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Sammanfattning 
 
Den externa redovisningen är ett viktigt verktyg för företaget att förmedla information 
till de externa intressenterna. De externa intressenternas starka inflytande på extern 
redovisningen har inneburit att lagstiftningen har upprättats med hänsyn till deras krav. 
Trots befintlig lagstiftning kan förekomsten av informationsasymmetri mellan företaget 
och intressenterna i samband med extern redovisning däremot inte uteslutas. Problemet 
med informationsasymmetri kan delvis lösas genom att intressenterna delges mer 
tilläggsinformation i den externa redovisningen.  
 
Under de senaste årtiondena har behovet av tilläggsinformation ökat med hänsyn till 
förekomsten av företagets övervärde på marknaden. Övervärdet innebär att det finns 
resurser som inte tas upp till balansräkningen men som skapar värde för företaget. Ett 
exempel på en sådan resurs är humankapitalet. Denna resurs har även historiskt lyfts 
fram som en av de viktigaste tillgångarna för företagets framgång. Begreppet 
humankapital omfattar kompetens, motivation samt personal i företaget. 
Humankapitalet kan inte tas upp till balansräkningen eftersom denna tillgång inte 
uppfyller vissa reglerade kriterier. På grund av detta presenterar företaget om sitt 
humankapital utanför balansräkningen främst i form av text.  
  
För att den externa redovisningen skall vara användbar för intressenterna finns det även 
vissa krav avseende kvaliteten på informationen som lämnas. Till exempel, beskriver 
den internationella redovisningsstandarden IFRS kvalitetsaspekter utifrån fyra olika 
egenskaper: begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet.  Undersökningar 
om kvaliteten på redovisningen av humankapitalet med hänsyn till dessa kvalitativa 
egenskaper är dock begränsad.  
 
Studien syftar därmed till att undersöka kvaliteten på redovisningen av humankapitalet i 
finansiella rapporter av börsnoterade svenska företag ur intressenternas perspektiv. 
Genom utförandet av kvalitetsmätningen ämnar studien även utvärdera möjligheten att 
mäta kvalitet på information främst av icke-finansiell och kvalitativ karaktär. För att 
mäta kvaliteten på redovisningen av humankapitalet har denna studie genomfört en 
kvalitativ innehållsanalys på svenska börsnoterade företags årsredovisningar. Med hjälp 
av underlaget från innehållsanalysen har därefter tio olika mått baserade på de 
kvalitativa egenskaperna i IFRS använts vid kvalitetsmätningen. 
 
Resultatet visar att redovisningen av humankapitalet som helhet är relativt begripligt 
medan kvalitet i term av relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet över tiden varierar 
mellan de olika kategorierna i humankapitalet. En liknande trend har identifierats 
gällande placeringar av informationen om humankapitalet, vilket underlättar vid 
jämförelsen mellan företag. 
 
Utvärderingen av mätmetoden indikerar att det är möjligt att mäta kvalitet på 
humankapitalredovisningen. Genom resultatet bidrar denna studie med att ge en inblick 
i kvaliteten på redovisningen av humankapitalet hos börsnoterade företag i Sverige samt 
minska underskottet på studier med fokus på kvalitet på redovisning av humankapitalet. 
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1. INLEDNING 
Denna del avser att ge läsaren en bakgrund till studiens ämnesval. Kapitlet redogör den 
komplexitet som finns kring redovisningen av humankapital. Vidare presenteras de fyra 
kvalitativa egenskaperna som är reglerade i IFRS. Slutligen presenteras 
problemformuleringen, syftet samt avgränsningarna för denna studie. 

 

1.1 Problembakgrund 
Företag har många olika aktörer både inom och utanför företaget. Det är inte bara ägare 
och de anställda som företag har relation till utan de har även externa intressenter såsom 
kunder, leverantörer, anställda, investerare med flera. Ju större företaget är desto fler 
intressenter finns omkring det. Förekomsten av externa intressenter skapar behov av att 
offentliggöra information om företaget, det vill säga upprätta en extern redovisning 
(Edenhammar et al., 2013, s. 16). Syftet med den externa redovisningen är att förmedla 
information om företagets ekonomi främst till de externa intressenterna som har ett 
direkt intresse i företaget (Smith, 2006, s. 17). Med hänsyn till detta har lagstiftningen 
för upprättandet av den externa redovisningen fått inflytande av intressenternas behov. 
Den internationella standarden, IFRS (International Financial Reporting Standards) är 
ett exempel på regler som styrs av intressenternas krav (Edenhammar et al., 2013, s. 17). 
Detta i sin tur innebär att det är intressenternas informationsbehov som i hög grad styr 
hur företaget utformar sin externa redovisning (Edenhammar et al., 2013, s. 34). 
  
Den externa redovisningen fungerar som ett viktigt verktyg i kommunikationen mellan 
företaget och intressenterna men den utmärks också av informationsasymmetri. 
Informationsasymmetri uppstår när företagets ledning vet mer om den egna 
organisationen än vad de externa intressenterna gör (Marton, 2013, s. 23). Det finns 
även risk för att ett företag kan agera i sitt eget intresse i valet av vilken information 
som ska lämnas vilket också skapar informationsasymmetri mellan företaget och de 
externa intressenterna (Marton, 2013, s. 177). Det ska också tas hänsyn till att det finns 
konkurrenter som tar del av företagets redovisningar, vilket påverkar utformningen av 
redovisningen (Edenhammar et al., 2013, s. 19). Dessa problem ger upphov till att det 
ska finnas regler för hur företaget utformar sin extern redovisning som ska skydda 
intressenterna så att de får den information som behövs (Marton, 2013, s. 177). 
 
Betydelsen av tilläggsinformationen i den externa redovisningen har lyfts fram av Leuz 
och Verrecchia (2000). Deras studie visar att en ökning av företagets upplysningar 
bidrar till att intressenter får den information som efterfrågas och därmed reduceras 
informationsasymmetrin (Leuz & Verrecchia 2000. s. 121). En ytterligare anledning till 
behovet av tilläggsinformationen kan vara uppkomsten av skillnaden mellan bokfört 
värde och marknadsvärdet för noterade företag. Värdet av företaget kan reflekteras i 
balansräkningen men det har dock alltid funnits ett gap mellan det bokförda värdet och 
marknadsvärdet (Edvinsson & Malone, 1998 s. 2). Detta gap har även ökat över tiden 
(Johanson & Skoog, 2001, s. 38). 
 
Som ett sätt att förklara denna skillnad har begreppet intellektuellt kapital utvecklats 
(Johanson & Skoog, 2001, s. 38). Detta består av humankapitalet, som är hänfört till 
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kompetens, motivation och personal, samt strukturkapitalet såsom patent, koncept, 
modeller samt administrativa system som kan skapas av de anställda (Möller et al., 
2011, s. 319; Sveiby, 1997b, s. 10). Relationer till kunder och leverantörer ingår även i 
begreppet intellektuellt kapital (Sveiby, 1997b, s. 11). Bland det intellektuella kapitalet 
kan humankapitalet anses vara en viktig komponent eftersom det fungerar som en 
drivkraft till värdeskapandet i företaget (Abhayawansa & Abeysekera, 2008, s. 51). Med 
hänsyn till förhållandet mellan resurserna inom företaget, konstaterar Sveiby (1997a, s. 
75) även att existensen av företagets tillgångar beror helt och hållet på mänskliga 
gärningar. Wright et al. (2001, s. 702) lyfter även fram den mänskliga resursen som en 
av de viktigaste tillgångarna för företagets framgång. 
 
Kortfattat kan humankapitalet definieras som ”hjärnan inom organisationen” som 
Edvinsson (2013, s. 168) uttrycker det och kan förklaras utifrån tre olika kategorier. Den 
första kategorin, anställdas kompetenser, är en central del av humankapitalet. Trots 
variationer bland olika forskare angående definitionen av humankapitalet omfattas 
anställdas kompetenser av de flesta varianterna (Becker, 1964; Bozzolan et al., 2003; 
Guthrie & Petty, 2000; Shultz, 1961). Kompetens kan sedan relateras till andra begrepp 
som know-how, utbildning, yrkesmässig kvalifikation, arbetsrelaterade kunskaper samt 
entreprenörsanda (Guthrie & Petty, 2000, s. 246) Kompetenser är egenskaper 
personalen har och går inte att skiljas från dem, vilket kan vara orsaken till att personal 
är den andra kategorin inom begreppet humankapital. Bozzolan et al. (2003) samt 
Möller et al. (2011) är exempel på de som har inkluderat personal i sina 
undersökningar. Den sista kategorin är motivation. Becker (1964, s. 36) lyfter fram 
vikten av motivation hos anställda, då han beskriver att utan motivation kan inte 
anställdas kompetenser användas. 
 
Humankapital är främst av immateriell karaktär, till skillnad från andra tillgångar som 
byggnader och maskiner. Dessutom ägs inte humankapitalet av företaget (Möller et al., 
2011, s. 315). På grund av de unika egenskaperna har det funnits några motgångar vid 
utvecklingen av redovisningen om humankapitalet. För det första, har det historiskt 
funnits motstånd som motverkat erkännandet av det ekonomiska värdet i 
humankapitalet med hänsyn till etiska aspekter (Shultz, 1961, s. 2). När detta motstånd 
reducerades och intresset av humankapitalets värdering i monetär form ökade uppstod 
dock andra problem. Det kritiserades att värderingen innehöll subjektivitet samt att det 
var begränsad möjlighet att kontrollera värderingen på ett tillförlitligt sätt (Edmonds & 
Rogow, 1986, s. 43; Vergauwen & van Alem, 2005, s. 90). Det tredje motståndet kan 
relateras till regleringen. Med dagens reglering avseende extern redovisning, kan denna 
tillgång inte tas upp till balansräkningen i årsredovisningen. Det är nämligen inte alla 
tillgångar som kan redovisas på balansräkningen utan endast de tillgångar som uppfyller 
vissa reglerade kriterier. För börsnoterade företag som har många intressenter gäller den 
internationella standarden, IFRS. Enligt IAS1 38 i standarden IFRS måste immateriella 
tillgångar vara identifierbara och företaget måste ha kontroll över tillgången för att 
kunna tas upp till balansräkningen (FAR akademi, 2012, s. 544). Eftersom 
humankapitalet inte ägs av företaget kan de inte ha kontroll över denna tillgång och 
därmed tas det inte upp till balansräkningen. IAS 38 punkt 15 beskriver just det 
specifika fallet med personal och dess kompetenser (FAR akademi, 2012, s. 545).  
 
                                                
1 IAS (International Accounting Standards) är regler som utgavs före existensen av IFRS. IASB 
(International Accounting Standards Board) som utger IFRS har ersatt institutionen som utgav IAS. 
Reglerna som benämns som IFRS och IAS har samma status och verkan (Sundgren et al., 2013, s. 12).   
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På grund av detta redovisar företaget sitt humankapital utanför balansräkningen idag. 
Utformningen av redovisning inom detta område är ett av de oreglerade områdena 
(Artsberg, 2005, s. 374). Detta innebär att redovisningen av humankapitalet sker 
frivilligt i stor utsträckning och utrymmet för företagets egen bedömning kan bli större 
än de reglerade områdena. Även om det finns regler omfattas redovisningen av 
bedömningar i stor utsträckning, vilket innebär att företagen har valmöjligheter när de 
utformar finansiella rapporter (Marton, 2013, s. 14). Utifrån företagens perspektiv är 
den främsta anledningen till att de redovisar information om humankapitalet att det 
tillför ett värde för företaget (Gamerschlag, 2013, s 326). Utifrån intressenternas 
perspektiv innebär all information som företag väljer att rapportera till en mer effektiv 
värderingsprocess och speglar de verkliga prestationerna hos företaget (Gamerschlag, 
2013, s 329). 
 
Mängden information om humankapitalet som redovisas i årsrapporterna varierar 
mellan olika länder och företag. I en studie av Vandemaele et al. (2005) har en 
jämförelse av redovisningen av det intellektuella kapitalet, där humankapitalet ingår, 
genomförts mellan tre länder; Holland, Sverige och Storbritannien. Resultatet visar att 
Sverige lämnar mer information om sitt humankapital i årsredovisningar än de andra två 
länderna (Vandemaele et al., 2005, s. 421). Sverige var en pionjär inom området då det 
svenska företaget Skandia var det första som inkluderade information om det 
intellektuella kapitalet utöver den traditionella finansiella rapporten (Vafaei et al., 2011, 
s. 413). Att företag i Sverige lämnar relativt mycket information om humankapitalet 
jämfört med andra länder kan vara ett tecken på stor betydelse av denna typ av 
information i Sverige. 
 
För att förmedla användbar information till intressenterna räcker det inte bara med att 
företaget redovisar information om humankapitalet i extern redovisningen, utan 
informationen måste även uppfylla en viss grad av kvalitet. I standarden IFRS finns en 
föreställningsram som tar upp kriterier för den kvalitet i redovisningen som företagen 
skall hålla. Där förklaras kvalitet utifrån fyra olika egenskaper: begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet (Far Akademi, 2012, s. 14-16 ). Ramen förutsätter att 
informationen i de finansiella rapporterna först och främst ska vara begriplig för 
användaren (Artsberg, 2005, s. 169). Dessutom ska den vara relevant för 
beslutsunderlaget, samtidigt som den ska vara felfri och inte vinklad åt ett visst håll, det 
vill säga den ska vara tillförlitlig (Artsberg, 2005, s. 170). Jämförbarhet innebär att 
rapporter går att jämföra mellan företag och även över tiden (Artsberg, 2005, s. 173).  
 
