller idéer.” 
 
Kunskapsföretag: Kunskapsföretag är företag där verksamheten är icke standardiserad, 
individberoende, kreativ och resultatet mynnar ut i komplexa problemlösningar (Sveiby & 
Risling, 1989). 
 
Jämförelsematris: En matris för att jämföra enheter mot varandra. I jämförelsematrisen 
samlas data in genom att varje enhet får ett kryss/poäng för varje kriterium de uppfyller 
(Marzano, Pickering, & Pollock, 2001).  
 
T-test: Ett statistiskt test för att testa om det förekommer samband mellan två 
grupper/kategorier. Testet undersöker om det finns en statistisk skillnad i medelvärden 
mellan de undersökta grupperna/kategorierna. 
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1. Inledning 
I inledningen presenteras bakgrunden till uppsatsens ämne. Därefter presenteras en 
problemdiskussion som mynnar ut i en problemformulering samt syftet med studien. 

1.1 Bakgrund 
Västvärlden har idag utvecklats från att ha varit ett tillverkande industrisamhälle till att bli 
ett informationssamhälle, vilket har lett till nya behov och skapat nya problemområden inom 
redovisningen (Dean, McKenna, & Krishnan, 2012). Företag som besitter få fysiska tillgångar, 
exempelvis kunskapsföretag, kan få problem med att visa var värdet i företaget ligger, 
eftersom deras viktigaste tillgång är dess personal (ibid). Kunskapsföretag har därför ett 
starkt skäl till att redovisa sitt humankapital (Sveiby, 1997; Ripoll & Labatut, 1994; Barcons-
Vilardell, Moya-Gutierrez, Somoza-López, Vallverdú-Calafell & Griful-Miquela, 1999). 

Studiens definition på humankapital har vi valt att hämta från NaqdiBahars studie från år 
2012 som lyder: “De kunskaper som individer förvärvar under sitt liv och använder för att 
producera varor och tjänster eller idéer.” 
 
Lagstiftningen kring humankapital i Sverige är begränsad, de enda kraven på redovisning av 
humankapital återfinnes i ÅRL (Årsredovisningslagen) 5 kap. 18-19 §. Dessa krav går ut på att 
företag måste redovisa följande: medeltalet anställda, könsfördelning bland de anställda, 
könsfördelning i styrelsen samt andra befattningshavare, samt löner och ersättningar.  
Bristen på krav och strukturering innebär att det saknas tydliga riktlinjer för hur 
redovisningen av humankapital ska ske, vilket i sin tur leder till stora skillnader i sättet som 
företag redovisar sitt humankapital på. Konsekvensen av bristen på krav och strukturering 
blir att företags årsredovisningar blir svåra att jämföra. Därför finns det ett tydligt behov av 
standardisering för redovisning av humankapital (Roos, Fernström, & Pike, 2006). 
 
En av fördelarna med att skapa standardiserade modeller är att det ökar jämförbarheten 
mellan olika företags årsredovisningar (Edvinsson & Malone, 1998). Behovet av 
standardisering av humankapital har även belysts av ett annat forskarlag som kallar sig för 
“Konradsgruppen” (Annell, Karlsson, Wangerud, Axelsson, Sveiby, Vikström & Emilsson, 
1989). De har skapat en modell som heter “Konradsmodellen” som vi kommer att använda 
oss av i år studie. Modellens syfte är att tydliggöra för företag hur de kan redovisa sitt 
humankapital genom nyckeltal i sina årsredovisningar (ibid).  
 
Ett annat problem med redovisning av humankapital för företag, är att företag inte får 
redovisa humankapitalet som en tillgång i balansräkningen. Anledningen till det är att 
humankapital inte uppfyller Bokföringsnämndens definition på immateriella 
anläggningstillgångar (BFN RR 15). Definitionen kräver bland annat att företaget ska ha 
bestämmande kontroll över tillgången samt att den ska förväntas ge framtida ekonomiska 
fördelar. Den redovisning av humankapital som sker hamnar därför utanför balansräkningen 
i form av nyckeltal. Det är denna form av humankapital, dvs. i form av nyckeltal, som studien 
kommer att fokusera på. 
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1.2 Problemdiskussion 
“Most companies could not achieve their missions without the pure brainpower of its 
workforce and yet, there is no generally accepted accounting standard for measuring or 
reporting the value of human capital. “ (Dean, McKenna, & Krishnan, 2012, s 62). Citatet 
visar det centrala problemet med redovisningen av humankapital, nämligen att det inte finns 
något standardiserat sätt att redovisa humankapital. 
 
Humankapital är ett av de centrala elementen för att skapa ekonomisk tillväxt för företag 
runt om i världen (Storper & Scott, 2009). Sedan 1960-talet har det forskats och debatteras 
om humankapitalet och hur det ska redovisas (Guthrine & Murthy, 2009). Trots att över 50 
år har gått sedan dess saknas det fortfarande standarder kring hur redovisningen av 
humankapital ska gå till i alla företag, branscher och länder (ibid). Det innebär att 
redovisningen av humankapital skiljer sig åt, vilket leder att humankapitalet inte blir 
jämförbart mellan olika företag (Annell et al., 1989; Roos, Fernström, & Pike, 2006). 
 
Hai Ming och Jun Min (2009) anser att det finns en problematik med att utelämna eller ha en 
låg omfattning av humankapital i företagets årsredovisningar. Konsekvensen blir då att 
årsredovisningen inte får en rättvisande bild, vilken är en av de grundläggande 
redovisningsprinciperna (ÅRL 2 kap. 3 §). Även Hermanson, Hermanson och Ivancevich 
(1992) har dragit slutsatsen att årsredovisningar som inte tar med humankapitalet riskerar 
att bli missvisande för dess intressenter.  
 
Ovanstående forskning om frivillig redovisning av humankapital har ofta sökt förklaringar 
som kan härledas till institutionell teori. Den institutionella teorin är en systemorienterad 
teori som handlar om hur samhället påverkar redovisningen samt hur företag anpassar sig 
efter sin omgivning (Gray, Owen & Adam, 1996). Den institutionella teorin kan användas för 
att förklara i vilken omfattning företag redovisar frivillig information som exempelvis 
humankapital, samt hur denna information ska presenteras i en årsredovisning (O’Dwyer, 
2003). Den institutionella teorins motsats är den rationella teorin som menar att företagen 
snarare än att anpassa sig efter sin omgivning fattar rationella beslut efter vad som ger 
maximal ekonomisk nytta (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Vi har dock inte funnit någon studie som har undersökt vilken roll institutionella faktorer 
spelar för redovisning av humankapital i svenska börsnoterade företags årsredovisningar. 
Annell et al. (1989) studie syftade endast till att utveckla en modell för hur företag kan 
redovisa sitt humankapital. Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) utförde sin 
undersökning kring hur svenska börsnoterade företag kommunicerade sin frivilliga 
information om bland annat socialt kapital på deras hemsidor, exkluderat företagens 
årsredovisningar. Roos et al (2006) studie syftade endast till att skapa en guide för hur 
företagsledare kan använda sig av företagets intellektuella kapital. De utländska studierna 
som används i denna studie har heller inte undersökts vilken roll institutionella faktorer 
spelar för svenska börsnoterade kunskapsföretags redovisning av humankapital. Vi anser 
därför att vilken roll institutionella faktorer spelar för svenska börsnoterade 
kunskapsföretags redovisning av humankapital är ett obeforskat område, vilket motiverar till 
följande frågeställning: 
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1.3 Problemformulering 
Vilken påverkan har institutionella faktorer på redovisning av humankapital i svenska 
börsnoterade företags årsredovisningar? 
 

1.4 Syfte  
Studien syftar till att identifiera och testa institutionella faktorer som kan förklara 
redovisning av humankapital i svenska börsnoterade företags årsredovisningar. 
 

1.5 Studiens fortsatta disposition 
I kapitel 2, redogör vi för vår teoretiska referensram som ska hjälpa oss att svara på vår 
problemformulering: ”Vilken påverkan har institutionella faktorer på redovisning av 
humankapital i svenska börsnoterade företags årsredovisningar?" 
Vi inleder kapitlet med grundläggande fakta om redovisning samt den institutionella teorin. 
Vidare presenterar vi begreppet humankapital och hur det kan redovisas i en årsredovisning. 
Slutligen redogör vi för Konradsgruppens arbete för att standardisera humankapital samt 
deras framtagna modell "Konradsmodellen".  
 
I metodkapitlet presenterar vi vårt tillvägagångssätt och de metoder vi använder oss av för 
att samla in data och analysera den, för att kunna svara på vår problemformulering: "Vilken 
påverkan har institutionella faktorer på redovisning av humankapital i svenska börsnoterade 
företags årsredovisningar?". Vi argumenterar även för de metoder vi använder oss av och 
deras konsekvenser.  
 
I empirikapitlet presenterar vi resultatet av vår datainsamling med hjälp av vår 
jämförelsematris och diagram. Vi utför även T-tester för att undersökande om det föreligger 
samband mellan våra framtagna faktorer och antalet redovisade nyckeltal. T-testerna hjälper 
oss att kunna svara på vår problemformulering: "Vilken påverkan har institutionella faktorer 
på redovisning av humankapital i svenska börsnoterade företags årsredovisningar?". 
 
I analyskapitlet analyserar vi vår insamlade data mot våra insamlade teorier för att kunna 
svara på vår problemformulering: "Vilken påverkan har institutionella faktorer på 
redovisning av humankapital i svenska börsnoterade företags årsredovisningar?". 
 
I det avslutande kapitlet redogör vi för våra slutsatser och besvarar vår problemformulering: 
"Vilken påverkan har institutionella faktorer på redovisning av humankapital i svenska 
börsnoterade företags årsredovisningar?". Avslutningsvis kommer vi med förslag på framtida 
forskning inom ämnet. 
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2. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet har vi redogjort för vår teoretiska referensram som ska hjälpa oss att svara 
på vår problemformulering "Vilken påverkan har institutionella faktorer på redovisningen av 
humankapital finns i svenska börsnoterade kunskapsföretags årsredovisningar?" Vi inleder 
avsnittet med grundläggande fakta om redovisning samt den institutionella teorin. Vidare 
presenterar vi begreppet humankapital och hur det kan redovisas i en årsredovisning. 
Slutligen redogör vi för Konradsgruppens arbete för att standardisera humankapital samt 
deras framtagna modell "Konradsmodellen".  

2.1 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Kunskapsföretag är företag där verksamheten är icke standardiserad, individberoende, 
kreativ och resultatet mynnar ut i komplexa problemlösningar (Sveiby & Risling, 1989). De 
anställda i kunskapsföretagen kännetecknas genom att vara specialister som är inriktade på 
problemlösning av olika karaktärer.  
 
Den institutionella teorin utgår från att organisationer skapar företagsstrukturer och praxis 
som anses legitima inom branschen (Adams & Larrinaga-Gonzalez, 2007). Den institutionella 
teorin handlar om hur organisationer påverkas av sin bransch och hur företag efterliknar 
strukturer och praxis. Den institutionella teorin kan användas för att förklara företags 
agerande, exempelvis när det gäller vilken information som företag väljer att redovisa i sin 
årsredovisning, exempelvis humankapital (Deegan & Unerman, 2011). 
 
En motsats till den institutionella teorin är det rationella synsättet. Det rationella synsättet 
innebär antagandet att människor och organisationer är rationella och fattar beslut som 
maximerar den ekonomiska nyttan (Eriksson-Zetterquist, 2009). När exempelvis nya 
redovisningstrender uppstår, gör varje företag en bedömning av trenden och fattar ett 
beslut kring den efter vad som anses gynna företaget mest. 
 
Humankapitalet innefattar den kompetens som företagets medarbetare kan tillföra 
företaget och därigenom bidra till ett ökat värdeskapande inom företaget (Hansson & 
Andersson, 1999). Humankapitalets primära funktion i kunskapssamhället är att skapa nya 
innovativa produkter och tjänster samt att förbättra redan befintliga produkter och tjänster 
(Stewart, 1999). 
 