Inom tidigare studier av kvalitet på redovisning har det funnits olika utgångpunkter. Iu 
& Clowes (2004, s. 2) har haft berättande i redovisningen som utgångspunkt för 
kvalitetsmätning. Healy och Wahlen (1999, s. 2) har utgått ifrån periodiseringsmodeller 
för att mäta kvalitet på resultatet i de finansiella rapporterna. I en annan studie har 
värderelevansmodeller, där sambandet mellan bokföringen och reaktioner på 
marknaden, varit utgångspunkten vid mätning av kvalitet (Nichols & Wahlen, 2004, s. 
274). Det finns även tidigare studier som mätt kvalitet baserat på specifika delar av 
årsredovisningarna, såsom revisionsberättelsen och bolagsstyrningen (Cohen et al., 
2004, s. 2; Gaeremynck & Willekens, 2003, s. 67). Dessa studier har dock inte tagit 
hänsyn till de ovannämnda kvalitativa egenskaperna i IFRS. En studie som mätt kvalitet 
med hänsyn till de kvalitativa egenskaperna har genomförts av van Beest et al. (2009). 
Deras studie undersökt kvaliteten på finansiella rapporter utifrån sex olika kvalitativa 
egenskaper, där alla de fyra kvalitativa egenskaperna som presenterats tidigare ingår 
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(van Beest et al., 2009, s. 3). 
 
Med fokus på redovisningen av humankapitalet har Gamerschlag (2013) undersökt 
kvalitet i term av värderelevans genom att se sambandet mellan marknadspriset och 
informationen om olika kategorier av humankapitalet i årsredovisningar. Resultatet 
visar att anställdas kompetens och kvalifikationer är mest relevanta bland de tre 
kategorierna i humankapitalet (Gamerschlag, 2013, s. 337). Detta kan innebära att vissa 
kategorier i humankapitalet är mer relevanta vid värdering av företag. Vad gäller 
jämförbarhet konstaterar Bukh (2003, s. 54) att det är svårt att jämföra informationen 
om humankapitalet mellan företag eftersom det inte finns ett etablerat sätt att läsa och 
tolka redovisningen av humankapitalet på samma sätt som hos traditionella 
redovisningar.  
 
Dessa studier indikerar möjligheten att granska kvalitet i flera dimensioner samt även 
specifikt på redovisningen av humankapitalet. Det saknas dock studier som utgår ifrån 
de kvalitativa egenskaperna med fokus på redovisningen av humankapitalet. Det anses 
viktigt att ta hänsyn till det som föreskrivs i regleringen med avseende på kvaliteten på 
redovisningen eftersom regleringen skall följas av företagen samt skydda intressenterna. 
Dessutom som nämnts tidigare har humankapitalet stor betydelse för företagens 
framgång, vilket ökar kravet på att redovisningen av humankapitalet skall vara av bra 
kvalitet. Denna redogörelse indikerar behovet av forskning om kvalitet på redovisningen 
av humankapitalet.  
 

1.2 Problemformulering 
Utifrån problembakgrunden har vi formulerat följande problem: 
 

I vilken utsträckning uppfyller redovisningen av humankapitalet i svenska 
börsnoterade företag de kvalitativa egenskaperna ur intressenternas perspektiv? 

 

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka kvaliteten på redovisningen av humankapitalet i 
finansiella rapporter av börsnoterade svenska företag ur intressenternas perspektiv samt 
att utvärdera möjligheten att mäta kvalitet på information främst av icke-finansiell och 
kvalitativ karaktär.  

 
Genom att uppnå syftet ovan kommer denna studie att bidra till att ge en inblick i 
kvaliteten på redovisningen av humankapitalet hos börsnoterade företag i Sverige, samt 
att minska underskottet på studier med fokus på kvalitet på redovisning av 
humankapitalet. Studien bidrar även med att lyfta fram en ytterligare aspekt, det vill 
säga fokus på kvalitet, vid utvärderingen av redovisningen av humankapitalet. Som 
praktiskt bidrag kommer studien att ge synpunkter avseende kvaliteten på redovisningen 
av humankapitalet till externa intressenter, företag samt normgivare. Genom detta tar 
studien hänsyn till samhälleliga aspekter 
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1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att fokusera på börsnoterade företag i Sverige, mer specifikt på 
Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Nordic Stockholm). Som nämnts i bakgrunden har 
börsnoterade företag många externa intressenter och därmed finns behov av att förmedla 
informationen i den externa redovisningen. Detta leder till att det finns mycket mer 
information tillgänglig jämfört med onoterade företag. Därmed är det mer relevant att 
studien utgår ifrån den typen av företag.  
 

1.5 Begreppsförklaring 
Humankapital: består av kategorierna kompetens, motivation samt personal. 
  
Intellektuellt kapital: består av humankapitalet och strukturkapitalet. 
  
Kvalitativa egenskaper: begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet. 
 
IFRS: Förkortning för International Financial Reporting Standards. Standarder som 
gäller för börsnoterade företag i Sverige. 
 
IAS: Förkortning för International Accounting Standards. Det är internationella 
redovisningsstandarder som utgavs före IFRS. De har samma status och verkan som 
IFRS. 
 
IASB: Förkortning för International Accounting Standards Board. Denna institution 
ansvarar för standarden IFRS.  
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2. TEORETISK METOD 
I detta kapitel redogörs för studiens vetenskapliga utgångspunkter. Den ontologiska 
utgångspunkten är konstruktionism och den epistemologiska kommer att vara 
övervägande hermeneutik men med positivistiska inslag, då studiens förhållningssätt är 
tolkande. Befintliga teorier kommer att vara studiens utgångspunkt och därmed kommer 
angreppssättet vara av deduktiv karaktär. 

 
2.1 Ämnesval 

Ämnesvalet grundar sig i författarnas intresse för komplexitet kring redovisningen av 
humankapitalet. Humankapitalet är, som beskrivet tidigare, en del av det intellektuella 
kapitalet och har i tidigare studier övervägande nämnts som en betydande del för 
företagets värdeskapande. Trots detta faktum är det inte tillåtet att redovisa 
humankapitalet som en tillgång i balansräkningen, vilket kräver att företaget redovisar 
sitt humankapital på annat sätt för att förmedla viktig information till intressenterna. 
Vetskapen om detta problem har väckt ett intresse hos oss och frågan om hur företag 
väljer att redovisa sitt humankapital. Dessutom ville vi undersöka hur de kvalitativa 
egenskaperna kring den externa redovisningen, som är reglerad i standarden IFRS, 
kunde tillämpas i företags årsredovisningar, mer specifikt redovisning av 
humankapitalet. 
 

2.2 Förförståelse 
Det finns många faktorer som kan påverka studien på olika sätt. Till exempel, kan 
författarnas erfarenhet, såsom utbildning, social bakgrund samt praktiska erfarenheter, 
påverka förhållningssättet till världen (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Förförståelse är 
mer eller mindre forskarens omedvetna antaganden och används när det krävs tolkning 
för att förstå forskningsfenomenet (Johansson, 2011, s. 96). 

 
Båda författarna har universitetsutbildningar med inriktning mot redovisning på 
avancerad nivå. Denna bakgrund har bidragit till att förstå uppbyggnaden av 
redovisningen som regleras av institutioner och som upprättas av företag i praktiska 
sammanhang. Författarnas uppfattning av begreppet kvalitet har även fått inflytande 
från kurserna inom redovisning under de tidigare studieperioderna. Dock innehåller 
studiens forskningsområde inte bara inriktning mot ämnesområdet redovisning. När det 
handlar om hur humankapitalet hanteras av företagen kan detta även relateras till 
ämnesområdet human resource management, som utgör en viktig bakgrund vid 
undersökningsprocessen av kvaliteten på redovisningen av humankapitalet. Författarnas 
kunskaper avseende ämnet human resource management är på grundnivå, det vill säga 
en lägre nivå än för ämnet redovisning. Dock anser vi att studiens största fokus ligger på 
kvalitet på redovisning och därmed har mindre kunskap inom human resource 
management påverkat studien i liten utsträckning.  
 
Utöver utbildningen har båda författarna praktiska erfarenheter av redovisning inom 
föreningslivet. Erfarenheterna består främst av grundläggande uppgifter inom 

Teoretisk 
metod 

Teoretisk 
referensram 

Praktisk 
metod Empiri Analys Slutsats 
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redovisning, så som löpande bokföring, vilket inte direkt kan kopplas till kvalitet på 
redovisning som är studiens fokus. Vi anser ändå att dessa praktiska erfarenheter har 
breddat vår syn på ämnesområdet redovisning samt ökat intresset och därmed 
ambitionen för vidare kunskap inom området. 
 

2.3 Det vetenskapsteoretiska fältet 
Inom det vetenskapliga forskningsområdet är det av särskild vikt att forskaren försöker 
redogöra för hur verkligheten har problematiserats för att kunna ta till sig kunskap 
(Asplund, 1970, s. 117). Denna redogörelse kan få inverkan av vilket paradigm som en 
forskare antagit (Guba, 1990, s. 18). Begreppet paradigm beskrivs som den ansamling 
av åsikter och bestämmelser som påverkar vad som ska studeras, hur forskningen ska 
utföras samt hur resultatet tolkas (Bryman 1988, s. 4). Guba & Lincoln (1994, s. 108) 
beskriver att forskaren ska kunna identifiera studiens paradigm utifrån svaret på tre 
fundamentala frågor som kännetecknas som ontologiska, epistemologiska och 
metodologiska. Åsberg (2001a, s. 273) förklarar att det inom det vetenskapliga fältet 
behövs en uppdelning av nivåer, från ontologinivå nertill metodologinivå. Detta för att 
aktualisera de speciella frågeställningarna inom varje nivå samt för att minska eventuell 
begreppsförvirring så att väsentliga ställningstaganden kan möjliggöras.  
 

2.3.1 Ontologi 
Den mest övergripande nivån vid avgörandet av hur vi uppfattar tillvaron brukar kallas 
den ontologiska och berör frågeställningar angående vår verklighetssyn, vår världsbild 
(Åsberg, 2001a, s. 271). Verkligheten som studien ska undersöka uppfattas på olika sätt, 
vilket ofta uppdelas till konstruktionismen och objektivismen. Konstruktionismen 
förespråkar ett synsätt där verkligheten anses vara skapad av sociala samspel som 
förändras ständigt medan objektivismen uppfattar verkligheten som något som existerar 
oberoende av sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 36-37). Forskningsobjektet i denna 
studie är kvaliteten på redovisningen av humankapitalet. Vi anser att kvalitet på 
redovisningen är en egenskap som inte finns från början i verkligheten utan uppkommer 
först när den konstrueras av människor. Utifrån denna synpunkt kan det konstateras att 
vi tar ett konstruktionistiskt synsätt på verkligheten. Valet av verklighetssyn påverkar 
forskningen vid utformning av problemformulering samt genomförande (Bryman, 2011, 
s. 39). 
 

2.3.2 Epistemologi 
Inom vetenskapsteorin finns epistemologi vilken beskrivs som “läran om kunskapen” 
och behandlar frågor såsom kunskapens natur, ursprung, möjlighet och giltighet 
(Åsberg, 2001b, s. 29). Den centrala frågan inom epistemologi är hur forskaren förhåller 
sig till studieobjektet (Guba & Lincoln, 1994, s. 108). För att forskaren ska kunna 
orientera sig i denna frågeställning finns i huvudsak två förhållningssätt inom 
vetenskapsteoretisk forskning; positivism och hermeneutik. Forskarrollen inom det 
positivistiska förhållningssättet beskrivs som objektiv och kvantitativa datametoder 
tillämpas vid analysen (Patel & Davidson, 2011, s. 27). Hermeneutiken betraktas ofta 
som motsatsen till positivismen och anses vara synonymt med tolkningslära. 
Forskarrollen inom hermeneutiken är öppen och subjektiv samt innehar en mer 
kvalitativ karaktär. Forskarens förförståelse, tankar och intryck anses inom 
hermeneutiken vara en tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet (Patel & 
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Davidson, 2011, s. 29). Dock ska distinktionen mellan dessa två kunskapssyner inte ses 
som något deterministiskt och sammankopplingen mellan kunskapssyn och 
forskningsmetod ska snarare betraktas som tendenser snarare än slutgiltiga sanningar 
(Bryman, 2011, s. 539).  
 
Studien kommer övervägande att inta ett tolkande förhållningssätt till den kunskap som 
kommer bemötas under studiens gång. Den epistemologiska utgångspunkten är därmed 
hermeneutisk. Utifrån studiens syfte kommer författarna att tolka informationen om 
humankapitalet samt utvärdera möjligheten att mäta kvaliteten av humankapitalet. 
Tolkningarna och författarnas subjektiva influenser kan uppfattas som något negativt, 
samtidigt förespråkar hermeneutiken att en studie som är fri från forskarens värderingar 
heller inte är önskvärd (Johanson Lindfors, 1993, s. 45). Däremot har studien även 
positivistiska inslag för att skapa en så opartisk bild som möjligt om verkligheten.  
 

2.3.3 Metodologi 
Den metodologiska frågan berör hur forskaren tar till sig kunskap (Guba, 1990, s. 18). 
Patel och Davidson (2011, s. 23) beskriver att forskaren arbetar med att producera 
teorier som ska ge en så riktig kunskap om verkligheten som möjligt. Underlaget för att 
bygga upp teorierna kallas empiri och är den data och information som studeras. Som 
utgångspunkt för det empiriska arbetet använder sig forskaren av ett induktivt eller 
deduktivt angreppsätt (Johansson Lindfors, 1993, s. 54). Patel och Davidson (2011, s. 
23) beskriver att ett deduktivt angreppsätt utgår ifrån en redan befintlig teori som 
bestämmer vilken information som samlas in, hur informationen ska tolkas och hur 
resultaten slutligen ska relateras till den befintliga teorin, det vill säga forskaren går från 
teori till empiri. Inom induktivt angreppssätt går processen snarare i omvänd ordning, 
från empiri till teori, samt att forskaren drar slutsatser med observationer som grund 
(Bryman & Bell, 2013, s. 34). Studien ämnar utgå ifrån befintliga teorier och därmed är 
studiens angreppsätt av deduktiv karaktär. 
 
Med ett deduktivt angreppssätt antas att objektiviteten får en central roll i och med att 
befintliga teorier är utgångspunkten (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Därmed påverkas 
forskningsprocessen i mindre grad av forskarens egna värderingar och bedömningar. 
Valet av en deduktiv ansats är baserat på författarnas vilja att samla in teorier inom vårt 
valda problemområde och på så sätt bygga upp en teoretisk referensram som kommer 
vara vår utgångspunkt när vi utvärderar kvalitetsaspekter av humankapitalet. Risken 
med det deduktiva angreppssättet är att forskaren blir begränsad att upptäcka nya rön 
eftersom forskaren utgår ifrån redan befintliga teorier (Patel & Davidson, 2011, s. 23).  
 
Kopplingen mellan teori och data som är av deduktiv karaktär förknippas ofta med 
kvantitativ forskning och studier av induktiv karaktär brukar sammankopplas med 
kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 29). Däremot är denna beskrivning inte att 
betrakta som en entydig distinktion. För att få välgrundande resonemang i studien 
kommer befintliga teorier att vara utgångspunkten. Detta innebär att studien har ett 
deduktivt angreppssätt och att de befintliga teorierna även kommer att styra 
behandlingen av empirisk data. Dock för att fånga all information som är relevant för 
denna studie kommer datan i viss mån att styra genomförandet. I denna del av studien 
kommer utgångspunkten att bli en kombination av teorier och empirisk data och därmed 
ges inslag av induktion.  
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2.4  Perspektiv 
Bedömningen huruvida redovisningen av humankapital är av god kvalitet avser i vår 
studie avgöras av företagets intressenter. Studien kommer dock att oundvikligen vara 
påverkad av författarnas subjektiva bedömningar. En möjlig utväg för att reducera 
subjektiviteten är att infoga en referens till en viss persons perspektiv (Johansson, 2011, 
s. 41). Att utgå ifrån intressenternas perspektiv bidrar till relevans i studien. Utan 
hänsyn till intressenterna är det ingen mening att mäta kvalitet i redovisningen av 
humankapitalet. 
 

2.5  Litteratursökning 
Vid litteratursökningen har vi använt oss av Umeå universitetsbibliotekets söktjänst i 
första hand. Denna söktjänst är även kopplad till flera databaser som biblioteket har 
tillgång till. Bland annat har vetenskapliga artiklar hämtats från databaserna Business 
Source Premier (Ebsco) och Emerald Journals. Thurén (2013, s. 110) anser att 
vetenskapliga källor anses vara särskilt tillförlitliga vid informationsökning och 
eftersom majoriteten av materialet som är tillgänglig via databaserna är vetenskapliga 
tidsskrifter anser författarna att de är att anses som trovärdiga. För att finna teoretiskt 
stöd inom vårt relativt smala studieområde så har andra icke-vetenskapliga källor vid 
fåtal tillfällen även varit en utgångspunkt. Dessa källor har dock granskat av författarna 
för att avgöra om den är tillförlitlig att användas i studien. Författarna har sökt mycket 
material, i form av artiklar, studier och böcker inom studieområdet och har på så sätt 
kunnat redogöra vilka de återkommande forskarna varit inom området. I de fall som 
artiklar och studier ansetts varit särskilt relevanta så har referenslistan hos dessa källor 
setts över för att få tillgång till mer potentiell relevant litteratur. Utöver söktjänsten hos 
universitetsbiblioteket har vi även använt oss av sökverktyget Google Scholar. Google 
Scholar har främst bidragit med sortering, vägledning och inspiration för vidare 
litteratursökning. Exempel på sökord som använts för att hitta relevanta artiklar och 
böcker redovisas nedan.  
 
Exempel på sökord: Human capital diclosure, Intellectual capital disclosure, Quality 
financial reporting, Qualitative characteristics financial rerporting, Stakeholder, 
Stakeholder theory, Redovisningsprinciper 
 

2.6 Källkritik 
För denna studie har vi använt oss av vetenskapliga artiklar och böcker för den 
teoretiska referensramen samt de metodologiska resonemangen. Dessa källor har gett 
utgångspunkt till studien och eftersom vi har ett deduktivt angreppssätt har vikten av 
den teoretiska referensramen varit större än vid en studie med ett induktivt angreppssätt. 
Därför anser vi att det är viktigt att utvärdera de källor som använts för studien. Det 
finns fyra kriterier i källkritiken: äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet 
(Thurén, 2013, s. 7-8). 
 
Äkthet är motsatsen till förfalskning och innebär att källan är vad den utger sig för att 
vara (Thurén, 2013, s. 17).  Huruvida källan är äkta eller ej är inte alltid lätt att veta. Det 
ställer krav på oss som författare att ta ansvar för att uppmärksamma om materialet 
skulle vara förfalskat. Med hänsyn till äkthetkravet har vi till störst del vid 
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litteratursökningen av artiklar utgått från välkända databaser som publicerar 
vetenskapliga verk exempelvis Business Source Premier. Vi har strävat efter att 
använda ursprungskällor vilket ger större möjligheter till att granska äktheten.  
  
Tidssamband tar hänsyn till aktualitet i källan. Det finns större risk för att källans 
kvalitet tvivlas när det har tagit längre tid mellan händelsen och berättelsen om detta 
(Thurén, 2013, s. 8). Detta kan också relateras till tiden mellan användning och 
publiceringen av källan. Vid val av litteratur har vi strävat efter att använda så nya 
artiklar och böcker som möjligt. Användning av publikationer före 2000-talet har 
undvikits i första hand. Dock för grundläggande teorier samt historisk information så 
som förekomsten av intellektuellt kapital och humankapital har vi refererat till äldre 
källor för att kunna referera till originalkällor.   
 
Med oberoende menas att källan står självständigt och inte är beronde av någon annan 
källa (Thurén, 2013, s. 8). Oberoendekravet innebär att forskaren bör använda sig av 
primärkällor. Problemet med att inte utgå ifrån ursprungskällan är att den rycks från sitt 
sammanhang vilket ger utrymme för tolkning och eventuell vinkling. Om forskaren 
undersöker varifrån fakta härstammar kan källans värde garanteras (Ejvegård, 1996, s. 
60). Författarna har i största möjliga mån använt sig av primärkällor, men i de fall detta 
inte varit möjligt har författarna använt sekundärkällor. Detta har dock förekommit 
endast en gång, författarna har vid detta tillfälle gjort bedömningen att sekundärkällan 
är tillförlitlig. Källan har dessutom kompletterats med andra källor som berör samma 
område för att stärka tillförlitligheten ytterligare.  
 
Tendensfriheten förutsätter att källan är opartisk. Det vill säga källan är inte påverkad 
av forskarens politiska, ekonomiska eller personliga intressen som kan bidra med att ge 
en förvrängd bild av verkligheten (Thurén, 2013, s. 8). Vi har tagit hänsyn till denna 
aspekt när vi har använt oss av vetenskapliga verk där det kan förutsättas att forskaren 
varit särskilt noggrann med att granska och kontrollera alla uppgifter (Ejvegård, 1996, s. 
16). Dessutom är dessa vetenskapliga artiklar publicerade i databaser för vetenskapliga 
verk, vilket garanterar att verken blivit granskade av andra oberoende forskare innan 
publiceringen. Författarna i denna studie anser att detta har bidragit till tendensfriheten.  
 
Vi har också sett över de böcker som studien utgått ifrån. Utöver utvärderingen om 
böckerna är relevant för ämnet har vi också försökt granska nivån av dessa tryckta 
källor, exempelvis genom att utvärdera yrkestitlarna hos författarna. Med hänsyn till 
vårt forskningsområde, det vill säga kvalitet på redovisning av humankapital, har vissa 
källor varit mindre relevanta än de andra. Exempelvis anser vi att artiklar som handlar 
endast om humankapital är mer relevant än dem som tar hänsyn till intellektuellt kapital 
där humankapitalet inräknas. Exempel på det förstnämnda är artiklar av Gamerschlag 
(2013) samt Möller et al. (2011) och artiklar som handlar om hela det intellektuella 
kapitalet är skrivna bland annat av Guthrie & Petty (2000) samt Bozzolan et al. (2003). 
 

2.7  Samhälleliga och etiska aspekter 
Den vetenskapliga forskningen är en viktig del i samhällslivet baserat på den nya 
kunskapen som medförs till individer och samhälle (Gustafsson et al., 2005, s. 13). 
Värdet i forskningen ställer även krav hos forskaren som står ansvarig för forskningen, 
eftersom samhället och allmänheten ska kunna lita på att forskaren gjort sitt yttersta 
med att generera välgrundade resultat (Gustafsson et al., 2005, s. 14). Inom den 
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vetenskapliga forskningen ställs särskilda krav på hederlighet och integritet. Med 
hänsyn till dessa krav har författarna i denna studie genomfört textbearbetningen av 
litteraturen självständigt med hänsyn till noggrannhet, öppenhet och objektivitet. 
Litteratur som talar både för och emot forskningsproblemet har beaktats för att visa 
författarnas integritet och kritiska förmågor. Dessa faktorer har även bidragit till att 
hänsyn tagits till etiska aspekter (Gustafsson et al., 2005, s. 16).  
 
Det är viktigt utifrån samhälleliga aspekter att forskaren har kännedom om relevanta 
lagar, riktlinjer och förordningar inom forskningsområdet (Gustafsson et al., 2005, s. 
20). Studiens främsta utgångspunkt har varit standarden IFRS fyra kvalitativa 
egenskaper. Författarna har respekterat IFRS regleringar och vidtagit ett välgrundat 
förhållningssätt till standarden för att återspegla informationen som är tillgänglig i den. 
En viktig aspekt gällande valet av forskningsproblem är även att det visas särskild 
hänsyn till externa intressenter. Som framgått i studiens praktiska bidrag ovan kan 
resultaten i denna studie särskilt beröra intressenter, andra företag samt normgivare, 
vilket ger studien relevans utifrån samhälleliga aspekter.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Upplägget i den teoretiska referensramen kommer ha tre tydliga utgångspunkter: extern 
redovisning, humankapital, och de kvalitativa egenskaperna i IFRS. Varje del kommer 
att redogöras och kapitlet avslutas med en sammanfattning och koppling till vår studie. 

 
3.1 Extern redovisning 

Under detta avsnitt diskuteras externa intressenter samt deras behov av att få företagets 
information, vilket leder till förekomsten av extern redovisning. Begreppet intellektuellt 
kapital kommer även att redogöras. 
 

3.1.1 Behov av extern redovisning 
Behovet att offentliggöra information om företaget, det vill säga upprätta extern 
redovisning, beror på företagets externa intressenter (Edenhammar et al., 2013, s. 16). 
Som nämnts i inledningen är det övergripande syftet med den externa redovisningen att 
tillhandahålla information om företagets ekonomiska ställning som är användbar som 
underlag för intressenterna vid ekonomiska frågor. Företagets intressenter är inte en 
homogen grupp, det är många olika grupper som efterfrågar olika typer och mängd av 
information. Detta ökar risken för att företaget inte lyckas förmedla ut all information 
som är relevant för alla olika grupper av intressenter. 
 
Freeman (1984, s. 46) definierar intressenterna som “de grupper eller individer som kan 
påverka eller bli påverkade av att uppnå företagens mål”. Donaldson & Preston (1995, 
s. 68) spinner vidare inom konceptet och beskriver att alla individer och grupper som är 
delaktiga i ett företag är det för att erhålla ekonomiska fördelar samt att det inte finns 
någon uppsättning av grupper eller individer som prioriteras över någon annan.  
 
Teorin om intressenterna kan även betraktas utifrån tre perspektiv; deskriptiv, 
instrumentell och normativ. Den deskriptiva delen innebär enklare beskrivning hur 
företaget agerar gentemot sina intressenter (Donaldson & Preston, 1995, s. 71). Det 
instrumentella perspektivet utvecklar den deskriptiva delen och beskriver sambandet 
mellan intressenterna och företagets önskvärda mål, som vanligtvis är ökad lönsamhet. 
Den normativa delen berör moraliska och etiska aspekter gällande företagets agerande 
gentemot intressenterna (Donaldson & Preston, 1995, s. 70). I denna studie kan den 
deskriptiva delen vara av särskild betydelse. Om den externa redovisningen uppfyller 
hög kvalitet, det vill säga informationen förmår intressenterna med kvalitativ 
information, bidrar det till att ge en ärlig bild av företagets prestationer. Detta kan till 
fördel påverka underlaget som hjälper intressenterna i deras utvärderingsprocess av 
företaget. Företag uppmuntras även att redovisa så mycket information som möjligt för 
sina intressenter för att ta del av ekonomiska fördelar, det vill säga öka lönsamheten 
(Leuz & Verrecchia, 2000. s. 92), som är det primära målet hos nästan alla företag. 
Figuren på nästa sida illustrerar företagets intressenter: 
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Figur 1:Företagets intressenter (Källa: Donaldson & Preston, 1995 s. 69) 

Relationen mellan företaget och intressenterna skapar behov hos intressenterna att få 
information om företaget och den externa redovisningen är som nämnts ett sätt för 
företaget att lämna information till intressenterna. För börsnoterade företag gäller 
grundprincipen att befintliga och presumtiva aktieägare skall få lika mycket 
information, det vill säga företaget får inte lämna selektiv information (Edenhammar et 
al., 2013, s. 17). Samma princip gäller för företagets övriga intressenter. När företaget 
lämnar information om sin verksamhet ska det ske på ett sätt som gör informationen 
tillgänglig samtidigt för alla intressenter. Detta ökar vikten av extern redovisning som 
skall vara användbara för alla intressenter. 
 