Idag finns det en informationsasymmetri mellan olika intressenter, detta gör att det finns ett 
behov av en gemensam standard för redovisning av humankapital (Roos et al., 2006). Vidare 
är det viktigt att eftersträva långsiktiga och kontinuerliga kommunikationskanaler med 
investerare och analytiker, samt att skapa förtroende för icke-finansiell information genom 
att reducera subjektiviteten i värderingen av humankapital (ibid). 
 
Den svenska forskargruppen “Konradsgruppen” har uppmärksammat det här 
problemområdet, deras lösningsförslag är att företag bör redovisa sitt humankapital genom 
ett antal av Konradsgruppens framtagna nyckeltal (Annell et al., 1989). 
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Nedanstående modell visar en sammanfattning över vår teoretiska referensram. Vi inleder 
referensramen med att grundläggande skriva om redovisningens syfte. Därefter redogör vi 
för den institutionella teorin, som vi kommer att använda oss av för att analysera vår 
insamlade data. Vidare förklarar vi vad kunskapsföretag innebär och vad som identifierar 
den typen av företag. Därefter förklarar vi vad begreppet humankapital innebär och dess 
betydelse för ett företag, för att sedan gå in på hur humankapitalet kan redovisas. I nästa 
avsnitt belyser vi olika faktorer som påverkar omfattningen av humankapital i ett företags 
årsredovisning. Avslutningsvis presenterar vi Konradsgruppens modell för att standardisera 
redovisningen av humankapital, som vi använder oss av i vår jämförelsematris.   

 
 

 
Figur 1: Sammanfattande modell över referensramen och de olika delarnas relation till varandra 
 

2.2 Syftet med redovisning 
Syftet med affärsredovisning är att ge användbar information till företagets intressenter för 
att visa hur företagets resultat och kassaflöde sett ut under perioden (Kieso & Weygandt, 
1992). Intressenterna till ett företags redovisning är många och kan exempelvis vara 
långivare, leverantörer, kunder, konkurrenter, anställda samt stat och kommun (Smith, 
2006). 
 
Det finns två sorters redovisning, intern och extern. Den interna redovisningen vänder sig 
enbart internt inom företaget och är ej reglerad. Den externa redovisningen vänder sig mot 
företagets externa intressenter och kommunicerar information om företaget (Smith, 2006). 
Den externa redovisningen kan i sin tur delas in i två delar, reglerad och icke reglerad 
redovisning. Den reglerade redovisningen består av information som är lagstadgad och som 
företaget måste redovisa. Den icke reglerade externa redovisningen är frivillig och kan bestå 
av information om exempelvis företagets humankapital. 

 
Ett viktigt verktyg som företag använder för att kommunicera information till intressenter är 
årsredovisningar. I en årsredovisning kan intressenter ta del av företagens ekonomiska 
händelser under året, samt avläsa dess tillgångar och skulder (Hai Ming & Jun Min, 2004). 
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2.3 Institutionella teorin 
Den institutionella teorin är en systemorienterad teori, det innebär att den handlar om hur 
samhället påverkar redovisningen, samt hur företag anpassar sig efter sin omgivning (Gray, 
Owen & Adam, 1996). Systemorienterade teorier kan användas för att förklara i vilken 
omfattning företag redovisar frivillig information, som exempelvis humankapital, samt hur 
denna information ska presenteras i en årsredovisning (O’Dwyer, 2003). 
 
Den institutionella teorin utgår från att organisationer skapar företagsstrukturer och praxis 
som anses legitima inom branschen (Adams & Larrinaga-Gonzalez, 2007). Teorin baseras på 
antagandet att organisationer påverkas av sin bransch, och influeras av strukturer och praxis 
som anses vara legitima organisatoriska val och kan sträcka sig över geografiska gränser 
(ibid). Påverkningar kan med andra ord finnas både nationellt och internationellt. 
Institutionella teorin kan användas för att förklara företags agerande exempelvis när det 
gäller vilken frivillig information som företag väljer att redovisa i sin årsredovisning, till 
exempel humankapital (Deegan & Unerman, 2011). Den institutionella teorin leder till att 
organisationer anpassar sina beslut om exempelvis redovisningsmetoder, så att företagens 
redovisning efterliknar varandra inom branschen. Skulle ett företag välja att inte försöka 
anpassa sig skulle företaget anses som ej legitimt, nonchalant eller avvikande (Eriksson-
Zetterquist, 2009). Powell (1991) anser att företag är avspeglingar av branschens egenskaper 
och det företagen främst eftersträvar är att uppfattas som legitima. 
 
Företags strävan efter likhet kallas isomorphism. Isomorphism definieras som ”A constraing 
process that forces one unit in a population to resemble other units that face the same set of 
enviromental conditions.” (Powell, 1991). Genom organisationers interaktion med varandra 
inom samma bransch, kommer företagen att bli mer lika varandra till sättet att redovisa 
frivillig information i och med isomorphismen (Eriksson-Zetterquist, 2009). När en bransch 
har etablerats uppstår ofrånkomligt kravet på homogenisering med isomorphism som 
resultat (DiMaggio, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009).  
 
Isomorphism kan i sin tur delas in i tre delar: tvingande, efterliknande samt normativ (ibid). 
Den tvingande delen består av krav på information som måste finnas med och vad som inte 
får finnas med i en årsredovisning (exempelvis får inte humankapital tas upp i 
balansräkningen med dagens lagstiftning) (ibid). Den tvingande isomorphismen kan även 
bestå av påtryckningar från större företag och organisationer till mindre företag att 
exempelvis anpassa sin frivilliga redovisning (Eriksson-Zetterquist, 2009).  
 
Den efterliknande delen innebär att företag inom samma bransch strävar efter att likna 
varandra. De kan exempelvis hämta inspiration från varandras årsredovisningar för att öka 
sin egen legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). Företag som är osäkra på hur de ska 
redovisa sin frivilliga information i sin årsredovisning (exempelvis humankapital), kan välja 
att imitera andra företag inom samma bransch för att kunna hitta befintliga lösningar utan 
att behöva investera i att ta fram egna lösningar (Eriksson-Zetterquist, 2009). Imiteringen 
kan ske både medvetet och omedvetet i företagens strävan att uppfattas som legitima. 
Större företag tenderar att använda sig av samma redovisnings- och revisionsbyrå som andra 
företag inom samma bransch för att öka sin legitimitet. Det leder till att företagens 
årsredovisningar innehåller snarlik information (ibid).  
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Den tredje delen, som kallas för normativ isomorphism, handlar om hur företag påverkas av 
de befintliga normer och standarder som finns inom branschen. Den normativa 
isomorphismen är starkt påverkad av personalens utbildningar och kompetens, vilket 
medarbetare tar med sig när de byter arbetsgivare, detta ökar i sin tur företagens 
homogenitet. Ett exempel på kompetens som personal kan ta med sig mellan arbeten är hur 
företag bör redovisa frivillig information i sina årsredovisningar. 

 

2.4 Rationella teorin 
En motsättning mot den institutionella teorin är att betrakta företag som rationella. Det 
rationella synsättet innebär antagandet att människor och organisationer är rationella och 
fattar beslut som maximerar den ekonomiska nyttan (Eriksson-Zetterquist, 2009). När 
exempelvis nya redovisningstrender uppstår, gör varje företag en bedömning av trenden och 
fattar ett beslut kring den efter vad som anses gynna företaget mest. När det gäller 
redovisning av humankapital finns det inget lagkrav eller rekommendationer att redovisa de 
nyckeltal som denna studie använder sig av (ÅRL 5 kap. 18-19 §). Av den anledningen borde 
företagen inte redovisa något av de nyckeltal vi undersöker, då dessa är frivilliga, eftersom 
det både kostar pengar och tar tid att ta fram denna information och ger ingen garanterad 
ekonomisk nytta (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
 
Studier har kunnat visa att den rationella teorin inte kan förklara varför organisationer beter 
sig så som de gör (Eriksson-Zetterquist, 2009. Den rationella teorin har även ifrågasatts av 
Meyer och Rowan (1977), som i en studie kom fram till att det är omöjligt för företag att 
förutse alla alternativ, dess potentiella konsekvenser och samtidigt ta hänsyn till politiskt 
känslomässiga och strategiska aspekter. Av dessa anledningar kan företag endast vara 
begränsat rationella då det inte är möjligt att hitta det ultimata beslutet (ibid). Ytterligare ett 
skäl till att företag agerar efter den institutionella teorin och därmed inte är rationella, är att 
när företag fattar beslut om exempelvis redovisningsmetoder för frivillig redovisning, 
behöver metoden de väljer inte nödvändigtvis vara den bästa och mest kostnadseffektiva, 
det primära är att metoden uppfattas som legitim (Eriksson-Zetterquist, 2009). Kritiken av 
dessa beteendeantaganden har bemötts med argument om att den rationella teorin, trots 
problematiken kring dessa antaganden, visat sig vara användbar som verktyg för att studera 
ekonomiska fenomen (ibid).   
 

2.5 Kunskapsföretag 
Kunskapsföretag är företag där verksamheten är icke standardiserad, individberoende, 
kreativ och resultatet mynnar ut i komplexa problemlösningar (Sveiby & Risling, 1989). De 
anställda i kunskapsföretagen kännetecknas genom att vara specialister som är inriktade på 
problemlösning av olika karaktärer. Arbetsroller som ingår i den här gruppen är till exempel: 
konsulter, rådgivare, arkitekter samt jurister. Kunskapsföretag säljer sin kunskap och är 
beroende av sina anställdas kompetens och erfarenhet. Det är denna kompetens som utgör 
humankapitalet (ibid).  
 
Kunskapsföretagen har i regel högt utbildad personal och är mer beroende av sina anställda 
än tjänsteföretagen, när en anställd slutar på ett kunskapsföretag reduceras företagets 
humankapital utefter vilken kompetens den anställde besatt (Edvinsson & Malone, 1998). 
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Kunskap och innovationer är två tillgångar som kunskapsföretag är beroende av. 
Utmaningen för kunskapsföretagen handlar om hur de ska ta tillvara på humankapitalet 
inom företaget, så att de kan använda det på ett lönsamt sätt (NaqdiBahar, 2012). Genom 
att presentera personalens värde i form av humankapital i sin årsredovisning, kan företagen 
redovisa sina personaltillgångar de har som genererar intäkter till företaget (ibid). 
 
Sedan millennieskiftet har företag börjat utöka sitt fokus på den enskilda kunden och dess 
unika behov och situation (Blomé, 2000). Det leder till att organisationer blir beroende av att 
dess anställda besitter förmågan att förstå kundens verkliga behov. Det får till följd att det är 
personalens kunskap och förmågor som genererar intäkter till kunskapsföretagen.  
 
På grund av att personalens kompetens (humankapitalet) inte kan definieras som en tillgång, 
uppstår en problematik med att visa var värdet i dessa företag ligger (ibid). 
 

2.6 Humankapital 
Intellektuellt kapital är samlingsnamnet för de osynliga värden som inte tas upp i 
balansräkningen och det är också skillnaden mellan företagets bokförda värde och 
marknadsvärde. 
Intellektuellt kapital består bland annat av humankapital (Sveiby, 1995). Humankapitalet 
innefattar den kompetens som företagets medarbetare kan tillföra företaget och därigenom 
bidra till ett ökat värdeskapande inom företaget (Hansson & Andersson, 1999). 
Humankapitalets primära funktion i kunskapssamhället är att skapa nya innovativa 
produkter och tjänster samt att förbättra redan befintliga produkter och tjänster. Kunskap 
har blivit den viktigaste produktionsfaktorn i dagens samhälle, därför blir företagets 
viktigaste uppgift att stimulera och leda humankapitalet (Stewart, 1999).  
Lågkvalificerat rutinarbete skapar inte något humankapital till organisationen, även om det 
görs manuellt. Sådana arbetsuppgifter automatiseras oftast för att i stället fokusera på de 
komplexa arbetsprocesserna (ibid). 
 
Humankapital tillkommer på två sätt (Stewart, 1999): 

 När organisationen tillvaratar mer av personalens kunskaper och kreativitet. 

 När fler ur personalen har tillgång till kunskap som organisationen behöver för sina 
innovationer. 