En ytterligare förklaring till varför behov av extern redovisning finns är uppkomsten av 
informationsasymmetri mellan företag och intressenter. Informationsasymmetri uppstår 
då företagets ledning vet mer om den egna organisationen än vad intressenterna gör 
(Marton, 2013, s. 23). Detta är ett vanligt förekommande problem då företagets externa 
intressenter vanligtvis inte är en del av företagsledningen (Healy & Palepu, 2001, s. 
409). Problemet blir dessutom större när intressenterna består av olika grupper (Fama & 
Jensen, 1983, s. 309; Möller et al., 2011, s. 317). En del av lösningen till dessa problem 
är att företag rapporterar information som möjliggör för de externa intressenterna att 
effektivt utvärdera huruvida deras intressen har blivit optimerade (Chau & Gray, 2002, 
s. 249; Möller et al., 2011, s. 317). Företagsledningen kan även ge signaler om att de 
agerar utifrån vad som är bäst för intressenterna (Möller et al., 2011, s. 317). Dock som 
nämnts i inledningen, finns det även risker för att företaget utnyttjar sin position och 
agerar utifrån sitt intresse eller påverkas av förekomsten av konkurrenter vid 
upprättandet av extern redovisning (Edenhammar et al., 2013, s. 19; Marton, 2013, s. 
177) 
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3.1.2 Behov av redovisning utanför de traditionella redovisningarna  
Det är företagsledningen som har det primära ansvaret för utformningen av den externa 
redovisningen, men detta är baserat på intressenternas informationsbehov och även de 
regler som finns inom området. Reglerna ska betraktas som en del i ett större 
regelsystem och inte endast för att uppfylla intressenternas ekonomiska 
informationsbehov (Edenhammar et al., 2013, s. 22). Enligt den aktuella regleringen 
skall den externa redovisningen bestå av en balansräkning, en resultaträkning, en 
finansieringsanalys och kompletterande information i form av noter eller tilläggs- 
information (FAR akademi, 2012, s. 11). Som nämnts i inledningen visar en studie av 
Leuz & Verrecchia (2000. s. 121) att en ökning av företagets tilläggsinformation bidrar 
till att delge intressenter den information som de efterfrågar och därmed reduceras 
informationsasymmetrin. Nedan diskuteras vidare det ökade behovet av upplysningar. 
 
Intressenternas behov av upplysningar kan till viss del förklara det gap som finns 
mellan marknadens uppfattning om värdet hos ett företag och det redovisade värdet. 
Gapet har alltid funnits och dessutom har denna skillnad vuxit snabbt för många företag 
över tiden (Edvinsson & Malone, 1998 s. 2; Johanson & Skoog, 2001, s. 38). Detta 
visar på att den traditionella bilden av extern redovisning inte lyckas reflektera de 
förändringar som sker inom företagsvärlden. Med hänsyn till det växande gapet mellan 
marknadsvärdet och bokfört värde visar att det finns ett behov att företagets intressenter 
får bättre information om den värdeskapande potentialen med de immateriella 
resurserna (Johanson & Skoog, 2001, s. 26). En av förklaringarna till skillnaden mellan 
marknads-priset hänförs till begreppet intellektuellt kapital (Johanson & Skoog, 2001, s. 
38). Intellektuellt kapital kan förklaras som rötterna till företagets värde som utgör de 
gömda, dynamiska krafterna som ligger bakom större delen av företagens framgångar 
(Edvinsson & Malone, 1998 s. 11).  
 
Intellektuella kapitalet består av flertalet faktorer som tillsammans bidrar med att tillföra 
värde för företaget. Det intellektuella kapitalet brukar primärt beskrivas i egenskap av 
två delar; humankapitalet och strukturkapitalet. Det intellektuella kapitalet, beskrivet i 
form av dessa två komponenter, har sin utgångspunkt från det svenska företaget Skandia 
som var en pionjär inom området och var det första som redovisade sitt intellektuella 
kapital utöver sin traditionella finansiella rapport (Vafaei et al., 2011, s. 413). Human-
kapitalet är beskrivet som de samlade kunskaperna, kompetenserna, innovationerna och 
förmågorna hos medarbetarna att uppnå uppsatta mål. Strukturkapitalet beskrivs som 
organisationskapitalet, det vill säga den allmänna strukturen inom organisationen, 
patent, varumärken och övriga hjälpmedel som bidrar till produktiviteten. 
Strukturkapitalet består även av kundkapitalet, det vill säga de utvecklade förhållandena 
med nyckelkunder (Edvinsson & Malone, 1998 s. 11). Figuren på nästa sida illustrerar 
faktorerna bakom det intellektuella kapitalet som tillsammans skapar företagets 
marknadsvärde: 
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Det intellektuella kapitalet kan till stor del förklara skillnaden mellan bokfört värde och 
marknadsvärdet. Johanson och Skoog (2001, s. 27) förklarar att det har visats sig att 
skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde blir större för företag som är mer 
beroende av mänskliga resurser. Det ska dock nämnas att skillnaden även kan bero på 
andra faktorer såsom globaliseringen, den ökande konkurrensen och teknologiska 
innovationer (Johanson och Skoog, 2001, s. 39).  
 
Tidigare studier har även lyft fram betydelsen av det intellektuella kapitalet, där 
humankapitalet ingår, i den externa redovisningen. I en studie av Vafaei et al. (2011, s. 
424) visar det sig att upplysningar gällande det intellektuella kapitalet har ett positivt 
samband med marknadspriset. Sveiby (1997a, s. 75) beskriver att alla tillgångar och 
strukturer är resultatet av mänskliga gärningar och beror helt och hållet på människors 
existens. Detta förklarar förhållandet mellan andra tillgångar och mänskliga resurser 
samtidigt som vikten av humankapitalet lyfts fram. Wright et al. (2001, s. 702) anser 
även att den mänskliga resursen är en av de viktigaste tillgångarna för företagets 
framgång. Att humankapitalet lyfts fram som en viktig aspekt för företagets framgång 
kan innebära att denna resurs är en viktig faktor även för intressenterna att få 
information om. Nästa avsnitt redogör för vad som menas med humankapitalet och 
redovisning av detta.  
  

Figur 2: Klassificering av intellektuellt kapital (Källa: Edvinsson & Malone 1998 s. 
52; Johanson & Skoog, 2001, s. 39) 
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3.2 Humankapital  
Under första kapitlet presenterats inledningsvis begreppet humankapital. Här nedan 
diskuteras vidare begreppet samt hur redovisning av humankapital historiskt har 
utvecklats.  
 

3.2.1 Begreppet humankapital           
Som nämnts tidigare är definitioner av humankapitalet nuförtiden kopplade till 
begreppet intellektuellt kapital. Det anses viktigt att ta hänsyn till denna relation vid 
definitionen av humankapitalet eftersom kopplingen till det intellektuella kapitalet finns 
både i forskning och praktiska sammanhang. Både humankapitalet och det intellektuella 
kapitalet är immateriella tillgångar som har blivit alltmer viktiga för företagens värde än 
materiella tillgångar i samband med förekomsten av den så kallade nya ekonomin 
(Abhayawansa & Abeysekera, 2008, s. 51). Enligt Abhayawansa & Abeysekera (2008, 
s.53), har många undersökningar om intellektuellt kapital utgått ifrån Sveibys 
utgångspunkt. Sveiby är en av pionjärerna inom området som har identifierat tre 
uppdelningar i intellektuellt kapital (Kaufmann & Schneider, 2004, s. 377). Han själv 
nämner inte begreppet humankapital utan använder i stället uttrycket “anställdas 
kompetens” (Sveiby, 1997b, s. 10). 
  
I efterhand har forskare använt begreppet humankapital med referens till Sveiby. Det 
finns bland annat Guthrie & Petty (2000) som undersökt om upplysningar av 
intellektuellt kapital i årsredovisningar. Där förklarar de vidare att humankapitalet 
innebär anställdas kompetens så som know-how, utbildning, yrkesmässig kvalifikation, 
arbetsrelaterade kunskaper och kompetenser samt entreprenörsanda (Guthrie & Petty, 
2000, s. 246). Bozzolan et al. (2003, s. 549) har utgått från deras studie och utvidgade 
ramverket för humankapitalet med andra karaktäristika som medelålder och 
personalomsättning. Detta tillägg inkluderar även personal i definitionen av 
humankapital. 
  
En annan pionjär i området är Leif Edvinsson som har varit med i utveckling hos 
Skandia, som presenterats tidigare (Edvinsson & Malone, 1998, s. 226; Vafaei et al., 
2011, s. 413). Han definierar humankapitalet som ”[a]ll individuell förmåga, kunskap, 
skicklighet och erfarenhet hos företagens medarbetare och ledning…” (Edvinsson & 
Malone, 1998, s. 34). Alla dessa egenskaper kan relateras till kompetens, som finns i 
andras definitioner. Det diskuteras vidare att begreppet humankapital även innefattar 
kreativitet och innovationsförmåga i företagen (Edvinsson & Malone, 1998 s. 35). Detta 
kan relateras till den entreprenörsanda som Guthrie & Petty (2000, s. 246) nämner i sin 
artikel. 
 
Möller et al. (2011, s. 314) tar hänsyn till diskussionerna under 1960-talet och vad som 
då var definierat som humankapital. Bland annat refererar han till Becker (1964) som är 
nobelpristagare i ekonomi samt Shultz (1961). Båda författarna diskuterar anställdas 
färdigheter och kunskaper som kapital och fördelarna med att investera i dessa genom 
utbildning, hantering av hälsa och belöning i sin publikation. Shultz (1961, s. 8) 
diskuterar också kvantitativa och kvalitativa dimensioner i humankapitalet. Exempelvis 
antal anställda eller arbetstimmar kan anses ingå i den kvantitativa karaktären medan 
kompetens, färdigheter och liknande betraktas som kvalitativa egenskaper i 
humankapitalet (Shultz, 1961, s. 8). Becker (1964, s. 36) konstaterar även att 
motivationen är en viktig faktor för anställdas produktivitet på samma sätt som deras 
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Figur 3: Definition av humankapital  
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förmåga är. Möller et al. (2011, s. 319) har utifrån detta kategoriserat humankapitalet till 
tre delar: kvalifikation/kompetens, motivation/engagemang samt personal. Första 
kategorin kvalifikation/kompetens överensstämmer huvudsakligen med begreppet 
anställdas kompetens som presenteras i de andra ovannämnda studierna medan 
kategorin motivation har i stor del inspirerats av Becker (1964). Kategorin personal 
anses, förutom hänsyn till Becker (1964) och Shultz (1961), ha härletts från studien av 
Abdolmohammadi (2005) där han benämnt en av delarna i intellektuellt kapital för 
“personal”. Abdolmohammadi (2005, s. 400) förklarar att denna kategori relateras till 
företagets policies och åtgärder som främjar att behålla kvalificerade personal. Till 
skillnad från Abdolmohammadi (2005, s. 399), som inkluderat motivation som en del av 
kompetens, har Möller et al. (2011, s. 319) dock haft en egen kategori för motivation. 
Denna justering anses rimlig med hänsyn till Becker (1964, s. 36) som lyfter fram 
motivation som en annan faktor för produktivitet utöver kompetens.  
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utifrån kartläggningen kommer vi att använda anställdas kompetens, motivation samt 
personal som definition av humankapitalet. Figuren ovan förklarar visuellt hur de tre 
kategorierna relateras till varandra. Den valda definitionen byggs framför allt på 
kategoriseringen av Möller et al. (2011) som har tagit hänsyn till Becker (1964) och 
Shultz (1961). Med hänsyn till studier om intellektuellt kapital anses de anställdas 
kompetens vara centralt för begreppet humankapital och är därmed en väsentlig del att 
inkludera i definitionen. Motivation är, som nämnts i början, också en viktig faktor som 
kommer från personal och är en drivkraft för att kompetenserna ska kunna användas. 
Eftersom kompetens och motivation är egenskaper hos personalen anses det rimligt att 
personal ingår i definitionen.  
 

3.2.2 Utvecklingen i redovisningen av humankapitalet 
Som berörts tidigare lyfts vikten av humankapital fram i samband med förändringar i 
ekonomin. Det är anställda som skapar värde för företaget genom sina intellektuella 
insatser (Wyatt, 2008, s. 238). Humankapitalet har unika attribut jämfört med andra 
resurser så som maskiner och byggnader i företaget. För det första är resursen främst av 
immateriell karaktär, det vill säga det går inte att se fysiskt. För det andra äger företagen 
inte humankapitalet på samma sätt som de gör med materiella tillgångar eller patent och 
liknande (Möller et al., 2011, s. 315). De unika egenskaperna hos humankapitalet har 
påverkat hur företag hanterar samt redovisar den resursen genom tiden. 
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Det ekonomiska värdet hos personalen uppmärksammades under 1960-talet. Redan 
under denna tid användes begreppet humankapital (Becker, 1964; Schulitz, 1961). 
Begreppet mänsklig resurs (human resource) eller mänsklig tillgång (human asset) har 
också använts med liknande betydelse som humankapital (Coff 1997; Olsson, 2001; 
Flamholtz, 2002). Som nämnts i inledningen, fanns det dock en del etiska aspekter som 
motverkade erkännandet av ekonomiska värdet i humankapitalet. Ur 
investeringsperspektiv innebar tankesättet att investera för att öka värdet i människor 
med associationer till slaveriet (Shultz, 1961, s. 2). Att behandla människor som kapital, 
som går att investera i, stred mot människans rättigheter och friheter och ansågs som en 
förnekelse av dennes mänskliga värde (Shultz, 1961, s. 2).  
 
Trots detta motstånd ökade intresset och i samband med erkännandet av det ekonomiska 
värdet hos anställda uppkom behovet av bättre hantering och redovisning av 
humankapitalet, vilket i sin tur ledde till många försök till utformningar av modeller 
(Flamholtz et al., 2002, s. 948). Från slutet av 60-talet fram till slutet av 70-talet ökade 
intresset för värdering av anställda i monetär form kraftigt, och idén att ta upp de 
anställda till balansräkning var innovativ och uppmärksammades av många både inom 
akademiska och praktiska sammanhang (Flamholtz et al., 2002, s. 949).  
 
Därefter sjönk intresset för detta område. Guthrie och Murthy (2009, s. 127) konstaterar 
att antalet publikationer inom området minskade under slutet av 1980-talet. Scarpello 
and Theeke (1989, refererad i Guthrie & Murthy, 2009, s. 127) påstår att en av 
orsakerna till det minskade intresset var att numerisk värdering av humankapitalet aldrig 
hade åstadkommits. Humankapitalets attribut gjorde det svårt att mäta dess värde på ett 
tillförlitligt sätt. Dessutom blev även mätningens validitet ifrågasatt. Detta anser 
författarna ledde till att värderingen misslyckades. Problemet med validiteten nämns 
även av Edmonds och Rogow (1986, s. 43) som grundläggande kritik till att värderingen 
är för subjektiv för att mäta. Vergauwen och van Alem (2005, s. 90) konstaterar också 
att det nästan är omöjligt att redovisa humankapitalet i monetär form eftersom revisorer 
inte tillförlitligt kan värdera humankapitalet på grund av brist på regler för sådan 
värdering. Trots nedgången återhämtade sig intresset efter 1980-talet. Vad gäller 
Sverige fanns det ett tydligt behov av bättre information om humankapital under 90-
talet (Gröjer & Johanson, 1997, s. 496). Vid denna tid började även humankapitalet 
förknippas med begreppet intellektuellt kapital.  
 

3.2.3 Redovisning av humankapital idag 
Svårigheten med numerisk värdering av humankapitalet har lett till att företag numera 
lämnar information om humankapitalet utanför balansräkningen. En ytterligare orsak till 
att redovisningen av humankapitalet sker utanför balansräkningen är att tillgångar enligt 
reglementet ska uppfylla vissa kriterier för att få tas upp till balansräkningen, vilket 
humankapitalet inte gör. Som nämnts i inledningen innebär detta att bara för att något 
räknas som en tillgång innebär inte det att det kan redovisas i balansräkningen. IAS 38 i 
IFRS kräver att immateriella tillgångar ska vara identifierbara och att företag ska ha 
kontroll över tillgångarna (FAR Akademi, 2012, s. 544-545). Enligt IAS 38 p. 15 
uppfyller humankapitalet inte kravet på kontroll. Här diskuteras bland annat personal 
och dess kompetenser. Detta kan relateras till att företag inte har äganderätt till de 
resurserna. Vad gäller motivation som är en del av humankapitalet är även kravet på 
identifierbarhet ifrågasatt.  
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På grund av de orsakerna är det idag vanligast att redovisa humankapitalet i form av 
tilläggsinformation som upplysningar. Upplysningar består i stor del av kvalitativ 
karaktär men också av kvantitativ information (Möller et al., 2011 s. 315). Som nämnts i 
inledningen är redovisning av humankapital ett av de oreglerade områdena så som 
intellektuellt kapital (Artsberg, 2005, s. 374). I Sverige finns dock viss information om 
personal som svenska företag måste lämna enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) 
(ÅRL) såsom medelantalet anställda, personalens lönekostnader samt ledningens 
könsfördelning (5:18-19, ÅRL). För större företag2 och publika företag (5:20, ÅRL) 
krävs ytterligare information så som löner och andra ersättningar för ledning, 
styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare samt för 
andra anställda. Summan av de kostnader och förpliktelser för pensioner och liknande 
förmåner till verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare skall även 
redovisas (5: 22 ÅRL). Liknande krav gäller för uppgifter om tidigare styrelseledamöter 
och verkställande direktören (5:23 ÅRL). Om företaget har upprättat avtal om 
avgångsvederlag eller liknande förmåner till verkställande direktören eller andra 
personer i företagets ledning måste de även lämna uppgift om detta och villkoren i 
avtalen (5: 25 ÅRL). Med hänsyn till begreppet humankapital som diskuterats tidigare 
kan dessa obligatoriska uppgifter karaktäriseras av kategorin personal. I den 
internationella standarden IFRS finns regler om ersättning till anställda (IAS 19) som 
även kan relateras till denna kategori. Reglerna omfattar både redovisning av löner och 
pensioner (Far Akademi, 2012, s. 342). 
 
Utöver detta lämnar företagen frivilligt ytterligare information om humankapitalet. 
Många forskare har undersökt upplysningar om det intellektuellta kapitalet där 
humankapitalet ingår. I Sverige har Olsson (2001, s. 45) undersökt information om 
intellektuellt kapital som lämnas frivilligt i årsredovisningar med fokus på humankapital 
under tre perioder på 1990-talet. Resultatet visade att mängden information om 
humankapitalet ökade med tiden, dock fortfarande relativ lite jämfört med den totala 
mängden information av årsredovisningen. Under en senare tidsperiod, från år 2000 till 
2002, låg Sverige i jämförelse med andra länder (Storbritannien och Holland) ändå 
högst vad gäller mängd information om humankapitalet som lämnas i årsredovisningar 
(Vandemaele et al., 2005, s. 421).  
 
Det finns även liknande undersökningar i andra länder. Till exempel visar en 
undersökning i Australien att information om humankapital och patent, forskning och 
utveckling samt administrativa system lämnas i större utsträckning än information om 
relationer med kunder och leverantörer, varumärken och företagets anseende (Guthrie & 
Petty, 2000, s. 248). En liknande undersökning i Italien ger dock ett motsatt resultat: att 
information om relationer med externa aktörer och varumärke har varit mer i fokus än 
andra immateriella tillgångar (Bozzolan et al., 2003, s.556).  
 
Undersökningar som endast har fokus på upplysningar om humankapitalet har 
genomförts bland annat av Möller et al. (2011). Deras resultat från en innehållsanalys 
med ordberäkning visar att information om kvalifikationer och kompetenser lämnas i 
större utsträckning än den om motivation och personalfrågor (Möller et al., 2011, s. 

                                                
2 Med “större företag” menas de företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: “a) medelantalet 
anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, b) företagets 
redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner 
kronor, c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 
mer än 80 miljoner kronor “(1:3 punkt 4 ÅRL).  



 

20 
 

320). Humankapitalets bidrag vid värdering av företag har börjat få stora genomslag 
världen över och i Storbritannien har en särskild arbetsgrupp uttalat att 
humankapitalredovisning numera bör vara ett krav med anledningen att externa 
intressenter behöver informationen för att fatta välgrundade beslut angående företagens 
prestationer (Olsson, 2004 s. 67). Gamerschlag (2013, s. 337) har i sin studie presenterat 
informationsrelevansen inom humankapitalet. Det framkommer att investerare anser att 
de anställdas kompetenser är särskilt relevanta, särskilt vid långsiktiga 
investeringsbeslut. Därmed bör kompetenserna hos de anställda inom en organisation 
ses som en självklar del att inkludera i företagets årliga rapporter. Vidare visar studien 
av Gamerschlag (2013, s. 338) att andelen upplysningar om humankapitalet har ökat 
över åren, mest troligt på grund av att de externa intressenterna börjat blivit mer 
medvetna om de erhållna värderingseffekterna med humankapitalet. Studien av Lin et 
al. (2012, s. 1796-1797) visar också att upplysningar om humankapitalet förmedlar 
relevant information och påverkar marknadsutvecklingen. Att intressenter får tillgång 
till den begärda informationen om humankapitalet kan bidra med värderingen av 
företagets finansiella ställning. För att möta intressenters informationsbehov skall 
företaget inte bara lämna information om företaget utan också säkerställa kvalitet på 
informationen. Nästa avsnitt utvecklar diskussion avseende begreppet kvalitet med 
hänsyn till IFRS samt hur mätning av kvalitet kan ske. 
 

3.3 Kvalitativa egenskaper i IFRS 
Kvalitet är en av studiens centrala aspekter. Idag finns regler som kräver kvalitet på den 
externa redovisningen i viss utsträckning. Som nämnts tidigare, gäller den 
internationella standarden IFRS från och med 2005 vid upprättande av årsredovisningar 
för alla börsnoterade företag i EU (Edenhammar et al., 2013, s. 11). Standarden 
föreskriver, som beskrivits tidigare, de kvalitativa egenskaper som finansiella rapporter 
ska sträva efter att uppnå. I denna del kommer först innebörden av de kvalitativa 
egenskaperna som helhet att kortfattat presenteras med hänsyn till ett pågående projekt 
av IASB (International Accounting Standards Board), som är den institution som 
publicerar IFRS. Därefter kommer varje kvalitativ egenskap att presenteras med hänsyn 
till redovisningsprinciper samt tidigare studier av mätning av kvalitet.  
 

3.3.1 IFRS föreställningsram 
IFRS är upprättad enligt en så kallad föreställningsram som skapar en slags målsättning 
med redovisningen (Marton, 2013, s. 199). De centrala kriterierna i föreställningsramen 
är, som nämnts inledningsvis: begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet. 
Dessa kvalitativa egenskaper har även starka kopplingar till redovisningsprinciper som 
ger riktlinjer för exempelvis värderingar och periodiseringar (Marton, 2013, s. 199). 
Denna koppling kan illustreras som följande:  
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Figuren visar hur de respektive kvalitativa kriterierna kan relateras till olika 
redovisningsprinciper. Denna studie utgår ifrån ett intressentperspektiv och det är viktigt 
att förstå vad intressenterna efterfrågar för information och kvaliteten på informationen. 
Att gå igenom innebörden av föreställningsramen som baserats på intressenternas krav 
kan bidra till att deras perspektiv reflekteras i studien. Sedan 2004 pågår ett projekt, 
mellan IASB och den amerikanska institutionen FASB (Financial Accounting Standards 
Board), med att uppdatera föreställningsramen för att skapa ett gemensamt ramverk 
(IASB, 2004, s. 1). De kvalitativa egenskaperna som är studiens fokus är även en del av 
projektet. De egenskaperna kan ge insyn i vilken utsträckning som kvalitet ska nås vad 
gäller utformningen av redovisningen av humankapitalet.  
 
I samband med projektet av IASB och FASB har IASB kommit fram till ett annat sätt 
att uttrycka de kvalitativa egenskaperna, där de uttrycker sex olika kvalitativa 
egenskaperna och lyfter fram vissa av dem över andra (IASB, 2010, s.56). Enligt IASB 
(2013, s. 109), räknas relevans och tillförlitlighet som fundamentala kvalitativa 
egenskaper och resten som kvalitetshöjande egenskaper. Detta kan i denna studie 
innebära att relevans och tillförlitlighet väger över de andra två egenskaperna. De har 
dock inte blivit reglerade i standarden ännu och skillnaderna mellan förslaget i projektet 
och den nuvarande standarden avseende kvalitativa egenskaper anses som ringa. Därför 
anser vi att det inte är problematiskt att utgå från de nuvarande kvalitativa egenskaperna 
reglerade i standarden. Dessutom blir det tydligare vad företag måste uppfylla i 
dagsläget med hänsyn till de nuvarande reglerna. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till 
synpunkterna från projektet eftersom standarden kan ändras efter detta projekt.  
 
De kvalitativa egenskaperna har varit utgångspunkt för en studie av van Beest et al. 
(2009), som har mätt kvalitet på årsredovisningar som helhet. Deras studie kommer att 
vara utgångspunkt för vår studie vid operationaliseringen av de fyra egenskaperna. 
Eftersom vår studie fokuserar på redovisning av humankapital, det vill säga bara en del 
av årsredovisningen, är några av måtten i studien av van Beest et al. (2009) mindre 
relevanta. Här nedan kommer varje kvalitativ egenskap att presenteras samt de mått som 
vi anser relevanta vid kvalitetsmätning av humankapital-redovisningen. 
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Figur 4: IFRS kvalitativa egenskaper (skapad av författarna med hjälp av Artsberg, 2005, 
s.168 samt Smith, 2006, s. 25) 
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3.3.2 Begriplighet 
Begriplighet sätter krav på att företag upprättar redovisning på ett sådant sätt att läsaren 
kan förstå innehållet (Artsberg, 2005, s. 169). Det kan även tolkas som ett minimikrav 
för att informationen ska vara relevant (Smith, 2006 s. 26). Standarden förutsätter dock 
att läsaren skall ha rimlig kunskap inom ekonomi för att förstå innehållet i 
redovisningen samt att han/hon har ambition att studera information med rimlig 
noggrannhet (FAR Akademi, 2012, s. 14). Det står dock även att relevant information 
för användaren inte ska utelämnas endast på grund av svårighet att förstå. Detta kan 
innebära att relevans övervägs mer än begriplighet. Som nämnts tidigare är redovisning 
av humankapital av kvalitativ karaktär i stor utsträckning, det vill säga uttryckt i form av 
texter. Det kan dock finnas tabeller eller diagram som hjälper läsaren att bättre förstå 
informationen. van Beest et al. (2009, s. 14) samt Jonas & Blanchet (2000, s. 363) har 
haft omfattning av tabeller och diagram som ett mått för begriplighet. Hur mycket 
speciella termer som används samt huruvida det finns begreppsförklaring kan också 
vara mått för denna egenskap (van Beest et al., 2009, s. 14). 
 

3.3.3 Relevans 
Relevans anses som en av de viktigaste egenskaperna och tar hänsyn till användbarhet 
för beslutsfattande (Smith, 2006, s. 25). Alla typer av information kan vara relevanta för 
olika personer på olika sätt och det är därför viktigt att informationens relevans bedöms 
utifrån användarnas perspektiv. Information som företag tycker är viktig behöver inte 
nödvändigtvis vara lika viktig för intressenter som användare. IFRS ser aktörer på 
kapitalmarknaden samt kreditgivare som primära användare av finansiella rapporter 
(IASB, 2008, s. 16). De behöver information främst för att värdera företag. För att göra 
detta krävs inte bara information om framtiden utan även historisk data (Edenhammar et 
al., 2013, s. 39). 