Den ökande konkurrensen mellan företag och synen på kunskap som en resurs, har lett till 
att betydelsen av humankapitalet har ökat betydligt (Kaufmann & Schneider, 2004). Den 
ökande differensen mellan det bokförda värdet och det verkliga värdet på ett företag, kan 
ses som en indikation för att betydelsen av humankapital har ökat för aktieägarna (ibid). 
Roslender, Stevenson och Kahn (2006) menar att företag bör frångå synsättet att se 
personalen som enbart en kostnad som belastar resultaträkningen, vilket har varit det 
traditionella synsättet hos företag sedan tidigare. Företag bör istället se de anställda som det 
som skapar värde för företaget (ibid). Roos et al. (2006) anser att företag bör se på 
humankapital ur en mer strategisk synvinkel än vad företag gör i dagsläget. Genom att mäta 
och värdera humankapital, kan företagets identifiering av värdeskapande processer påverkas 
och eventuellt förbättras. Det kan i sin tur leda till en förbättrad aktiekurs för noterade bolag 
och förstärkt konkurrenskraft mot andra företag (ibid). 
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Ledare som ignorerar behovet av mätning och värdering av humankapital riskerar att 
företaget blir felaktigt värderat på marknaden. Ytterligare en risk är att företagets förmåga 
att attrahera investerare minskar jämfört med konkurrenter som är bättre på att mäta och 
redovisa sitt humankapital (Roos et al., 2006).  
 
Ett företags personal kan delas in i fyra grupper där arbetsuppgifterna klassificeras efter hur 
lätt en viss kompetens är att få tag på, samt hur högt förädlingsvärde tjänsten har gentemot 
kunderna (Stewart, 1999). Förädlingsvärdet är det kundvärde en anställd skapar och som 
kunden är villig att betala pengar för.  
 
Det inte är alla anställda på ett företag som bidrar till humankapitalet. I Stewarts (1999) 
illustration nedanför är det endast rutan längst upp till höger som genererar humankapital. 
 

 

 
Figur 2: Olika grupper av anställda i verksamhet (Stewart, 1999, s. 126). 

 
I den övre vänstra rutan placeras medarbetare som besitter kompetens som är svår att 
ersätta. Deras arbetsuppgifter är komplicerade, ofta har de anställda i denna ruta mycket 
erfarenhet. Dessa anställda bidrar inte med ett direkt värde till kunderna, utan endast 
indirekt, det kan exempelvis vara en IT-chef (Stewart, 1999). 
I den övre högra rutan finns medarbetare som har kompetens som är svår att ersätta och 
som bidrar med ett direkt kundvärde, exempelvis konsulter. Det är i den här rutan ett 
företags humankapital återfinns. Anställda inom denna ruta är de som ger kunderna 
anledning att välja just det företaget, med hjälp av deras kunskaper, kreativitet och 
erfarenheter (ibid). 
 
I den nedre vänstra rutan finns anställda som är lätta att ersätta och som bidrar med ett 
indirekt värde till kunden. Arbetet som hör till denna kategori är okvalificerat arbete. 
Organisationen är inte beroende av just dessa personer, inskolningstiden för dessa typer av 
arbetsuppgifter är kort och det skiljer väldigt lite i arbetsutförande eftersom arbetet är 
standardiserat, det kan exempelvis vara en städare (ibid). I den nedre högra rutan placeras 
de medarbetarna som är lätta att ersätta och som bidrar med ett direkt värde för kunden, 
exempelvis en medarbetare i kundtjänsten (Stewart, 1999).  
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Ingen av grupperna förutom gruppen längst upp till höger bidrar till företagets 
humankapital, de är endast kostnader för arbetskraft (Stewart, 1999). 
Ju större andel arbete med högt förädlingsvärde som utförs av personal som är svåra att 
ersätta, desto starkare är företaget i sin konkurrens mot andra företag och dessutom kan 
företaget ta mer betalat för sina tjänster (ibid). En utmaning för dagens kunskapsföretag är 
att påvisa för sina intressenter sin konkurrenskraft, samt var värdet finns i företaget (ibid). 
 
Det finns fortfarande många skeptiker till nyttan med mätning och värdering av 
humankapital (Roos et al., 2006). Dessa skeptiker kan bemötas genom att hänvisa till en 
studie som utfördes år 2003, där ett experiment genomfördes med två 
fondförvaltargrupper. Den första gruppen fondförvaltare fick en avskalad version av 
företaget Coloplasts årsredovisning, där det redovisade humankapitalet hade tagits bort och 
den andra gruppen fick en fullständig version av årsredovisningen. Under experimentet fick 
ingen av grupperna veta vilket företag de analyserade.  
Experimentet gick sedan ut på att grupperna skulle analysera omsättning och vinst under de 
kommande två åren för företaget, samt ge en köp-/säljrekommendation för dess aktie, 
baserad på informationen de hade tillgänglig. Resultatet av experimentet blev att den första 
gruppen, som hade fått den avskalade versionen, gav en hög uppskattning på vinst och 
omsättning, vilket visade sig vara långt ifrån det verkliga värdet. Den första gruppen var dock 
inte positiva till förtaget och de gav en säljrekommendation på företagets aktie. 
Den andra gruppens analys resulterade i en lägre vinst och omsättning, men med värden 
som var mycket närmare det verkliga värdet än den första gruppen. Den andra gruppen var 
även allmänt mer positiva till företaget och gav en köprekommendation till dess aktie (ibid). 
 
Experimentet visar vikten av transparens för att kunna skapa en bättre förståelse för företag 
och deras verksamhet. Dessutom visar undersökningen att högre intäkter inte är lika 
attraktiva som en helhetsbedömning på ett företags värde (Roos et al., 2006). Roos et al. 
(2006) menar att undersökningen visar på vikten av transparens för att kunna skapa en 
bättre förståelse för företag och deras verksamhet. Experimentet visar dessutom att högre 
intäkter inte är lika attraktiva som en helhetsbedömning på ett företags värde (Roos et al., 
2006).  
Även forskargrupperna Hai Ming och Jun Min (2009) samt Hermanson et al. (1992) har i sina 
studier dragit slutsatsen att humankapitalet inte kan utelämnas från den externa 
rapporteringen utan att den rättvisande bilden kompromissas. 
 

2.6 Redovisning av humankapital  
En av de primära anledningarna till att företag väljer att redovisa sitt humankapital är att 
förmedla värdet av organisationens mänskliga resurser till sina intressenter (Miller, DuPont, 
Jeffrey, Mahon, Payer, & Starr, 1999). Denna information gör att värderingen av bolaget har 
möjlighet att ge en mer rättvisande bild av företaget (ibid).  
 
Investeringar i humankapital, exempelvis utbildningar, bokförs som en kostnad för 
verksamheten, eftersom det inte är tillåtet att bokföra humankapitalet som en investering 
(BFN RR 15; Hansson & Andersson, 1999). Det här problemet har bland annat belysts av 
"Konradsgruppen", som har tagit fram flera nyckeltal som kan användas för att mäta 
humankapitalet (Annell et al., 1989).  
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Vi har skapat en jämförelsematris som bygger på Konradsgruppens framtagna nyckeltal. 
Jämförelsematrisen kommer vi att använda oss av i vår dokumentundersökning.  
 
Redovisningen av humankapital kan delas in i två delar, en monetär del och en icke-monetär 
del. Den monetära delen består av en värdering av företagets humankapital i form av 
pengar. Den icke-monetära delen består av olika nyckeltal som beskriver företagets 
humankapital på andra sätt än i monetära värden, som exempelvis personalomsättning, 
genomsnittlig yrkeserfarenhet samt hur stor del av företagets omsättning som investeras i 
utbildning av personal (Miller et al., 1999). Båda dessa delar krävs för att kunna fatta beslut 
som rör de mänskliga resurserna inom företaget, exempelvis utbildning och fördelning av 
mänskliga resurser (ibid). 
 
I en vetenskaplig studie från 2001, baserad på tre kunskapsföretag, sammanställdes för- och 
nackdelar med extern rapportering av humankapital (Van der Meer-Kooistra & Zijlstra, 
2001). Den främsta fördelen med extern rapportering av humankapital är att transparensen 
till finansmarknaden ökar, vilket kan leda till en lägre kapitalkostnad och därmed en högre 
marknadskapitalisering. En annan fördel är att rapporteringen av humankapital hjälper till 
att skapa tillit bland investerare, medarbetare och andra viktiga intressenter. 
Rapporteringen av humankapital stödjer även företagets långsiktiga vision, eftersom 
företaget kommunicerar från ett långsiktigt perspektiv. Ytterligare en fördel med 
rapportering av humankapital är att det kan användas som en marknadsföringsåtgärd (ibid). 
En nackdel med redovisningen av humankapital är att rapporteringen avslöjar känslig 
information som konkurrenter kan komma att utnyttja. Rapporteringen gör det även möjligt 
att manipulera informationen så att endast positiv information presenteras (ibid). 
 
Roos et al. (2006) anser att det finns ett tydligt behov av en gemensam standard för 
redovisning av humankapital, idag finns det en informationsasymmetri mellan olika 
intressenter. Det återstår dock fortfarande flera oklarheter kring redovisningen av 
humankapital, bland annat i vilken grad offentliga myndigheter ska vara involverade samt 
om det finns möjlighet att utveckla globala riktlinjer för rapportering av humankapital när 
det finns så många kulturella skillnader att ta hänsyn till (ibid).  
Även organisationen OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har 
belyst olikheterna med hur kompetens mäts och värderas och OECD efterlyser en 
standardisering (NaqdiBahar, 2012).  
 
Roos et al. (2006) skriver vidare att det är viktigt att skapa långsiktiga och kontinuerliga 
kommunikationskanaler med investerare och analytiker, samt att skapa ett förtroende för 
icke-finansiell information, genom att reducera subjektiviteten i värderingen av 
humankapital. I en studie från 2012 genomfördes en undersökning där 500 revisorer 
tillfrågades om de ansåg att humankapital borde redovisas i balansräkningen och i så fall var 
i balansräkningen (Dean, McKenna & Krishnan, 2012). 
I undersökningen var det 13 % som tyckte att humankapital skulle redovisas i 
balansräkningen. Av dessa 13 % var det 4 % som ansåg att humankapital skulle redovisas 
som en omsättningstillgång, 71 % som en immateriell tillgång, 12 % som en investering och 
resterande 13 % ansåg att humankapital skulle klassificeras som en övrig tillgång.  
87 % av respondenterna ansåg att humankapital inte skulle redovisas i balansräkningen 
(ibid). Dessa respondenter ansåg att mätning av humankapital är en omöjlig och subjektiv 
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handling. Respondenterna ansåg att anställda förflyttas ständigt, eftersom de enkelt kan 
byta jobb och att det skulle innebära en ständigt föränderlig tillgångspost. Respondenterna 
ansåg också att värdet av humankapital visas, även om det inte står en siffra i 
årsredovisningen, eftersom företagets finansiella ställning så som årets resultat visar hur 
kvalificerad personalstyrka företaget har.  
Studiens slutsats var att om det fanns ett standardiserat sätt att redovisa humankapital 
skulle fler företag börja redovisa efter den standarden (ibid). Denna slutsats bekräftas även 
av Roos et al. (2006) som drar slutsatsen att det fortfarande finns många skeptiker till nyttan 
med mätning och värdering av humankapital. 
 
I framtiden kommer börsnoterade företag behöva titta bortom resultatlinjen för att 
optimera sina aktiekurser (Roos et al. (2006)). Miller et al. (1999) delar denna åsikt och 
menar att redovisningen av humankapital, i form av både monetära och icke-monetära 
värden, kommer att spela en större roll för intressenter i framtiden.  
 

2.7 Faktorer som styr företags redovisning av humankapital. 
Tagesson et al. (2009) har i en studie undersökt omfattningen av företags frivilliga 
redovisning av humankapital. Syftet med Tagesson et al. (2009) studie var att förklara 
omfattningen och innehållet av den frivilliga informationen baserat på företags hemsidor. 
Studiens slutsats var att det fanns ett antal faktorer som påverkar omfattningen av 
redovisningen av humankapital.  
 
En faktor var företagsstorlek, större företag tenderade att redovisa frivillig information i 
större omfattning än mindre företag, eftersom större företag har mer resurser och fler 
intressenter jämfört med mindre företag. Dessutom kräver allmänheten mer utförlig 
redovisning från större företag än mindre företag (Annell et al., 1989; Tagesson et al., 2009). 
 