Relevans kan även avspeglas av väsentlighetsprincipen som innebär att det som är 
väsentligt ska presenteras i rapporten. Denna princip blir aktuell till exempel vid 
bedömning av hur mycket detaljer eller tilläggsinformation som ska lämnas i 
redovisningen och även frågan om i vilken omfattning företaget ska följa reglerna 
(Marton, 2013, s. 203). Oväsentlig information kan göra redovisningen onödigt 
komplicerad för användaren och det kan även bli kostsamt att presentera all information 
(Marton, 2013, s. 203). Aktualitet kan även relateras till relevans (Smith, 2006, s. 25). 
Informationen om en affärshändelse kan bli mindre aktuell om den lämnas lång tid efter 
händelsen har inträffat. Samtidigt kan äldre information bli aktuell om användare vill se 
trender (IASB, 2013, s. 203). 
  
van Beest et al. (2009, s. 36) har utgått ifrån fyra mått som mätt relevans. Två mått 
mäter relevans i form av framåtblickande information genom att undersöka omfattning 
av information samt existens av icke-finansiell information om affärsmöjligheter och 
risker samt dess användbarhet för prognostiseringen (van Beest et al., 2009, s. 36). Det 
andra måttet mäter relevans i form av tillbakablickande information genom att se 
omfattningen av uppföljning av väsentliga affärshändelser (van Beest et al., 2009, s. 36). 
Som mått för aktualitet har antal dagar som gått mellan bokslutsdagen och den dagen 
revisorn skrev under i revisionsberättelsen använts (van Beest et al., 2009, s. 16). Detta 
mått mäter aktualitet i rapporten som helhet och kan därmed vara mindre tillförlitlig vid 
mätningen av aktualitet på information om just humankapitalet. Något mått som är 
relaterad till väsentlighet har inte funnits i studien av van Beest et al. (2009). 
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Väsentlighet är en företagsspecifik aspekt, det vill säga vad som anses vara väsentligt 
beror på karaktären av informationen som skall lämnas (IASB, 2010, s. 17). På grund av 
detta har IASB även konstaterat att de inte kan specificera gränsen för väsentlighet 
(IASB, 2010, s. 17). Denna synpunkt kan indikera att det krävs en mer ingående 
mätningprocess för att avgöra huruvida företaget har lämnat all väsentlig information. 
Information om det aktuella räkenskapsåret kan också användas för att prognostisera 
framtiden (IASB, 2010, s. 17). van Beest et al. (2009) har dock inte inkluderat denna 
aspekt i mätningen 
 

3.3.4 Tillförlitlighet  
Tillförlitlighet är också en egenskap som sätter krav på kvaliteten på informationen. 
Innebörden av detta begrepp förklaras genom användning av flera principer i IFRS. Den 
första är verifierbarhet som innebär att personer med olika kunskaper och relationer till 
företaget kan enas om resultatet på exempelvis de uppskattningar som gjorts (IASB, 
2010, s. 20). Den andra principen, försiktighetsprincipen, har stor påverkan på värdering 
av tillgångar/skulder samt intäkter/kostnader. Det ställs höga krav på att inte överskatta 
tillgångar och intäkter samt att inte underskatta skulder och kostnader (Smith, 2006, s. 
30). Tillförlitlighet innebär också att redovisningen ska upprättas neutralt, till exempel 
att val av information inte görs på ett sätt som manipulerar användarnas beslut 
(Artsberg, 2005, s. 172). I samband med projektet av IASB och FASB har tillämpningen 
av neutraliteten samt försiktighetsprincipen ifrågasatts. Argumenten är baserad på att en 
finansiell rapport inte kan vara neutral om den ska användas som verktyg för att påverka 
beslutsfattande (IASB, 2010, s. 61). Vad gäller försiktighetsprincipen har problematiken 
med uppkomsten av bias lyfts fram när överskattning av skulder/kostnader samt 
underskattning av tillgångar/intäkter sker (IASB, 2010, s. 61). Det argumenteras att 
tillämpningen av denna princip inte kommer att ge en försiktig eller neutral beskrivning 
(IASB, 2010, s. 61). 
 
Information i redovisningen ska dessutom täcka alla väsentliga händelser samt 
aspekterer av företagets ekonomiska ställning under perioden så att rapporten är 
fullständig (Smith, 2006, s. 28). Principen innebörd före form låter ekonomisk innebörd 
prioriteras över juridiska former för att redovisningen ska vara tillförlitlig (Smith, 2006, 
s. 28). Detta kan vara aktuellt vid leasing och sale and leaseback (Smith, 2006, s. 28). 
Dock är det mindre lämpligt för redovisning av humankapital. Under projektet av IASB 
och FASB har ordet “tillförlitlighet” ersatts med “korrekt bild (faithful representation)”. 
Anledning till detta är att det saknas en gemensam uppfattning om ordet tillförlitlighet 
(IASB, 2010, s. 59). “Korrekt bild” innebär att information skall vara neutral, 
fullständig samt fri från fel och verifierbarhet anses som en egenskap som förstärker 
korrekt bild (IASB, 2010, s. 18, 20). Fri från fel, som inte finns med i den nuvarande 
IFRS, innebär att rapporten ska vara felfri i beskrivningen samt under processen för 
upprättandet (IASB, 2010, s. 18).  
 
Vi har inte hittat någon studie om redovisning av humankapital med hänsyn till 
tillförlitlighet. van Beest et al. (2009, s. 12) har mätt verifierbarhet genom omfattning av 
rimliga argumentationer för antaganden och uppskattningar. Det är möjligt att företag 
skriver till exempel om antaganden om framtida utveckling kring anställdas kompetens 
eller uppskattning om hur utbildning kan bidra till värdeskapande. Uppskattningar eller 
andra förklaringar som tar hänsyn till framtiden kan vara svårt att verifiera. I en sådan 
situation bör det finnas information om antaganden gjorda för uppskattningarna och 
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andra omständigheterna för att hjälpa läsaren att bestämma om de skall använda 
informationen (IASB, 2010, s. 21). Då skulle det vara aktuellt att undersöka om det 
finns argumentation för dessa antaganden. 
 
Neutralitet kan mätas genom att bedöma huruvida företag redovisar både positiva och 
negativa händelser (van Beest et al., 2009, s. 13). Med neutralitet kan hänsyn tas till 
objektivitet och balans (Jonas & Blanchet, 2000, s. 362). Mätningen av van Beest et al. 
(2009, s. 13) kan vara ett sätt att mäta de aspekterna då måttet tar hänsyn till balansen 
mellan presentation av positiva och negativa händelser. Fullständighet har mätts genom 
omfattningen av bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen samt revisorns åsikt i 
studien av van Beest et al. (2009). Betydelse av bolagsstyrning för tillförlitlighet har 
lyfts fram bland annat av Rezaee (2003, s. 26). Dock kan dessa proxies vara mindre 
relevanta för mätningen av kvalitet endast på information om humankapital. En av 
förutsättningar för att information är fullständig kan vara att presentera så mycket 
information som möjligt och mätning av omfattning av information kan därmed vara ett 
alternativ för att bedöma fullständighet. Fullständighet innebär att all information som 
är nödvändig för användaren ska lämnas (IASB, 2010, s. 18). Det kan exempelvis röra 
sig om en fullständig beskrivning av en grupp tillgångar eller förklaringar för väsentliga 
faktorer som påverkar objektet (IASB, 2010, s. 18).  
 

3.3.5 Jämförbarhet 
Jämförbarhet mellan olika företag eller över tiden för samma företag är också en viktig 
kvalitativ faktor i redovisningen för intressenterna (Marton, 2013, s. 205). Till exempel, 
vid beslutsfattande situationer där intressenter överväger vilka företag att de ska 
investera i eller samarbeta med kan det krävas en jämförelse mellan olika företag. 
Samtidigt vill de också jämföra redovisningar över tiden för samma företag (Marton, 
2013, s. 206). Jämförbarhet över tiden kan även anses ha likheter med egenskapen 
relevans som har tidsrelaterade aspekter (framåt- och bakåtblickande information). 
Utifrån nuvarande reglering finns det goda förutsättningar att sträva efter jämförbarhet 
mellan företag. Dock när det inte finns några befintliga regler hur redovisningen av 
humankapitalet ska utformas, är det svårt att hitta ett sätt som går att tillämpa för alla. 
Information om humankapitalet består inte bara av kvantitativ karaktär utan även av 
kvalitativ karaktär vilket försvårar jämförelsen (Bukh, 2003, s. 54). Bukh (2003, s. 53) 
anser även att redovisning av intellektuellt kapital bör integreras med företagets 
värdeskapande modeller. Dock kan detta även skapa problem gällande jämförelsen 
mellan informationen om det intellektuella kapitalet. Jämförelsen av företagens 
humankapital blir också en komplicerad process eftersom värdeskapande modeller och 
strategier varierar mellan olika företag (Bukh, 2003, s. 53) 
 
Jämförbarhet över tiden har mätts av van Beest et al. (2009, s. 15) bland annat genom att 
se hur många tidigare perioder företaget redovisar tillsammans med den aktuella 
perioden. Cleary (1999, s. 679) har mätt jämförbarheten mellan företag med 
medelvärden och nyckeltal som verktyg. van Beest et al. (2009, s. 16) har applicerat 
denna studie och även mätt jämförbarhet mellan företag med användningen av 
nyckeltal. Detta mått kan vara mest aktuellt gällande information som innehåller 
numeriska tal om humankapitalet, till exempel personalomsättning. Däremot finns det 
även de som förespråkar vissa nackdelar med förekomsten av tekniskbaserad 
information, såsom nyckeltalen (David, 2001, s. 195). Ett annat sätt är att undersöka 
rapportens struktur mellan olika årsredovisningar för att mäta jämförbarhet mellan 
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företag (van Beest et al., 2009, s. 16; Jonas & Blanchet, 2000, s. 363).  
 

3.3.6 Andra metoder för mätning av kvalitet 
Det är inte alltid som mätning av kvalitet har haft de kvalitativa egenskaperna som 
utgångspunkt. I vissa studier har periodiseringsmodeller förekommit vid mätningen av 
kvalitet i de finansiella rapporterna. Modellen tillämpas vid mätning av resultat-
kvaliteten (earnings quality) genom att mäta omfattningen av resultatmanipuleringen 
(earnings management) (Healy & Wahlen, 1999, s. 2). Fördelen med att använda denna 
metod är att det material som används vid beräkningen finns tillgängliga i de finansiella 
rapporterna samt att den är replikerbar. Nackdelen är dock att metoden exkluderar icke-
finansiell information, vilket är vår studies främsta utgångspunkt. Metoden kan därmed 
inte generera ett samlat resultat gällande kvaliteten på de finansiella rapporterna som 
även ska fungera som underlag vid beslutsfattande som ju är baserat på både finansiell 
och icke-finansiell karaktär (Healy & Wahlen, 1999, s. 2; van Beest et al., 2009, s. 4).  
 
Värderelevansmodeller är en annan metod för att mäta kvalitet på de finansiella 
rapporterna. Metoden utgår ifrån sambandet mellan redovisningen och reaktioner på 
marknaden. Det antas att när det finns en korrelation mellan dessa två, det vill säga när 
förändringarna i redovisningsinformationen motsvarar förändringarna i marknadsvärdet, 
antas att redovisningsresultatet ger relevant och tillförlitlig information (Nichols & 
Wahlen, 2004, s. 274; van Beest et al., 2009, s. 7). Måttet är konsekvent med IASB 
regelverk eftersom relevans och tillförlitlighet är de två fundamentala kvalitativa 
egenskaperna, dock måste hänsyn tas till att marknaden inte kan anses som effektiv och 
aktiepriset kan inte garantera företagets marknadsvärde (van Beest et al., 2009, s. 7).  
 
Det finns även tidigare studier som har inkluderat både finansiell och icke-finansiell 
information i mätningen av kvalitet. Mätningen är då vanligtvis baserad på 
utvärderingar på specifika delar av årsredovisningarna. Exempelvis har Gaeremynck & 
Willekens (2003, s. 67) undersökt sambandet mellan revisionsberättelsen och 
omfattningen av nyttan av informationen i de årliga rapporterna och Cohen et al. (2004, 
s. 2) belyser sambandet mellan bolagstyrningen och kvalitet på företagens årsrapporter. 
En annan studie som även tar hänsyn till icke-finansiell information har genomförts av 
Iu och Clowes (2004). De har mätt kvaliteten på årsredovisningarna genom att fokusera 
på berättandet i redovisningen ur ett internationellt jämförande perspektiv (Iu & Clowes, 
2004, s. 2). Metoden för att undersöka innehållet i företagens årsredovisningar 
genomfördes genom att använda strukturindex (Iu & Clowes, 2004, s. 8).  
 