En annan faktor som påverkade omfattningen av redovisningen av humankapital var vilken 
bransch som företagen agerade inom. Studien fann att företag som jobbade med 
produktion, särskilt de som hade en negativ inverkan på miljön, hade en hög omfattning av 
redovisningen av humankapital. Företag inom Finans- och IT-branschen redovisade mindre 
omfattande redovisning av humankapital än de andra branscherna som ingick i 
undersökningen.  
 
Ytterligare en faktor som påverkade omfattningen av humankapitalet var ägarstrukturen. 
Företag med liknande ägarskapsstruktur tenderade att redovisa sitt humankapital i lika stor 
omfattning (Tagesson et al., 2009). 
 

2.7.1 Deducering av studiens faktorer 
Den första faktorn vi deducerade fram var bransch. Enligt den efterliknande isomorphismen i 
den institutionella teorin borde företag inom samma bransch redovisa sitt humankapital, på 
ett sätt som liknar de andra företagens redovisning inom samma bransch. Även Tagesson et 
al. (2009), som har genomfört en studie om vilka faktorer som kan påverka hur företag 
redovisar sitt humankapital, har funnit i sin forskning att det finns ett samband mellan 
bransch och hur företagen redovisar sitt humankapital.  
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Den andra faktorn vi deducerade fram med hjälp av den institutionella teorin, var 
företagsstorlek, som vi i vår studie delade upp i tre storleksgrupper baserat på företagens 
omsättning. Enligt den institutionella teorin ökar det isomorfa trycket på företag allt 
eftersom de växer sig större. 
Den första gruppen kallade vi för Små företag och definierade att de företag som ingick i den 
gruppen skulle ha en omsättning på under 500 miljoner kr.  
Den andra gruppen kallade vi för Mediumstora företag och definierade att de företagen 
skulle ha en omsättning på 500 miljoner kr eller högre, men under 2 miljarder kr.  
Den tredje gruppen kallade vi för Stora företag och definierade att företag som ingick i 
denna grupp skulle ha en omsättning på 2 miljarder eller mer. Det är viktigt för större 
företag att uppfattas som legitima av sin omgivning och därmed kan de även i större 
utsträckning förväntas redovisa sitt humankapital i en större omfattning (ibid). Enligt den 
efterliknande isomorphismen i den institutionella teorin, borde företag inom samma 
företagsstorlek redovisa sitt humankapital i samma omfattning som andra företag inom 
samma företagsstorlek och därigenom öka sin egen legitimitet.  
 
Efter att ha deducerat fram faktorerna bransch och företagsstorlek med hjälp av den 
institutionella teorin, formulerade vi studiens två hypoteser som var: 
Hypotes 1: Det finns ett samband mellan bransch och antal redovisade nyckeltal. 
Hypotes 2: Det finns ett samband mellan företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal. 
 

2.8 Modeller som mäter humankapital 
Subjektiviteten i värderingen av humankapital är ett problem, därför finns det modeller som 
mäter humankapitalet och har som syfte att genomföra tre uppgifter (Edvinsson & Malone, 
1998): 

 Den första uppgiften handlar om att granska de nyckeltal som används och gruppera 
dem efter olika kategorier. 

 

 Den andra uppgiften för en modell som mäter humankapital, är att standardisera 
data, vilket möjliggör jämförelser mellan åren av insamlad data inom samma företag. 
Standardisering av data innebär även möjligheten att kunna jämföra olika företags 
redovisade data. 

 

 Den tredje uppgiften handlar om att blicka utanför organisationen och redovisa 
humankapitalet i företags årsredovisningar på ett begripligt sätt för företagets 
intressenter. 
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2.8.1 Konradsmodellen 
En grupp Svenska forskare som kallas “Konradsgruppen” har uppmärksammat 
problematiken med subjektiv värdering av humankapital. Lösningen enligt Konradsgruppen 
är att företag bör redovisa sitt humankapital genom ett antal nyckeltal, framtagna av 
Konradsgruppen (Annell et al., 1989). Konradsmodellen utvecklades 1988, modellens syfte är 
att tydliggöra för företagsledningar hur de kan redovisa sitt humankapital genom nyckeltal, 
istället för att skriva i textform, om personalen i exempelvis årsredovisningen (Annell et al., 
1989). Konradsgruppen delar upp företags kapital i två grupper, den första gruppen är det 
finansiella kapitalet (det som syns i balansräkningen). Den andra gruppen innehåller 
humankapital, som går att bryta ner till individbundet och organisationsbundet 
humankapital (ibid). 
 
Individbundet humankapital är personalens individuella förmågor, social kompetens, 
erfarenheter, samt utbildning. Annell et al. (1989) menar att det är personalen som skapar 
intäkter till verksamheten och kallar de personer i personalen som genererar ett högt 
förädlingsvärde för “intäktsgenererande personer”. Ett exempel på en arbetsroll som räknas 
som intäktsgenererande är försäljare, medan exempelvis en schemaläggare inte räknas som 
intäktsgenererande och därför inte som en intäktsgenererande person (ibid). 
Konradsgruppen anser att antalet intäktsgenererande personer inom företaget bör framgå i 
årsredovisningen. De anser det, därför att investeringar i utbildning och upplärning av ny 
personal, kan ge en snabb positiv effekt på tillväxten.  
 
Organisationsbundet humankapital består av all kompetens som finns dokumenterad inom 
organisationen, som exempelvis manualer och programmjukvaror. Målet med 
organisationsbundet humankapital är att skapa system och rutiner, så att företaget ska 
kunna utöka sina möjligheter för fler affärsmöjligheter (ibid). 
 
Investeringar i utbildning är en tung kostnad för företag och bör kommuniceras till 
företagets intressenter, exempelvis i årsredovisningen. Konradsgruppen har i sin bok “Den 
osynliga balansräkningen”, identifierat över 35 olika nyckeltal för att redovisa humankapital 
(ibid). Nedan redovisas Konradsgruppens nyckeltal som rör humankapitalredovisning: 
 

Genomsnittlig anställningstid  En sammanställning av den totala mängden år de  

per anställd:  anställda har jobbat på företaget, delat på antalet  

 

anställda för att få ett genomsnitt. 

 
 

Genomsnittlig yrkeserfarenhet:  Det totala antalet år intäktsgenererande personer har 

 

arbetat inom branschen, delat med antalet  

 

intäktsgenerade personer. 

 
 

Utbildning:  Personalen bör delas upp efter vilken utbildning de har: 

 
       Grundskoleutbildning



       Gymnasieutbildning



       Akademisk examen



       Magisterexamen eller doktorsexamen.
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Kostnader för utbildning:  Kostnaden för både interna och externa utbildningar 

  Individuellt kapital, i år:  Det sammanlagda antalet år alla intäktsgenererande 

 
personer har arbetat inom branschen. 

  Antal nyanställda  Proportionen av nyanställda intäktsgenerande personer 

intäktsgenererande personer: som har varit anställda i högst ett år i procent av totala 

 
antalet anställda intäktsgenerade personer. 

  Känslighet för avhopp:  Hur påverkas vinsten om flera intäktsgenererande 

 
personer lämnar företaget? Alternativt om en 

 
hel avdelning säger upp sig. 

  Veteraner:  Proportionen av intäktsgenererande personer som har 

 
varit anställda minst tre år på företaget i procent av 

 
 totala antalet anställda intäktsgenererande personer 

  Genomsnittsålder: Genomsnittsåldern för samtliga anställda inom företaget 

  Antalet anställningsår Visar på antalet år som varje intäktsgenererande person 

för intäktspersoner:  i snitt har varit anställd på företaget. 

  Intäktspersoner i förhållande till Visar på antalet intäktsgenererande personer i förhållande 

antalet anställda:  till det totala antalet anställda på företaget. 

  Resultat per anställd: Visar företagets resultat fördelat på företagets 

 
samtliga anställda. 
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3. Metod 
I metodkapitlet har vi presenterat tillvägagångssättet och de metoder vi har använt oss av 
för att samla in data och analysera den för att kunna besvara vår problemformulering 
"Vilken påverkan har institutionella faktorer på redovisning av humankapital i svenska 
börsnoterade kunskapsföretags årsredovisningar?". 

3.1 Studiens ansats 
Studiens syfte var att identifiera och testa institutionella faktorer som kan förklara 
redovisning av humankapital i svenska börsnoterade företags årsredovisningar. För att 
uppfylla syftet valde vi i vår studie att använda oss av en deduktiv ansats enligt Jacobsens 
(2012) definition. Ansatsen innebar att vi först studerade ämnesområdet innan vi utförde 
den empiriska undersökningen. Vi valde en deduktiv ansats eftersom vi inte ansåg oss 
inneha tillräcklig kunskap kring ämnet humankapital för att kunna skapa en jämförelsematris 
till vår dokumentundersökning utan att först samla in teorier och fakta från vetenskaplig 
litteratur. 
 
En konsekvens med att använda en deduktiv ansats, är att forskaren skapar sig vissa 
förväntningar innan datainsamlingen börjar, och då endast letar efter data som passar med 
de uppbyggda förväntningarna (ibid). Eftersom vi var medvetna om denna risk, har vi 
genomgående i vår undersökning ansträngt oss för att ha ett så öppet sinne som möjligt när 
vi samlade in data. 
 
Vi valde att samla in data genom en kvantitativ dokumentundersökning, där vi avgränsade 
studien till att endast undersöka redovisningen av humankapital i respektive företags 
årsredovisning för bokslutsår 2013. Dokumentundersökningen gav oss data som hjälpte oss 
att besvara vår frågeställning: "Vilken påverkan har institutionella faktorer på redovisning av 
humankapital i svenska börsnoterade företags årsredovisningar?". 
 
I dokumentundersökningen valde vi att undersöka både monetära samt icke-monetära 
nyckeltal som företagen använde sig av för att redovisa sitt humankapital. Orsaken till att vi 
valde att undersöka både monetära och icke monetära, var att Konradsmodellen som vi 
valde att använda oss av, innehöll båda delarna. Dessutom argumenterade Miller et al. 
(1999) för att båda dessa former av nyckeltal var två adekvata sätt att använda sig av för att 
redovisa ett företags humankapital.  
 

 
Figur 3: Illustration över vårt tillvägagångssätt, egen illustration.  
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3.1.1 Härledning av studiens hypoteser  
Efter att ha studerat den institutionella teorin och tidigare studier kring redovisning av 
humankapital, deducerade vi fram två faktorer som kunde förväntas påverka företagens 
redovisning av humankapital i sina årsredovisningar. För att deducera fram faktorerna, 
utgick vi från den institutionella teorin. De två faktorer vi deducerade fram, var bransch och 
företagsstorlek, som kunde förväntas ha ett samband med hur företagen redovisar sitt 
humankapital.  
 

3.2 Insamling av sekundärdata 
Inledningsvis hämtade vi sekundärdata från vetenskapliga artiklar. Artiklarna hämtade vi 
genom att använda oss av Högskolan i Halmstads tillgång till elektroniska databaser, där vi 
använde oss av databaserna Proquest och Ebsco. De sökord vi använde oss av var: “human 
capital”, “human resource accounting“, ”annual reporting” samt “accounting”. Med dessa 
sökord fick vi fram artiklar som behandlade forskning om redovisning av humankapital. 
 
Vi sökte även i bibliotekets litteraturdatabas efter vetenskapslitteratur. De sökord vi 
använde oss var: ”humankapital”, ”intellektuellt kapital”, ”kunskapsföretag”, “human 
resource accounting“, ”redovisning” samt “human capital“. Med dessa sökord fick vi fram 
litteratur som behandlade forskning om redovisning av humankapital. I vår 
dokumentundersökning analyserade vi samtliga företags årsredovisningar som ingick i vårt 
urval (se kap 3.2.1 för urvalet). Datan samlade vi in med hjälp av vår framtagna 
jämförelsematris. 
 

3.2.1 Urval för sekundärdata 
Vårt tillvägagångssätt för att välja ut företag som skulle ingå i vår undersökning började med 
att vi först begränsade oss till att endast titta på börsnoterade företag inom Sverige. 
Anledningen till att vi valde börsnoterade företag, var att de ofta har fler intressenter än icke 
börsnoterade företag och därför borde redovisa humankapital i större omfattning än icke 
börsnoterade företag (Blomé, 2000). Även Tagesson et al. (2009) har i sin studie dragit 
slutsatsen att börsnoterade företag redovisar humankapital i större omfattning än företag 
med andra ägarstrukturer, som till exempel enskild näringsidkare och handelsbolag. Ett skäl 
till att vi valde att avgränsa oss till börsnoterade företag, var att deras årsredovisningar finns 
tillgängliga på respektive företags hemsida, vilket underlättade, då vår ambition var att 
många företag skulle ingå i vårt urval.  
 
Därefter gjorde vi urvalet att endast undersöka börsnoterade företag som uppfyllde studiens 
definition på kunskapsföretag, som lyder: "Kunskapsföretag är företag där verksamheten är 
icke standardiserad, individberoende, kreativ och resultatet mynnar ut i komplexa 
problemlösningar" (Sveiby & Reisling, 1989). Vi gjorde detta urval då kunskapsföretag 
besitter få fysiska tillgångar och därmed har ett större skäl till att redovisa sitt humankapital i 
sina årsredovisningar (Dean, McKenna, & Krishnan, 2012). 
 
 
 
 
 



 

18 
 

 
Urvalsprocessen fortsatte genom att vi bestämde oss för att företagen skulle vara noterade 
på Stockholmsbörsens NASDAQ OMX i företagsstorlekssegmenten Large, Mid samt Small 
Capacity. Definitionerna på företagsstorlekssegmenten på Stockholmbörsens NASDAQ OMX 
är följande: Large Capacity innefattar företag som har ett börsvärde på över en miljard euro, 
Mid Capacity 150 miljoner euro till en miljard euro och slutligen Small Capacity, med ett 
börsvärde på under 150 miljoner euro (Hökervall, 2008). Anledningen till att vi valde att de 
skulle vara noterade på Stockholmsbörsens NASDAQ OMX och inte på Aktietorget eller First 
North, var att Tagesson et al. (2009) drog slutsatsen att företagsstorlek var en påverkande 
faktor för omfattningen av redovisningen av humankapitalet. Större företag redovisade 
humankapital i högre omfattning än mindre företag (ibid). Företag på Aktietorget och First 
North består av mindre företag än de på Stockholmsbörsens NASDAQ OMX. 
 
Innan vi bestämde vårt urval av företag, övervägde vi att undersöka företag inom en 
tillverkande bransch och en tjänstebransch. Orsaken till att vi valde att inte skapa ett sådant 
urval, var att vi i vår insamlade teori, fann att det fanns få kunskapsföretag inom de 
tillverkande branscherna, vilket hade skapat en låg population att studera (Statistiska 
Centralbyrån, 2007). Av den anledningen bestämde vi att vårt urval skulle bestå av företag 
inom tjänstesektorn, som enligt vår insamlade teori hade fler kunskapsföretag än den 
tillverkande sektorn för att få en hög population att studera (ibid).  
 
Inom tjänstesektorn ville vi ha två branscher som skulle bestå av många kunskapsföretag 
med få fysiska tillgångar, då denna typ av företag har starkare skäl till att redovisa sitt 
humankapital än företag med mycket fysiska tillgångar (Barcons et al., 1999; Ripoll & 
Labatut, 1994; Sveiby, 1997). Orsaken till att vi valde att avgränsa oss till just två branscher, 
var att det skulle ge en djupare jämförelse mellan branscherna. Vi såg en risk, att en studie 
mer fler än två branscher, endast skulle ge en mer övergripande jämförelse. För att välja 
branscher inom tjänstesektorn gick vi in på Stockholmsbörsens NASDAQ OMX, där de 
noterade företagen är uppdelade efter respektive bransch. Därefter undersökte vi de olika 
tjänstebranscherna som fanns på börsen för att identifiera de branscher med flest antal 
kunskapsföretag. De branscher vi identifierade var IT, finans och medicin. Vi gjorde urvalet 
att undersöka IT- och finansbranschen, då de branscherna kunde kopplas till vår utbildning. 
 
Urvalet gav oss totalt 35 företag. Vi valde att undersöka samtliga företags årsredovisning för 
verksamhetsåret 2013 för att urvalet inte skulle avvika från den totala populationen. 
Årsredovisningarna hämtade vi från respektive företags hemsida. 

 

3.2.2 Jämförelsematrisen 
I vår dokumentundersökning använde vi oss av en jämförelsematris (se bilaga 1 och 2) för att 
ta fram data till studiens T-tester. Jämförelsematrisen baserades på 12 nyckeltal från 
Konradsmodellen, samt två nyckeltal som andra forskare i vår teoretiska referensram 
argumenterade för att företag skulle använda sig av. Anledningen till att vi valde att ta med 
två nyckeltal som inte fanns i Konradsmodellen, var att vi ansåg dessa nyckeltal 
kompletterade Konradsmodellens nyckeltal med information om humankapitalet som vi 
ansåg att Konradsmodellen saknade.  
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Nyckeltalet Personalomsättning kompletterade Konradsmodellen genom belysa hur mycket 
av företagets humankapital som årligen försvinner ur företaget och som behöver byggas upp 
igen (Miller et al., 1999; Stewart, 1999). Personalomsättning är dessutom ett nyckeltal som 
går snabbt för respektive företag att ta fram och det ger en hög jämförbarhet mellan 
företag. 
 
Nyckeltalet Utbildningens värde i förhållande till procent av omsättningen kompletterade 
Konradsmodellen med uppmärksamma företagets satsningar på att utbilda dess personal 
och därmed öka sitt humankapital. Utbildningens värde i förhållande till procent av 
omsättningen kompletterade även nyckeltalet Kostnader för utbildning, då Utbildningens 
värde i förhållande till procent av omsättningen gav möjligheten att ställa 
utbildningskostnaden i relation till företagets omsättning, vilket gör det lättare att jämföra 
företag, för att se hur de investerar i sitt humankapital (Miller et al., 1999). 
 
Flera av nyckeltalen handlade om "intäktsgenererande personer". Vi definierade 
intäktsgenererande personer som de som skapar ett högt förädlingsvärde för företaget, 
exempelvis konsulter inom IT-branschen och rådgivare inom finansbranschen. 
 
Efter att ha tagit fram alla nyckeltal till vår jämförelsematris, gick vi igenom respektive 
företags årsredovisningar för att hitta vilka nyckeltal de använde sig av för att redovisa sitt 
humankapital. För varje gång ett nyckeltal redovisades fick företaget ett kryss i 
jämförelsematrisen.  
 
Nedanför är en lista med samtliga nyckeltal vi använde oss av i vår studie: 
1. Genomsnittlig anställningstid per anställd: Vi ansåg att det skapade en bild av vilka 
kunskaper de anställda har hunnit förvärva för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
 
2. Genomsnittlig yrkeserfarenhet: Nyckeltalet visar på hur många år de anställda 
intäktsgenererande personerna har kunnat förvärva kunskaper under sitt totala yrkesliv som 
de sedan kan använda för att utföra sina arbetsuppgifter. 
 
3. Veteraner: Nyckeltalet visar på antalet intäktsgenererande personer som har varit 
anställda mer än tre år i förhållande till det totala antalet intäktsgenererande personer på 
företaget. Vi valde nyckeltalet för att veteranerna som har arbetat på företaget under minst 
tre år har hunnit skapa mycket kunskap kring yrket, samt lärt sig att använda sina tidigare 
kunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt än de mindre erfarna. 
 
4. Genomsnittsålder: Vi valde nyckeltalet därför att det visar på hur många år personalen i 
genomsnitt hunnit samla på sig erfarenheter och kunskap för att kunna utföra sitt arbete. 
 
5. Antalet anställningsår för intäktsgenererande personer: Vi använde oss av det här 
nyckeltalet för att det visar på den genomsnittliga tiden de intäktsgenererande personerna 
har varit anställda på företaget och därigenom hur mycket erfarenheter de har hunnit skapa. 
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6. Antal nyanställda intäktsgenererande personer: Vi valde nyckeltalet därför att det visar på 
proportionerna mellan antalet intäktsgenererande personer som har varit anställda på 
företaget mindre än ett år i förhållande till de intäktsgenererande personerna som har 
arbetat längre än ett år. Vi ansåg att det kunde kopplas mot företagets effektivitet. 
 
7. Intäktspersoner i förhållande till antalet anställda: Nyckeltalet visar på hur många 
personer i företaget som har ett högt förädlingsvärde, exempelvis konsulter i förhållande till 
det totala antalet anställda. 
 
8. Personalomsättning: Miller et al. (1999) argumenterade för att personalomsättning var ett 
icke-monetärt nyckeltal som företag borde använda sig av för att redovisa sitt humankapital. 
Vi valde därför att ta med det här nyckeltalet i vår jämförelsematris. Stewart (1999) 
argumenterade för att humankapital tillkommer när fler ur personalen har tillgång till 
kunskap som organisationen behöver. Företag med hög personalomsättning och en stor 
förändring av antalet anställda, riskerar att tappa denna kunskapstillgång och därmed delar 
av sitt humankapital. 
 
9. Känslighet för avhopp: Det här nyckeltalet använde vi oss av i vår jämförelsematris, för att 
det visar på hur beroende företaget är av sina anställda, och hur det finansiella resultatet 
skulle påverkas om flera av de intäktsgenererande personerna valde att säga upp sig. Även 
Sveiby och Risling (1989) argumenterar för att kunskapsföretag är beroende av sina 
anställda. 
 
10. Vilken utbildning personalen har: Vi ansåg att nyckeltalet visar på de akademiska 
kunskaper som har förvärvats inom personalstyrkan på företaget. 
 
11. Kostnader för utbildning: Vi delade upp det här nyckeltalet i tid och kronor. Vi ansåg att 
både tid och kronor var två adekvata sätt att mäta utbildningskostnaderna på och vi använde 
därför båda nyckeltalen i jämförelsematris. Konradsgruppen argumenterade endast kring 
kostnaden för utbildningarna, de nämnde ingenting om att redovisa kostnaderna i tid. Vi 
ansåg att företag som redovisar den totala utbildningstiden under året, även förmedlar 
utbildningens värde. 
 
12: Utbildningens värde i förhållande till procent av omsättningen: Miller et al. (1999) 
argumenterade för att företag skulle redovisa hur stor del av omsättningen företag 
investerade i utbildning av sin personal. Nyckeltalet visar hur mycket resurser företaget 
väljer att satsa på att utbilda sin personal. Genom att redovisa den procentuella satsningen 
på fortbildning, kan samtliga intressenter se hur företaget arbetar med att förstärka 
personalens och företagets konkurrenskraft.   
 
13. Resultat per anställd: Vi använde oss av det här nyckeltalet för att det visar på hur 
mycket varje intäktsgenererande person i snitt genererar i resultat till företaget.  
 
14. Individuellt kapital i år: Nyckeltalet visar på den totala erfarenheten som finns samlad 
inom personalstyrkan bland de intäktsgenererande personerna. Nyckeltalet påminner om 
vår definition av humankapital, “de kunskaper som individer förvärvar under sitt liv och 
använder för att producera varor och tjänster eller idéer.”. 
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3.3 Empiri- och analysmetod  

3.3.1 Jämförelsematris 
För tydlighetens skull, valde vi att i empirin presentera en separat jämförelsematris för IT-
branschen och en jämförelsematris för finansbranschen (se bilaga 1 och 2). Vår 
jämförelsematris gav oss underlag till våra T-tester. Jämförelsematrisen visade oss även i 
vilken omfattning våra undersökta företag redovisade sitt humankapital på. Vi definierar 
omfattningen som mängden kryss i vår jämförelsematris. Ju fler kryss företagen fick i 
jämförelsematrisen, desto mer omfattande redovisar företagen sitt humankapital.  
 