Exempel på en annan metod för mätning av kvalitet är studien av Gamerschlag (2013) 
som delvis presenterats tidigare i detta kapitel. Studien fokuserar på redovisning av 
humankapital och har mätt relevans i informationen med fokus på en av 
intressentgruppernas perspektiv, nämligen investerares, genom att se samband mellan 
marknadspriset och omfattningen av information om humankapitalet som lämnas. 
Resultatet visade att informationen om kompetens är mer relevant för investerarna än 
informationen om motivation och personal (Gamerschlag, 2013, s. 337). Denna studie 
har större inflytande av intressenters perspektiv däremot har egenskapen relevans mätts 
ensidigt jämfört med mätning av van Beest et al. (2009) som tar hänsyn till flera 
redovisningsprinciper kopplade till relevans. 
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3.3.7 Kritik till mätning av kvalitet  
Det finns en del kritik mot användningen av de kvalitativa egenskaperna vid bedömning 
av kvalitet i redovisningen. Schipper & Vincent (2003, s. 97) beskriver att ramverket 
FASB, som liknar IFRS föreställningsram, ska användas för att ge information som är 
användbar för beslutsfattande. Ramverket har sin utgångspunkt i de kvalitativa 
egenskaperna men författarna belyser att forskare får problem vid operationalisering av 
dessa. De belyser särskilt problemet med att bedöma de kvalitativa egenskaperna var för 
sig (Schipper & Vincent, 2003, s. 103). De anser att de kvalitativa egenskaperna varken 
kan betraktas som ömsesidigt uteslutande eller som nödvändigtvis förenliga. Därmed 
kan de inte heller ses som enskilda delar vid mätning. I praktiken uppstår även problem 
med både relevansen och reliabiliteten eftersom de båda är subjektiva och specifika för 
sitt sammanhang (Schipper & Vincent, 2003, s. 103). Denna kritik kan delvis relateras 
till avvägningen mellan de kvalitativa egenskaperna, som även nämns i IFRS 
föreställningsram (FAR Akademi, 2012, s. 17). Till exempel, informationsrelevansen 
kan vara högre när tiden mellan inträffandet av en affärshändelse och redovisningen om 
detta sker under ett så kort tidsintervall som möjligt, medan det kan finnas osäkerheter i 
mätningen vid redovisningstidspunkten som gör att redovisningen blir mindre 
tillförlitlig (Artsberg, 2005, s. 173).  
 
Schipper & Vincent (2003, s. 108) anser även att vissa av de kvalitativa egenskaperna är 
känsliga för diverse affärsmodeller och den ekonomiska miljön. Författarna 
argumenterar att affärsmodeller och den ekonomiska miljön är viktiga faktorer som 
ibland kan vara fristående från effekterna av FASB:s reglering (Schipper & Vincent, 
2003, s. 108). Ett annat problem berör jämförbarheten. Denna kvalitativa egenskap 
innebär i stora drag att liknande information redovisas på samma sätt. För att kunna 
uppnå hög kvalitet av jämförbarhet, ställer det ett orimligt krav att alla utövare följer 
samma vägledning för utförandet. Denna vägledning kan inte vara användbar för alla 
och därmed skulle den kunna ske på bekostnad av relevansen (Schipper & Vincent, 
2003, s. 103).  
 
Vad gäller tillförlitligheten så har IASB uttryckt svårigheter med att mäta detta 
empiriskt. Empiriska studier har uppmärksammat betydelsen med relevant och 
tillförlitlig information i de finansiella rapporterna. Däremot har dessa studier inte 
lyckats framställa tekniker för att empiriskt mäta tillförlitlig information som är 
frånskild från relevansen (IASB, 2010, s. 61). Det anses ändå viktigt att sträva efter att 
mäta tillförlitligheten med hänsyn till att det är reglerat i IASB ramverk samtidigt är det 
en stor utmaning som studien har. van Beest et al. (2009, s. 4) lyfter fram även vikten av 
de kvalitativa egenskaperna som i hög grad avgör de beslut som fattas baserat på 
årsredovisningar. De argumenterar i studien att kvalitet på finansiell rapportering är ett 
brett koncept som inkluderar allt underlag som är nödvändig för beslutsfattande, det vill 
säga även information av icke-finanseill karaktär (van Beest et al., 2009, s. 4).  
 

3.4 Sammanfattning och koppling till studie 
 
Studien har tre utgångspunkter: behov av extern redovisning, humankapital samt 
kvalitativa egenskaper. Den teoretiska referensramen är uppbyggd kring dessa tre 
utgångspunkter. Figuren på nästa sida visar hur dessa utgångpunkter förhåller sig till 
varandra. Externa intressenters informationsbehov har identifierats utifrån relationen 
mellan företaget och intressenterna samt förekomsten av övervärdet på marknaden 
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Redovisning av humankapital 
(kompetens, motivation, personal) 

Jämförbarhet Tillförlitlighet Relevans Begriplighet 

Behov av extern redovisning 

(marknadspris > bokfört värde). En teori som förklarar övervärdet tar hänsyn till 
förekomsten av intellektuellt kapital. Intellektuellt kapital består av flera typer av 
immateriella resurser. Bland de resurserna har humankapitalet lyfts fram som en 
huvudfaktor till företagets framgång. Därmed diskuterats betydelse av humankapital 
samt utveckling av redovisning av denna tillgång. Dagens redovisning av 
humankapitalet är främst av kvalitativ karaktär i form av texter på grund av att denna 
tillgång inte tas upp till balansräkningen. Det har även visat sig från tidigare studier att 
företagen redovisar om humankapitalet frivilligt. 
 
 
  
 
 
 
                                          
                    
                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid redovisning av humankapital är kvalitet även en viktig aspekt att ta hänsyn till som 
både reglering och företag strävar efter att säkerställa. Standarden IFRS föreskriver 
kvalitativa egenskaper hos de finansiella rapporterna, det vill säga begriplighet, 
relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Forskning inom kvalitetsmätning utifrån de 
fyra egenskaperna är dock begränsad. Regleringen förstärker betydelsen av 
egenskaperna för företagen som upprättar rapporter samt externa intressenter som 
använder rapporten för beslutsfattande. Därför anses utvärderingen av hur mycket 
företagen uppfyller de kvalitativa egenskaperna vara av betydelse.  
 
Mätningen av kvalitet kan genomföras med andra utgångspunkter än de fyra kvalitativa 
egenskaperna. Trots detta har vi valt att fokusera på de kvalitativa egenskaperna i IFRS 
med hänsyn till betydelsen av regleringen. Regleringen har stark påverkan på 
utformningen av extern redovisningen och syftar även till att skydda intressenter så att 
de skall kunna få informationen som de behöver.  
 
Begreppen begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet kommer att 
operationaliseras i nästa kapitel. Studien av van Beest et al. (2009) som presenterats i 
detta kapitel kommer att vara utgångspunkt för operationaliseringen eftersom den tar 

Figur 5:Förhållanden mellan studiens teoretiska utgångspunkter 
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hänsyn till de kvalitativa egenskaperna. De tre kategorierna, kompetens, motivation samt 
personal, i begreppet humankapitalet som identifierats kommer även att utforma 
strukturen av mätningen. Eftersom de fyra kvalitativa egenskaperna skall gälla för alla 
delar av extern redovisningen kan innebörden av dessa karaktäriseras generellt. Vad 
som innebär specifikt för de tre kategorierna i begreppet humankapital kan reflekteras 
under det empiriska genomförandet av denna studie. Eftersom det saknas i befintliga 
teorier och tidigare studier med avseende på kopplingen mellan de tre kategorierna i 
humankapitalet och de kvalitativa egenskaperna kan endast allmänna diskussioner med 
hänsyn till studien av van Beest et al. (2009) tas här nedan inför operationaliseringen.  
 
På samma sätt som för andra delar av extern redovisningen kan det finnas komplexitet i 
redovisningen av humankapitalet. Det kan förekomma svåra termer som används för att 
förklara kompetens, motivation samt personal i företaget, vilket försämrar 
begripligheten. Typer av kompetens kan variera beroende på företagens verksamheter. 
Om verksamheten är komplicerad kan detta påverka beskrivning av deras kompetens. 
Det kan även finnas komplexitet i informationen om motivation och personal. Till 
exempel kan företaget ha ett incitamentprogram som främjar motivation hos anställda 
(information om motivation) eller åtgärder som ämnar förbättra anställdas hälsa 
(information om personal). Det kan vara svårt att förstå hur sådana program och 
åtgärder fungerar samt vilka effekter de har mot humankapitalet. Användning av 
tabeller/diagram skulle kunna öka begripligheten i sådana fall. 
 
Vad relevans innebär specifikt för redovisning av humankapital kan relateras till 
information om framtiden eller uppföljning relaterade till anställdas kompetens, 
motivation samt personal. Det kan finnas prognoser över hur kompetensen kommer att 
utvecklas med en internutbildning eller beräknade kostnader för incitamentprogram och 
åtgärder för förbättring av personalens hälsa. Sådan information bör även utvärderas om 
den har upprättats på ett tillförlitligt sätt. Tillförlitligheten i detta fall skulle ta hänsyn 
till verifierbarhet av prognostiseringen eller beräkningen av kostnader och liknande. För 
att informationen även skall vara fullständig bör alla nödvändiga uppgifterna avseende 
de ovannämnda exemplen eller andra faktorer finnas. Företagen kan även uttrycka sina 
åsikter om humankapitalet som kan indikera deras positiva eller negativa uppfattningar 
om humankapitalet. De kan lyfta fram anställdas höga kompetens och motivation eller 
mindre sjukfrånvaro för att ge ett positivt intryck till intressenterna. Jämförbarheten 
över tiden kan innebära hur mycket företagen redovisar om tidigare perioder relaterade 
till exempelvis de ovannämnda exemplen på information. Eftersom redovisning av 
humankapital i stor del är ett oreglerat område kan strukturen i företagens presentationer 
variera. Som nämnts i detta kapitel finns det dock några obligatoriska uppgifter 
relaterade till kategorin personal, vilket kan bidra till bättre jämförbarhet mellan 
företagen. 
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4. PRAKTISK METOD 
I detta kapitel presenteras den praktiska delen i studien. Insamlingsmetoden kommer att 
vara en innehållsanalys av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Vidare redogör vi 
för processen med kodningen och kapitlet avslutas med sanningskriterier.  

 

4.1 Forskningsmetod 
Inom forskningsmetodiken görs ofta en distinktion mellan kvantitativ och kvalitativ 
forskning. En förenklad förklaring av dessa två metoder handlar i huvudsak om hur 
forskare väljer att generera, bearbeta och analysera det insamlade datamaterialet (Patel 
& Davidson, 2011, s. 13). I dess mest generella form är några av skillnaderna att 
kvalitativ forskning brukar vara mer inriktad på ord och den kvantitativa forskningen är 
mer fokuserad på siffror (Bryman, 2011, s. 340). Ofta brukar man tala om sambandet 
mellan kvalitativa analysmetoder och det induktiva angreppssättet och på motsvarande 
sätt sammankopplas det deduktiva angreppssättet med kvantitativ forskning (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 72). Däremot ska sambandet mellan å ena sidan angreppssätt och å 
andra sidan forskningsmetoder inte ses som absoluta sanningar. 
  
Huruvida en studie har en kvantitativ eller kvalitativ metod brukar avgöras utifrån 
datainsamlings- och analysteknikerna som används (Johansson Lindfors, 1993, s. 73). 
Vad som därmed avgör om det är en alltigenom kvantitativ eller kvalitativ metod 
bestäms utifrån om både datainsamlingen och analysen är av samma karaktär. Däremot 
är forskare oeniga inom området, speciellt gällande den tydliga distinktionen mellan 
kvantitativ och kvalitativ, då det argumenteras att exempelvis en kvalitativ 
datainsamling går att kvantifiera vid analysen (Johansson Lindfors, 1993, s. 73).  
  
Denna studie kommer vara en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. En 
kvantitativ studie följer vanligtvis ett mönster där teorin är grunden till forskningen. 
Utifrån denna så samlas data in och analyseras samt slutsatser dras (Bryman & Bell, 
2013, s. 163). Teorin kommer att fungera som en intresseinriktning vid datainsamlingen, 
men eftersom författarna saknar befintliga teorier angående kopplingen mellan 
humankapital och kvalitativa egenskaper, så kommer en del av datainsamlingen 
inkludera tolkningar, vilket innebär att även metoder av kvalitativ karaktär används. 
Samtidigt kommer andra delar av datainsamlingen vara av mer kvantitativ karaktär. 
Kombinationen av dessa metoder kommer att utgöra grunden för analysen. 

 
 

 
 
 

Figuren ovan visar processen för den praktiska delen av studien. De första två stegen, 

Kvalitativ Kvantitativ Kvantitativ/kvalitativ 

Figur 6: Processen för den praktiska delen av studien 
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operationalisering och urval, har en kvantitativ karaktär där operationaliseringen sker 
med utgångspunkt från en kvantitativ studie av van Beest et al. (2009) samt där obundet 
slumpmässigt urval genomförs. Själva datainsamlingen med innehållsanalysen kommer 
dock att få inslag av kvalitativ karaktär eftersom denna process kräver tolkning av data. 
Nästa steg, mätning av kvalitet, kommer att kvantifiera kvaliteten på informationen om 
humankapitalet, vilket innebär ett ytterligare bidrag till den kvantitativa delen i studien. 
Vissa delar av kvalitetsmåtten kommer dock inte att kvantifiera resultatet utan 
inkluderar tolkning. Denna del i processen kommer därmed innebära en kombination av 
både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Analysen kommer även att ha en liknande 
kombination av kvantitativ och kvalitativ karaktär. 
 

4.2 Operationalisering  

 
Vårt slutmål med empirin är att mäta kvalitet på information om humankapitalet. Som 
beskrivits i den teoretiska referensramen har begreppet kvalitet förklarats med de 
kvalitativa egenskaperna: begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet. Med 
denna utgångspunkt har tio mått för mätning av kvalitet utformats så som illustrerats av 
bilden på nästa sida. 
 
B1 och B2 mäter begriplighet medan R1 och R2 mäter relevans i form av 
framåtblickande och tillbakablickande information. För tillförlitligheten finns tre mått 
som respektive mäter verifierbarhet (T1), neutralitet (T2) samt fullständighet (T3). 
Jämförbarhet över tid mäts av måttet J1 medan jämförbarhet mellan företag mäts av JA 
och JB. Måtten finns även i Bilaga 1 tillsammans med graderingen. 
  
Dessa mått är baserade på en studie av van Beest et al. (2009). Deras mått anses ha 
koppling till kvalitativa egenskaper samt redovisningsprinciper som finns bakom de 
egenskaperna, vilket passar till vår studies fokus. Figuren på nästa sida visar visuellt hur 
operationaliseringen har skett. 
 