Kriterierna för omfattningen definierar vi som följande:  
0 kryss= ingen omfattning av humankapital 
1-5 kryss= låg omfattning av humankapital 
6-10 kryss = medel omfattning av humankapital 
11-15 kryss = hög omfattning av humankapital 
 

3.3.2 T-test 
Vi använde oss av T-tester i det statistiska analysprogrammet SPSS för att undersöka vilken 
roll institutionella faktorer spelar i företagens redovisning av humankapital. De faktorer vi 
deducerade fram var bransch och företagsstorlek. Vi använde oss av T-tester då det är ett 
bra verktyg för att studera samband av större populationer (Jacobsen, 2012). Först skapade 
vi ett T-test för bransch och därefter skapade vi tre T-tester för företagsstorlek. Anledningen 
till att vi skapade tre T-tester för företagsstorlek, var att vi hade tre företagsstorlekssegment 
på företagen (Små, Medelstora och Stora). Genom att skapa tre T-tester för företagsstorlek 
kunde vi testa de olika företagsstorlekssegmenten mot varandra. En konsekvens av att vi 
valde att använda oss av T-testet som verktyg för att undersöka systematiken i vår insamlade 
data, var att studiens validitet ökar. 
 
T-testerna vi genomförde i uppsatsen var: 
T-test av samband mellan bransch (IT och finans) och omfattning av antal redovisade 
nyckeltal. 
T-test av samband mellan företagsstorlek och omfattning av antal redovisade nyckeltal 
(uppdelat i tre tester):  
T-test mellan Små och Mediumstora företag 
T-test mellan Små och Stora företag 
T-test mellan Mediumstora och Stora företag 
 
Hypoteserna vi undersökte i T-testet var: 
Nollhypotes för T-test av samband mellan bransch och omfattning av antal redovisade 
nyckeltal: Det finns inget samband mellan bransch och antal redovisade nyckeltal. 
Mothypotes: Det finns ett samband mellan bransch och antal redovisade nyckeltal. 
 
Nollhypotes för T-test av samband mellan företagsstorlek och omfattning av antal 
redovisade nyckeltal: Det finns inget samband mellan företagsstorlek och antal redovisade 
nyckeltal. 
Mothypotes: Det finns ett samband mellan företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal. 
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För att kunna avgöra om det fanns ett statistiskt samband mellan våra faktorer och antal 
redovisade nyckeltal, bestämde vi att T-testets signifikans (2-tailed) skulle vara under 0,05 
för att det skulle finnas ett samband. T-testets resultat analyserade vi därefter med hjälp av 
den institutionella teorin samt rationella teorin. 

 

3.4 Validitet 
Jacobsen (2002) skrev att validitet kan delas upp i intern- och extern validitet. Intern validitet 
innebär att forskaren mäter det som forskaren har för avsikt att mäta och inga andra 
perspektiv. Eftersom vi har utformat vår jämförelsematris efter Konradsmodellen, anser vi 
att den insamlade datan från årsredovisningarna har en hög intern validitet. Den externa 
validiteten handlar om hur generaliserbar undersökningen är och om den kan appliceras i 
andra sammanhang. Vi menar att vi har en hög extern validitet, eftersom vi har undersökt 
samtliga kunskapsföretag inom studiens totala population.  
 

3.5 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att undersökningen går att lita på och är trovärdig (Jacobsen, 2002). 
Jacobsen (2002) understryker vikten av att kritiskt granska sekundärdata som forskaren 
använder sig av, eftersom den insamlade datan kan vara felaktig. 
 
Tack vare att vi hämtade årsredovisningarna direkt från respektive företags hemsida, 
bedömer vi risken för att årsredovisningarna innehåller fel som minimal. Anledningen till det 
är att årsredovisningarna, enligt lagen, måste visa en rättvisande bild och följa god 
redovisningssed, och för att de hämtade årsredovisningarna kommer från primärkällor 
(Jacobsen, 2002). 
De vetenskapliga artiklarna, samt vetenskapslitteraturen vi har använt oss av, bedömer vi 
som trovärdiga. Det är svårt att modifiera en bok som redan har blivit tryckt och bibliotek 
köper in böcker från välkända grossister och förlag. Vi bedömer även de vetenskapliga 
artiklarnas trovärdighet som hög, databaserna Proquest och Ebsco är stora välkända 
databaser och risken att de vetenskapliga artiklarna ska ha blivit modifierade där är väldigt 
låg. 

 

3.6 Metodkritik 
En nackdel med vår dokumentundersökning, var risken att vi oavsiktligt kan ha missat ett 
eller flera nyckeltal när vi gick igenom årsredovisningarna. Genom att vi har varit medvetna 
om den risken, har vi försökt vara så noggranna som möjligt när vi genomförde 
dokumentundersökningen. 
 
En annan alternativt kompletterande metod vi hade kunnat använda oss av, var intervjuer. 
Vi bedömde dock att vi inte skulle fått svar på vår problemformulering om vilken roll 
institutionella faktorer spelar i svenska börsnoterade kunskapsföretags redovisning av 
humankapital, genom enbart intervjuer, då svaren troligen hade varit av mer övergripande 
karaktär. Ytterligare en metod vi hade kunnat komplettera vår datainsamling med, var 
enkäter. Vi valde dock att inte heller använda oss av enkäter, då datan vi skulle få in via 
enkäter inte hade hjälpt oss att svara på vår problemformulering. 
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En konsekvens av vår deducering, var att vi inte kunde svara på andra faktorer som påverkar 
de företag som vi studerar än, företagsstorlek och vilken bransch de hör till. Vi var medvetna 
om att det fanns flera andra faktorer vi hade kunnat deducera fram, men vi valde 
företagsstorlek och bransch, då vi har hittat stöd för dessa i vår teoriinsamling.   
 
Vi valde att skapa egna definitioner för studiens företagsstorleksgrupper, detta då samtliga 
av studiens undersökta företag är börsnoterade och definieras  därför som större företag 
enligt Far RedR1. Vi valde därför att istället gruppera företagen som ingick i studien i tre 
grupper baserat på företagens omsättning. Vi valde bort Nasdaq OMX Nordic uppdelning av 
företagen som vi ansåg var för grova, då grupperingen skedde baserad på börsvärde.  
 
Konradsmodellen, som vi använde oss av, i vårt arbete utvecklades år 1988. Vi var medvetna 
om att den var gammal, men anledningen till att vi använde modellen, var att vi inte kunde 
hitta någon nyare svensk modell som kommit med rekommendationer kring vilka nyckeltal 
som företag bör använda sig av när de redovisar sitt humankapital i sin årsredovisning.  
 
Samtliga undersökta företag som ingår i studien har spritt ägande vilket gör att de har 
liknande ägarstruktur. Det gör att faktorn ägarstruktur ej går att studera. En konsekvens av 
att vi avgränsade oss till endast en ägarstruktur i vår undersökning, var att vi inte kunde göra 
en jämförelse mellan olika ägarstrukturer för att studera om ägarstruktur var en påverkande 
faktor för hur företagen redovisar sitt humankapital i sina årsredovisningar. Konsekvensen av 
att avgränsa oss till att undersöka företag som var noterade på Stockholmsbörsens NASDAQ 
OMX, var att vi inte kunde uttala oss om hur företag som är noterade på andra 
aktiemarknader som aktietorget och First North redovisar sitt humankapital. 
 
En av våra avgränsningar var att företagen som ingick i studien skulle vara kunskapsföretag. 
När vi gjorde vårt urval, använde vi oss av studiens definition på kunskapsföretag som har 
tagits fram av Sveiby och Risling (1989). En risk med att, utifrån vår valda definition, bedöma 
vilka företag som är kunskapsföretag och vilka som inte är det, var subjektiviteten i 
bedömningen. Vi försökte därför att vara konsekventa och undersökte samtliga företag 
noggrant, för att därefter bedöma om de levde upp till definitionen på kunskapsföretag eller 
inte. 
 
En konsekvens med vår avgränsning att endast undersöka företag inom tjänstesektorn, var 
att vi inte kan uttala oss om företag som inte är tjänsteföretag, vilket minskar våra 
möjligheter till generalisering. En annan konsekvens kan vara att våra undersökta företag 
redovisar sitt humankapital på ett mer likvärdigt sätt än, om vi hade studerat både 
tjänsteföretag och icke tjänsteföretag.  
 
Konsekvensen med att vi avgränsade oss till att undersöka IT- och finansbranschen, var att vi 
inte kunde generalisera kring hur andra branscher redovisar sitt humankapital. Vi anser även 
att vi inte kan generalisera kring andra svenska börsnoterade kunskapsföretag inom IT- och 
finansbranschen, som är noterade på andra aktiemarknader än NASDAQ OMX.  
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T-testets resultat var att våra uppsatta hypoteser förkastades. Två tänkbara orsaker till 
resultatet kan vara, att antingen var våra hypoteser felaktiga, eller så gjordes det något eller 
några misstag under utförandet av datainsamlingen och T-testet. Vi har varit väldigt 
noggranna och konsekventa med vår dokumentundersökning samt vid utförandet av T-
testerna. Vi kontrollerade även våra inmatade siffror i T-testerna två gånger för att vara 
säkra på att vi att resultatet vi fick var korrekt. Det leder till att våra hypoteser var felaktiga 
och att det inte fanns något samband mellan faktorerna bransch, och företagsstorlek och 
antalet redovisade nyckeltal. 
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4. Empiri 
I empirikapitlet har vi presenterat resultatet av vår insamling av data för att kunna svara på 
vår problemformulering "Vilken påverkan har institutionella faktorer på redovisning av 
humankapital i svenska börsnoterade kunskapsföretags årsredovisningar?". Vi valde att 
undersöka årsredovisningen för år 2013 för samtliga företag inom IT- och finansbranschen 
som ingick i vårt urval. 

Vi har i vår dokumentundersökning undersökt 35 företag inom IT- och finansbranschen (se 
bilaga 1 och 2 för våra jämförelsematriser). Vi presenterar hur många kryss respektive 
företag fick i jämförelsematrisen genom tre olika stapeldiagram. Det första 
stapeldiagrammet visar på antalet kryss respektive företag inom IT-branschen fick. Det andra 
stapeldiagrammet visar antalet kryss för respektive företag inom finansbranschen och det 
tredje visar en sammanställning av samtliga 35 företag som ingick i vår undersökning. Vi 
presenterar även två diagram som visar hur många gånger varje nyckeltal redovisas för 
respektive bransch. 
 

4.1 Dokumentundersökning av IT-företagen 
Vår urvalsmetod av IT-företag (se kap 3.2.1) gav oss 17 företag. IT-företagen redovisade 
totalt 40 nyckeltal med ett genomsnitt på 2,3 nyckeltal per företag. Bland de Stora företagen 
finns ett företag som redovisade 6 nyckeltal. För Mediumstora företag var genomsnittet 2,4 
nyckeltal per företag och slutligen var genomsnittet 1,4 för de Små företagen.  
 
Det IT-företag som redovisade flest nyckeltal (sex st) var: Tieto Corp. De IT-företag som 
redovisade minst antal kryss (noll st) var: HMS Networks, Industrial & Financial Systems samt 
Vitec Software Group.  
 
Det mest populära nyckeltalet för IT-företagen var genomsnittsålder, vilket redovisades av 
sju företag. De nyckeltal som inget av IT-företagen valde att redovisa var: antalet 
anställningsår för intäktspersoner, känslighet för avhopp, kostnader för utbildning: i tid, 
utbildningens värde i förhållande till omsättningen och slutligen Individuellt kapital i år. 
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Figur 4: Sammanställning av hur många nyckeltal respektive företag inom IT-branschen redovisade i vår 
jämförelsematris, egen illustration. 
 

 

Figur 5: Sammanställning av hur många gånger respektive nyckeltal förekommer inom IT-branschen, egen 
illustration. 
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4.2 Dokumentundersökning av finansföretagen 
Vår urvalsmetod av finansföretag (se kap 3.2.1) gav oss 18 företag (se figur 6). För att se 
jämförelsematris för finansföretagen, se bilaga 2. Finansföretagen redovisade totalt 34 
nyckeltal med ett genomsnitt på 1,9 nyckeltal per företag. 
 
Bland de Stora företagen redovisade finansföretagen i genomsnitt 2,1 nyckeltal per företag. 
För Mediumstora företag var genomsnittet 1,7 nyckeltal per företag och slutligen var 
genomsnittet för finansföretagen bland de Små företagen 1,8 per företag. 
 
De tre finansföretag som redovisade flest nyckeltal (4 st) var: Investor, Ratos samt Vostok 
Nafta Investment och de finansföretag som redovisade minst antal nyckeltal (noll st) var: 
Creades, Industrivärden, Investment Latour, Kinnevik Investment, Melker Schörling samt 
NAXS Nordic Access Buyout Fund.  
 
Det mest redovisade nyckeltalet för finansföretagen var vilken utbildning personalen har 
medan de nyckeltal som inga finansföretag redovisade var: antal anställningsår för 
intäktspersoner, antal nyanställda intäktsgenererande personer, intäktspersoner i 
förhållande till antalet anställda, känslighet för avhopp, kostnader för utbildning i tid, 
utbildningens värde i förhållande till procent av omsättningen samt resultat per anställd.  

 

Figur 6: Sammanställning av hur många nyckeltal respektive företag inom finansbranschen redovisade i vår 
jämförelsematris, egen illustration. 
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Figur 7: Sammanställning av hur många gånger respektive nyckeltal förekommer inom finansbranschen, egen 
illustration. 
 

4.3 Sammanställning av dokumentundersökning 
Totalt redovisade våra utvalda företag 70 nyckeltal, med ett genomsnitt på två nyckeltal för 
varje företag. Det företag som redovisade flest antal nyckeltal i undersökningen var Tieto 
Corp som redovisade sex stycken. Totalt var det nio företag som inte redovisade något av 
nyckeltalen som fanns i vår jämförelsematris.  
 
Det nyckeltalet som flest antal företag redovisade var vilken utbildning personalen har 
medan inget av företagen redovisade: antalet anställningsår för intäktspersoner, känslighet 
för avhopp, kostnader för utbildning: i tid, utbildningens värde i förhållande till procent av 
omsättningen.   
 
I samband med dokumentundersökningen undersökte vi även vilken revisionsbyrå som 
företagen använde sig av, för att undersöka om Eriksson-Zetterquists (2009) slutsats att 
företag inom samma bransch ofta använder sig av samma revisionsbyrå stämmer. Vårt 
resultat var, att av de 35 undersökta företagen, använder 33 av dem en av de fyra största 
redovisningsbyråerna i världen (så kallade "The Big Four"). Fördelningen av revisionsbyråer 
såg ut som följande: 
Deloitte AB: 2 
EY: 4 
KPMG: 9 
PwC: 18 
Annan redovisningsbyrå: 2 
 
Enligt kriterierna för omfattning av humankapital, som vi definierade i empiri- och 
analysmetoden (kapitel 3.4), följer en sammanställning för de undersökta företagens 
omfattning av humankapital: 
Ingen omfattning: 9 företag 
Låg omfattning: 25 företag 
Medel omfattning: 1 företag 
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Figur 8: Sammanställning av hur många nyckeltal respektive företag inom IT- och finansbranschen redovisade i 
vår jämförelsematris, egen illustration. 
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4.4 T-Tester 
Studiens syfte är att identifiera och testa institutionella faktorer som kan förklara 
redovisning av humankapital i svenska börsnoterade företags årsredovisningar. För att göra 
det, har vi skapat ett T-test som testar om det föreligger ett samband mellan bransch och 
antal redovisade nyckeltal, samt tre T-tester som undersöker om det föreligger ett samband 
mellan företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal. Nedan presenterar vi resultatet av 
dessa T-tester. 

 

4.4.1 T-test av samband mellan bransch och antal redovisade nyckeltal. 
För att undersöka om det föreligger något samband mellan våra undersökta branscher och 
antal redovisade nyckeltal genomförde vi ett T-test i statistikprogrammet SPSS. 
 
Nollhypotes för T-testet: Det finns inget samband mellan bransch och antal redovisade 
nyckeltal. 
Mothypotes för T-testet: Det finns ett samband mellan bransch och antal redovisade 
nyckeltal. 

Figur 9: Resultat av T-test mellan IT- och finansbranschen och deras redovisade nyckeltal. 

 
I bilden ovan från T-testet framgår det i den översta tabellen, att det finns en hög 
standardavvikelse i den undersökta datan. Det visar på att de undersökta företagen inom 
respektive bransch, redovisar sina nyckeltal i en omfattning som avviker från det 
genomsnittliga antalet redovisade nyckeltal.  
 
I den andra tabellen i figur 9, med rubriken Independent Samples Test, framgår att 
Signifikansen för Levene's Test är 0,724, vilket är klart ovanför gränsen 0,05. Det innebär att 
T-testet har en hög validitet. Signifikansen (2-tailed) är 0,687, vilket är över gränsen 0,05, det 
innebär att nollhypotesen bekräftas. Resultatet av T-testet är att det inte finns något 
samband mellan faktorn bransch och antal redovisade nyckeltal. 
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4.4.2 T-test av samband mellan företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal. 
För att undersöka om det föreligger något samband mellan faktorn företagsstorlek och antal 
redovisade nyckeltal genomförde vi T-tester i statistikprogrammet SPSS. För att kunna 
genomföra ett T-test mellan faktorn företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal, gjorde vi 
tre T-tester. I våra tre T-tester använde vi oss av samma hypotes, som var: 
 
Nollhypotes för T-testet: Det finns inget samband mellan företagsstorlek och antal 
redovisade nyckeltal. 
Mothypotes för T-testet: Det finns ett samband mellan företagsstorlek och antal redovisade 
nyckeltal. 
 

4.4.2.1 T-test mellan Små och Mediumstora företag 

 

Figur 10: Resultat av T-test mellan företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal inom 
företagstorlekssegmenten Små och Mediumstora företag. 

 
I bilden ovan från T-testet framgår det i den översta tabellen, att det finns en hög 
standardavvikelse i den undersökta datan. Det visar på att de undersökta företagen inom 
respektive företagsstorlek, redovisar sina nyckeltal i en omfattning som avviker från det 
genomsnittliga antalet redovisade nyckeltal.  
 
I den andra tabellen i figur 10, med rubriken Independent Samples Test, framgår att 
Signifikansen för Levene's Test är 0,815, vilket är ovanför gränsen 0,05. Det innebär att T-
testet har en hög validitet. Signifikansen (2-tailed) är 0,355, vilket är klart över gränsen 0,05, 
det innebär att nollhypotesen bekräftas. Resultatet av T-testet är att det inte finns något 
samband mellan faktorn företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal inom 
företagsstorlekarna Små och Mediumstora.  
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4.4.2.2 T-test mellan Små och Stora företag  

 
Figur 11: Resultat av T-test mellan företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal inom företagsstorlekarna 
Små och Stora. 

I bilden ovan från T-testet framgår det i den översta tabellen, att det finns en hög 
standardavvikelse i den undersökta datan. Det visar på att de undersökta företagen inom 
respektive företagsstorlek, redovisar sina nyckeltal i en omfattning som avviker från det 
genomsnittliga antalet redovisade nyckeltal.  
 
I den andra tabellen i figur 11, med rubriken Independent Samples Test, framgår att 
Signifikansen för Levene's Test är 0,073, vilket är ovanför gränsen 0,05. Det innebär att T-
testet har en validitet. Signifikansen (2-tailed) är 0,402 vilket är över gränsen 0,05, det 
innebär att nollhypotesen bekräftas. Resultatet av T-testet är att det inte finns något 
samband mellan faktorn företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal inom 
företagsstorlekarna Små och Stora.  
 

4.4.2.3 T-test mellan Mediumstora och Stora företag 

 

Figur 12: Resultat av T-test mellan företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal inom företagsstorlekarna 
Mediumstora och Stora. 

I bilden ovan från T-testet framgår det i den översta tabellen, att det finns en hög 
standardavvikelse i den undersökta datan. Det visar på att de undersökta företagen inom 
respektive företagsstorlek, redovisar sina nyckeltal i en omfattning som avviker från det 
genomsnittliga antalet redovisade nyckeltal.  
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I den andra tabellen i figur 12, med rubriken Independent Samples Test, framgår att 
Signifikansen för Levene's Test är 0,116, vilket är ovanför gränsen 0,05. Det innebär att T-
testet har en hög validitet. Signifikansen (2-tailed) är 0,920, vilket är klart över gränsen 0,05, 
det innebär att nollhypotesen bekräftas. Resultatet av T-testet är att det inte finns något 
samband mellan faktorn företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal inom 
företagsstorlekarna Mediumstora och Stora. 
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5. Analys 
I analyskapitlet har vi analyserat våra resultat från T-testerna i empirin mot våra insamlade 
teorier för att kunna svara på vår problemformulering "Vilken påverkan har institutionella 
faktorer på redovisning av humankapital i svenska börsnoterade kunskapsföretags 
årsredovisningar?".  

5.1 Analys av samband mellan bransch och antal redovisade nyckeltal 
Hypotes 1: Det finns ett samband mellan bransch och antal redovisade nyckeltal. 
 
T-testet av samband mellan bransch och antal redovisade nyckeltal, fann inga bevis för att 
det skulle finnas ett sådant samband mellan bransch och antal redovisade nyckeltal, då 
signifikansen i T-testet var 0,687, vilket är klart över gränsen som går vid 0,05. Det innebär 
att hypotes 1 förkastas och nollhypotesen bekräftas. Att T-testet inte hittade några bevis för 
ett samband mellan bransch och antalet redovisade nyckeltal går emot Tagessons et al. 
(2009) slutsatser. Deras slutsatser var att bransch var en påverkande faktor för antal 
redovisade nyckeltal. 
 
Enligt institutionella teorin borde det finnas ett samband mellan bransch och antal 
redovisade nyckeltal. Vi kan med hjälp av T-testet påvisa att det inte förekommer något 
sådant samband, därför kan den institutionella teorin inte användas till att förklara studiens 
utfall. Den förklaring vi kan se med hjälp av institutionella teorin, till att det inte finns något 
samband mellan bransch och antal redovisade nyckeltal, är att våra undersökta företag inte 
identifierar sig själva med de definitioner vi har satt upp för bransch. Företagen i studien 
skulle exempelvis kunna identifiera sig med alla kunskapsföretag oavsett bransch, eller 
endast med sina närmsta konkurrenter, eller alla nordiska bolag inom samma bransch osv. 
Skulle denna studie använt sig av ett annat urval eller andra definitioner på exempelvis vad 
som är kunskapsföretag eller bransch, är det möjligt att studien skulle fått ett annat utfall, 
där ett eventuellt samband skulle kunna förklaras av den institutionella teorin.  
 

5.2 Analys av samband mellan företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal 
Hypotes 2: Det finns ett samband mellan företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal. 
 
T-testerna av samband mellan företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal, fann inga bevis 
för att det skulle finnas ett sådant samband mellan bransch och antal redovisade nyckeltal, 
då signifikansen i T-testerna för samband mellan Små och Mediumstora företag var 0,355, 
Små och Stora företag var 0,402, Mediumstora och Stora var 0,920. Samtliga resultat är över 
gränsen som går vid 0,05. Det innebär att hypotes 2 förkastas och nollhypotesen bekräftas. 
Att T-testerna inte hittade några bevis för ett samband mellan företagsstorlek och antalet 
redovisade nyckeltal går emot Tagessons et al. (2009) slutsatser. Deras slutsatser var att 
företagsstorlek var en påverkande faktor för antal redovisade nyckeltal. 
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Enligt institutionella teorin borde det finnas ett samband mellan företagsstorlek och antal 
redovisade nyckeltal. Vi kan med hjälp av T-testet påvisa att det inte förekommer något 
sådant samband, därför kan den institutionella teorin inte användas till att förklara studiens 
utfall. Den förklaring vi kan se med hjälp av institutionella teorin, till att det inte finns något 
samband mellan företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal, är att våra undersökta 
företag inte identifierar sig själva med de definitioner vi har satt upp för företagsstorlek. 
Företagen i studien skulle exempelvis kunna identifiera sig med alla kunskapsföretag oavsett 
företagsstorlek, eller endast med sina närmsta konkurrenter, eller alla nordiska bolag inom 
samma företagsstorlek osv. Skulle denna studie använt sig av ett annat urval eller andra 
definitioner på exempelvis vad som är kunskapsföretag eller företagsstorlek, är det möjligt 
att studien skulle fått ett annat utfall, där ett eventuellt samband skulle kunna förklaras av 
den institutionella teorin.  
 

5.3 De institutionella faktorernas påverkan på redovisning av humankapital 
Vi ser den rationella teorin som en möjlig förklaringsmodell till avsaknaden av samband 
mellan studiens faktorer och antalet redovisade nyckeltal. Den rationella teorin går ut på att 
människor och företag är rationella och fattar beslut för att maximera sin ekonomiska nytta. 
När det gäller redovisning av humankapital finns det inget lagkrav eller rekommendationer 
att redovisa de nyckeltal som denna studie använder sig av (ÅRL 5 kap. 18-19 §). Denna 
avsaknad av krav och rekommendationer leder till att företagen, enligt den rationella teorin, 
inte borde redovisa något humankapital, då det tar tid och kostar pengar men inte genererar 
någon garanterad ekonomisk nytta som överstiger den initiala kostnaden. Även Roos et al. 
(2006) har dragit slutsatsen att det finns företag som väljer att inte redovisa sitt 
humankapital, med hänvisning till att företagen inte ser den ekonomiska nyttan i det.  
Ytterligare en förklaring till att det inte finns något samband mellan våra faktorer och antal 
redovisade nyckeltal, kan vara att börsnoterade företag brukar släppa sin årsredovisning 
väldigt snabbt efter bokslutsåret och att det pressade tidsschemat för att hinna göra klart 
årsredovisningen medför att icke obligatoriska uppgifter rationaliseras bort.  
Trots att det ej finns något statistiskt samband mellan faktorerna bransch och 
företagsstorlek och antal redovisade nyckeltal, uppmärksammar vi, att enligt studiens 
definition på omfattning, redovisar 34 av 35 företag sitt humankapital i en låg eller icke 
existerande omfattning. Vi anser därför att företagens redovisning av humankapital, kan 
förklaras med hjälp av den rationella teorin, då företagen inte är garanterade någon 
ekonomisk nytta med att redovisa det frivilliga humankapitalet. 
 
Då nästan samtliga företag redovisade sitt humankapital i ungefär lika låg omfattning, kan vi 
konstatera att det är legitimt inom respektive bransch oavsett företagsstorlek, att ej 
redovisa sitt humankapital i en låg eller ingen omfattning alls. Av den anledningen anser vi, 
att en möjlig orsak till varför företagen inom respektive bransch och oavsett företagsstorlek 
redovisar sitt humankapital på ett så liknande sätt, är den efterliknande isomorphismen, som 
går ut på att företagen strävar att efterlikna varandra. 
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En annan möjlig orsak till denna homogenisering är den tvingande isomorphismen, då det 
idag saknas lagkrav, standarder och riktlinjer för hur humankapitalet ska redovisas i en 
årsredovisning (Annell et al., 1989; Dean et al., 2012; NaqdiBahar, 2012; Roos et al., 2006; 
Sveiby et al., 1997; Tagesson et al., 2009). Denna avsaknad av krav och rekommendationer 
leder till att företag inte behöver redovisa sitt humankapital för att uppfattas som legitima 
inom sin bransch, oavsett företagsstorlek.  
 
En annan orsak till homogeniseringen i företagens årsredovisningar när det gäller deras 
redovisning av humankapital, anser vi kan förklaras med hjälp av den imiterande 
isomorphismen, som ingår i den institutionella teorin. 33 av de 35 företag som ingick i vår 
undersökning, använder sig av någon av de fyra största revisionsbyråerna (se kap 4.3). Det 
tyder på att den imiterande isomorphismen har påverkat företagens redovisning av 
humankapital i deras årsredovisningar (Eriksson-Zetterquist, 2009). Att företagen använder 
sig av samma revisionsbyråer innebär, att samma kompetens används för att granska och 
godkänna årsredovisningarna, som i sin tur leder till denna konstaterade homogenitet. 
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6. Slutsatser 
I det avslutande kapitlet har vi redogjort för våra slutsatser och besvarat vår 
problemformulering "Vilken påverkan har institutionella faktorer på redovisning av 
humankapital i svenska börsnoterade kunskapsföretags årsredovisningar?". Avslutningsvis 
kommer vi med förslag på framtida forskning inom ämnet. 

6.1 Resultat och diskussion 
Studiens syfte var att identifiera och testa institutionella faktorer som kan förklara 
redovisning av humankapital i svenska börsnoterade företags årsredovisningar. 
 
Resultaten för T-testerna var att det inte fanns något samband mellan våra faktorer bransch 
och företagsstorlek och företags redovisning av humankapital. Därmed kan mothypotesen 
förkastas och nollhypotesen bekräftas. Det finns med andra ord inget samband mellan 
studiens faktorer och våra undersökta företags redovisning av humankapital. Studiens svar 
på problemformuleringen blir därmed, att de institutionella faktorerna inte har någon 
påverkan på våra undersökta företags redovisning av humankapital. Vår förklaring med hjälp 
av den institutionella teorin till denna icke existerande påverkan, är att företagen som ingick 
i studien inte identifierade sig med studiens definitioner på företagsstorlek och bransch.  
 
Då det inte fanns något samband mellan studiens faktorer och antal redovisade nyckeltal, 
kan vi inte förklara T-testernas utfall med enbart den institutionella teorin. Detta eftersom, 
enligt den institutionella teorin borde det finnas ett samband mellan våra faktorer och antal 
redovisade nyckeltal. Av den anledningen valde vi att utöka vår teoretiska referensram till 
att även innehålla den rationella teorin. Vi kan konstatera att i praktiken tycks den rationella 
teorin efterlevas mer än den institutionella teorin. En förklaring som vi ser, till att den 
rationella teorin påverkar redovisningen av humankapital, är att det idag saknas lagkrav och 
rekommendationer att redovisa de nyckeltal som denna studie använder sig av (ÅRL 5 kap. 
18-19 §). Avsaknaden av lagar och rekommendationer leder till att företagen enligt rationella 
teorin, väljer att inte redovisa något humankapital, då det kostar pengar men inte genererar 
någon garanterad ekonomisk nytta som överstiger den initiala kostnaden.  
 
En annan förklaring som styrker den rationella teorin kring att det inte finns något samband 
mellan våra faktorer och antal redovisade nyckeltal, är att företag som saknar egna best of 
practice lösningar för hur de ska redovisa sitt humankapital, kan välja att maximera den 
ekonomiska nyttan genom att titta på hur deras konkurrenter har redovisat sitt 
humankapital, för att spara både tid och pengar (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
 
En intressant upptäckt vi gjorde i studien, var att 33 av våra 35 undersökta företag använde 
sig av någon av de fyra största redovisningsbyråerna. Vi anser att det leder till en ökad 
homogenitet kring företagens redovisning av humankapital. Vi ser homogeniteten som en 
förklaring till att 34 av de 35 företagen redovisar sitt frivilliga humankapital i en låg eller icke 
existerande omfattning. Homogeniseringen ger en förståelse till varför organisationer inte 
handlar självständigt, i sin strävan att bli lika varandra finns inget utrymme för att handla 
självständigt (Powell, 1991). Att alla företag förutom ett redovisar sitt frivilliga humankapital 
i en låg eller icke existerande omfattning, leder till att det uppfattas som legitimt att ej 
redovisa sitt frivilliga humankapital.  
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Vi anser att denna homogenitet kan förklaras med hjälp av den imiterande isomorphismen, 
då företagen efterliknar varandra för att uppfattas som legitima. För att det ska bli legitimt 
att redovisa mer humankapital, anser vi att förändringen först behöver ske hos redovisnings- 
och revisionsbyråerna, som är de som utvecklar standarder för hur företagen ska mäta och 
värdera sitt humankapital. Vi bedömer, att några företag måste ta de första stegen, för att 
resterande företag ska få anledningar till att även de redovisa sitt humankapital. Skulle detta 
ske, bedömer vi att framtida studier skulle kunna upptäcka att institutionella faktorer  spelar 
en roll i företagens redovisning av humankapital, då vi anser att den institutionella teorin 
skulle påverka företagen till att utöka sin redovisning av humankapital, för att uppfattas som 
legitima. Även Eriksson-Zetterquist (2009), har dragit slutsatsen av att användningen av 
samma revisionsbyråer har en stor påverkan på företagens homogenitet när det gäller 
redovisning av humankapital. 
 
Innan vi påbörjade vår dokumentundersökning av företagen förväntade, vi oss att företagen 
skulle redovisa sitt humankapital i medel till hög omfattning eftersom vi fann många studier 
som tog upp ett flertal olika fördelar för företag att redovisa det frivilliga humankapitalet. Vi 
blev därmed förvånade när alla företag förutom ett redovisade sitt frivilliga humankapital i 
en låg eller icke existerande omfattning.  
 
Vi valde att undersöka IT- och finansbranschen, då vi fann att dessa branscher bestod av 
många kunskapsföretag med få fysiska tillgångar och därmed hade starka skäl att redovisa 
sitt humankapital. Då vi har valt branscher med starka skäl att redovisa sitt humankapital, 
anser vi att sannolikheten är låg, att andra branscher som enligt studiens teoretiska 
referensram, har mindre skäl att redovisa sitt humankapital redovisar sitt humankapital i 
medel eller hög omfattning. 
 
Vi förväntade oss även ett samband mellan studiens faktorer och antal redovisade nyckeltal, 
då vi hittade flera förklaringar med den institutionella teorin till varför sambandet borde 
finnas. En fundering vi har kring studiens resultat, är att det hade kunnat bli ett annorlunda 
resultat om vi hade använt oss av andra nyckeltal, samt om vi även hade studerat vad 
företagen skrev om sitt humankapital i löpande text i sina årsredovisningar. En annan 
anledning till att vi inte hittade något samband mellan våra faktorer och antal redovisade 
nyckeltal, skulle kunna vara att nyckeltalen som ingår i studien, rent praktiskt är svåra att 
mäta och värdera. Exempelvis är det svårt att mäta och värdera nyckeltalet Känslighet för 
avhopp. 
 
Vi anser att studiens resultat kan generaliseras till alla kunskapsföretag inom IT- och 
finansbranschen då samtliga av dessa enheter ingick i vår population. Vidare anser vi att 
möjligheterna att kunna generalisera utanför dessa branscher är låga, då studien avgränsade 
sig till att endast undersöka IT- och finansbranschen.  
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6.2 Förslag på framtida forskning 
Ett förslag på framtida forskning och som vi tycker vore intressant, är en studie där forskare 
undersöker utvecklingen av företags frivilliga redovisning av humankapital över flera år. 
Studien skulle studera både nyckeltal och löpande texter kring humankapital, för att se hur 
redovisningen av humankapital utvecklas under åren. Ytterligare ett förslag för framtida 
forskning, är att studera företag med olika ägarstrukturer för att se om företagens frivilliga 
redovisning av humankapital skiljer sig åt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Jämförelsematris för IT-företagen 
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Bilaga 2 Jämförelsematris för finansföretagen 
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Bilaga 3 Tabell över företagen som ingick i undersökningen 
 
IT företagen 

Små företag: 

Novotek AB 

FormPipe Software AB 

Vitec Software Group AB 

Avega Group AB 

Enea AB 

 
 Medelstora företag: 

HMS Networks AB 

MSC Konsult AB 

Softronic AB 

Connecta AB 

Cybercom Group AB 

HiQ International AB 

Accando AB 

Addnode Group AB 

Know IT AB 

 
 

 

 Stora företag: 

Proact IT Group AB 

Industrial & Financial Systems AB 

Tieto Corp 
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Finansföretagen 

Små företag: 

Novestra AB 

Havsfrun Investment AB 

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB 

Creades AB 

Svolder AB 

 Medelstora företag: 

EAST CAPITAL EXPLORER AB 

Bure Equity AB 

Traction AB 

Investment AB Oresund 

Hoist Finance AB 

Kinnevik Investment AB 

 Stora företag: 

VOSTOK NAFTA INVESTMENT 

Investment AB Latour 

Melker Schorling AB 

Industrivärden AB 

L E Lundbergforetagen AB 

Ratos AB 

Investor AB 
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