Eftersom deras studie undersöker kvaliteten på årsredovisning som helhet är justering av 
vissa mätinstrument nödvändig och vissa mätinstrument är inte lämpliga just för 
mätning av kvalitet på information om humankapital. Vi kommer att använda 9 av de 21 
mätinstrument som använts av van Beest et al. (2009). Graderingarna för de nio måtten 
är även baserade på studien av van Beest et al. (2009). Dock, för att anpassa till 
redovisning av humankapital, har vissa graderingar justerats. Till exempel, graderingen 
för B1 (antal tabeller/diagram) har justerats efter data vi fått för denna studie. Måttet T3 
har skapats av författarna utifrån den teoretiska referensramen. För att komma till detta 
steg med mätning av kvalitet behövs en process där data väljs och analyseras. 
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Figur: Operationalisering 
  
 

4.3 Urval 

I denna del kommer studiens urval att presenteras.  
 

4.3.1 Val av data 
Studien syftar till att undersöka kvaliteten på redovisningen av humankapitalet. Vi har 
därmed valt att undersöka företagens årsredovisningar, då det anses vara en relevant och 
användbar källa eftersom företag försöker signalera viktig information genom 
årsredovisningar (Guthrie et al., 2004, s. 287). Årsredovisningar är dokument som 
skapats för att förmedla företagets finansiella information till läsare och inte för att ge 
information till en studie. Fördelen med att använda dokument som inte är skapade för 
en forskningsstudie är att innehållet inte är påverkat av forskarens värderingar och 

Figur 7: Operationalisering 
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R1: I vilken omfattning det finns framåtblickande information 

R2: I vilken omfattning speciella termer används 
 

B1: Hur många tabeller och diagram som används 
B2: I vilken omfattning speciella termer används 

T1: I vilken omfattning det finns rimliga argumentationer för antaganden och uppskattningar  
T2: I vilken omfattning företag lämnar både positiva och negativa händelser  
T3: I vilken omfattning företag lämnar information 

J1: Hur många tidigare perioder företag redovisar tillsammans med den aktuella perioden 
 JA: Hur olika struktur av redovisning av humankapital ser ut mellan företagen 
 

JB: Vilka humankapital-relaterade nyckeltal som används 
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uppfattningar (Bryman & Bell, 2013, s. 550). Det finns andra informationskällor såsom 
företags hemsidor eller tidningsartiklar genom vilka intressenter kan få information om 
humankapital. Det skulle vara idealt om all information om företagen som finns 
tillgängliga om dem kunde undersökas (Guthrie et al., 2004, s. 287). Det är dock väldigt 
tidskrävande och det kan vara svårt att säkerställa om all information har samlats in. Att 
fokusera på en viss källa kan då vara ett relevant val. För denna studie kommer vi att 
använda årsredovisningar för år 2012. 
 

4.3.2 Val av företag 
Inför studiens urval utgick författarna ifrån databasen Retriever Business för att välja ut 
studiens population. Populationen utgjordes av svenska företag noterade på Nasdaq 
OMX Nordic Stockholm, där företag från börslistorna Large Cap, Mid Cap och Small 
Cap finns presenterade. Enligt Retriever Business 2014-04-01 uppgick antalet bolag på 
respektive börslista till 65, 76 och 110 stycken, totalt 251 stycken företag. Uppdelningen 
till dessa börslistor är baserade på bolagets börsvärde. Vi har i denna studie valt att 
begränsa populationen till större börsnoterade företag av anledningen att 
årsredovisningarna innehåller mer information om företaget för att möta 
informationsbehoven från de externa intressenterna, som är betydligt fler än i mindre 
företag. Eftersom humankapitalet anses vara en viktig aspekt i samband med 
förändringar i ekonomin, då det är de anställda som skapar värde för företaget genom 
sina intellektuella insatser (Wyatt, 2008, s. 238), innebär det sannolikt också att mer 
information om humankapitalet finns att tillgå i de större företagens årsredovisningar. 
Enligt ÅRL (1:3 4p.) kännetecknas större företag av att mer än ett av följande villkor 
uppfylls; 
 
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 
De företag som inte uppfyllde fler än ett av villkoren plockades bort från studiens 
population. Totalt föll 38 företag utanför villkorens ramar och 213 företag återstod som 
studiens slutgiltiga population. 
  
Utifrån populationen genomfördes ett obundet slumpmässigt urval med Microsoft Excel 
som arbetsverktyg. Denna typ av urvalsteknik är mer förekommande i kvantitativa 
studier och därmed anses denna del av kvantitativ karaktär. Fördelen med ett obundet 
slumpmässigt urval är att varje enhet (företag) har samma sannolikhet att ingå i urvalet 
(Patel & Davidson, 2011, s. 112). Arbetet med det slumpmässiga urvalet inleddes med 
att företagen utifrån studiens population listades i bokstavsordning och därefter valdes 
20 företag ut med hjälp av randomiseringsfunktionen (RAND) i Microsoft Excel. 
 

4.4 Val av insamlingsmetod 
För att samla in undersökningsmaterial från årsredovisningar samt mäta kvalitet har vi 
valt att göra en innehållsanalys. Innehållsanalys är en systematisk metod med vilken 
forskare kan analysera dokumentinnehåll och kontext: ett verktyg för observation och 
analys av kommunikation (Budd et al., 1967, s. 2). Hur innehållsanalysen är utformad 
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och vad forskaren väljer ska uppmärksammas i innehållsanalysen beror på studiens 
syfte. Eftersom syftet med studien är att undersöka kvaliteten på information om 
humankapitalet, vilken i stor del redovisas i text (Möller et al., 2011, s. 315), så kan 
innehållsanalys vara en användbar metod. Innehållsanalys är även en vanligt 
förekommande metod för analys av innehåll i finansiella rapporter. Till exempel har 
studier som undersöker omfattningen av information i årsredovisningar använt denna 
metod (Bozzolan et al., 2003; Guthrie et al., 2005; Guthrie & Petty, 2000; Möller et al., 
2011; Olsson, 2001; Vandemaele et al., 2005). Även studien om mätning av kvalitet av 
van Beest et al. (2009) har använt denna metod. Användning i de tidigare studierna 
inom liknande forskningsområden samt hänsyn till studiens syfte motiverar oss att 
använda denna metod.  
  
Innehållsanalys som metod för analys av dokument har funnits länge. Traditionell 
innehållsanalys har tonvikten på kvantitativ karaktär och innebär att systematiskt och 
objektivt omvandla texter till kvantitativ data (Bryman, 2011, s. 283). Objektivitet 
betyder i sammanhanget att det klart och tydligt ska framgå hur råmaterialet ska 
kategoriseras för att processen inte ska påverkas av forskarens subjektiva bedömning. 
Systematik i sammanhanget betyder att de regler som tillämpas i de enskilda fallen ska 
användas konsekvent för att reducera felaktigheter (Bryman, 2011, s. 282). Genom 
dessa två egenskaper ska resultatet bli detsamma oavsett vem som tillämpar reglerna. 
Inom innehållsanalys är det vanligt förekommande att räkna frekvensen av olika ord i 
det analyserade dokumentet och därmed blir det av stor betydelse att bestämma vad 
forskaren ämnar analysera, exempelvis ord, fraser eller satser (Bryman & Bell, 2013, s. 
306).  
 
Det förekommer även innehållsanalys som är av mer kvalitativ karaktär. Kvalitativ 
innehållsanalys kan bli aktuell när det krävs tolkning för att förstå innebörden av 
insamlingsmaterialet (Schreier, 2012, s. 2). Under en kvalitativ innehållsanalys letar 
forskaren i materialet efter det latenta innehållet snarare än det som direkt uttrycks 
(Bryman & Bell, 2013, s. 308). Viss kritik har dock uttryckts mot denna typ av 
innehållsanalys, eftersom den påstås leda till låga nivåer av validitet och reliabilitet 
(Bryder, 1985, s. 42-43). Det finns däremot kritik även mot kvantitativ innehållsanalys, 
exempelvis att det kan uppfattas som en monoton uppgift att räkna frekvensen av ord, 
som är vanligt förekommande inom kvantitativ innehållsanalys, och som i många fall 
dessutom inte har någon teoretisk relevans (Bryder, 1985, s. 44). 
 
Innehållsanalysen för denna studie kommer att vara av kvalitativ karaktär. Till exempel 
krävs tolkning för att samla in data om humankapital. Texter i årsredovisningen kommer 
inte alltid att tala för sig själva, exempelvis huruvida de förklarar humankapital, utan vi 
måste läsa kontexten och tolka innebörden av texterna vid behov. Med dessa synpunkter 
anser vi det relevant att tillämpa kvalitativ innehållsanalys. 

 

4.5 Process för innehållsanalys 

 
Här presenteras processen för innehållsanalysen. Eftersom vi har valt ett deduktivt 
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Figur 8: Processen för innehållsanalysen!

Identifiering av 
information om 
humankapital 

angreppssätt har den teoretiska referensramen som presenterats under det tredje kapitlet 
påverkat utformningen av innehållsanalysprocessen, framför allt vilket innehåll som ska 
analyseras. Dessutom har litteratur om innehållsanalys bidragit till vår förståelse för 
tekniska aspekter med avseende på genomförandet av innehållsanalysen. När processen 
är utformad har denna testats med pilotstudier. Genom detta har problem med processen 
och nya synpunkter upptäckts, vilket därefter har bidragit till revidering av processen. 
Figuren nedan visar övergripande hur processen kommer att se ut. Nästa del kommer att 
presentera varje steg av processen. 

 
4.5.1 Identifiering av information om humankapital 

 
Först och främst måste informationen om humankapitalet i årsredovisning identifieras. 
När undersökningsmaterialet är omfattande kan kvalitativ innehållsanalys hjälpa genom 
att reducera materialet så att fokus kan ligga på de relevanta delarna av materialet 
(Schreier, 2012, s. 80-81). Det kan vara svårt att avgöra vilka delar som är relevanta till 
studien eftersom detta steg i stor utsträckning involverar tolkning. Detta kan leda till 
slagsida i analysen. För att förebygga detta problem används en kodningsram (Schreier, 
2012, s. 82). Årsredovisningar för börsnoterade företag är omfattande dokument som 
ibland kan bestå av över 100 sidor. Det är dock endast i en del av årsredovisningen som 
information om humankapitalet finns och därmed är det väsentligt att identifiera de 
relevanta delarna, som handlar om humankapital. 
  
Kodningsramen i detta steg syftar till att sortera information som antingen relevant eller 
irrelevant (Schreier, 2012, s. 83). För att kunna avgöra vad som är relevant finns det två 
olika strategier som kan användas: koncept-driven och data-driven strategi. Den 
förstnämnda tar utgångspunkt i teori eller tidigare studier, det vill säga kunskap som är 
känd för forskare, medan den sistnämnda strategin låter utformningen av 
kodningsramen ske utifrån insamlad data (Schreier, 2012, s. 84-85, 87). För denna 
studie betraktas information om humankapitalet som relevant samt resten räknas som 
irrelevant.  
  
Eftersom vi har ett deduktivt angreppssätt anser vi det lämpligt att i första hand utgå 
ifrån den teoretiska referensramen vid utformningen av kodningsramen och därmed 
tillämpa koncept-driven strategi. Under det tredje kapitlet har tre olika kategorier i 
humankapitalet (kompetens, motivation, personal) identifierats. Denna kategorisering 
kan vara lämplig att använda sig av för att identifiera vilka delar av årsredovisningarna 
som handlar om humankapitalet och därmed är relevanta. Genom användandet av 
kategorierna kan vi samtidigt sortera informationen om humankapitalet efter kategori. 
För att kunna identifiera huruvida information i årsredovisning handlar om någon 
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kategori i humankapitalet, har en lista över nyckelord relaterade till de tre kategorierna 
använts som hjälpmedel. Möller et al. (2011, s. 319) har skapat en sådan lista för 
undersökningen om omfattning av information om humankapital i årsredovisningar (Se 
tabellen på nästa sida). 
 

 
Tabell 1: Lista över nyckelord (Källa: Möller et al., 2011, s. 319) 

Vi har dock justerat listan av Möller et al. (2011, s. 319), främst med avseende på 
placeringen av vissa nyckelord som finns i kategorin motivation i deras lista. Med 
hänsyn till resonemanget hos Abdolmohammadi (2005, s. 400), som nämnts under det 
tredje kapitlet, anses “Frånvaro”, “Kvarhållande av anställda” samt “Personal-
omsättning” vara relaterade till företagens policies och åtgärder som syftar till att 
behålla personal och därmed anser vi att dessa nyckelord bör finnas under kategorin 
personal.   
 
Vid pilotundersökningen har det dessutom upptäckts att det finns andra ord utöver dem 
på listan som refererar till de tre kategorierna. Ett exempel är ordet “talang” som 
används i årsredovisning av Ericsson (Ericsson, 2013, s. 11). “Talang” anses relatera till 
kompetens och därmed handlar meningar med detta ord om humankapitalet. Utifrån 
pilotundersökningen anser vi att denna lista av Möller et al. (2011) inte är fullständig för 
denna studie. Detta kan vara på grund av att originallistan är skriven på engelska och att 
det finns vissa skillnader mellan engelska och svenska vid användning av ord. Det finns 
dock inte någon annan lista som är mer fullständig i de befintliga studierna. Därför anser 
vi att denna lista kommer att vara utgångspunkten för att kunna identifiera information 
om humankapital. Vi kommer dock sträva efter att vara uppmärksamma för andra ord 
som relateras till humankapitalet. Med denna inriktning inkluderas även data-driven 
strategi där datan styr utformningen av kodningsramen. Att kombinera koncept-driven 
och data-driven strategi är vanligare än att endast en av de strategierna används inom 
kvalitativ innehållsanalys (Schreier, 2012, s. 89).  Till exempel, kommer vi att sortera 
meningar som handlar om ersättning till anställda till kategori personal även om varje 
mening inte innehåller ordet personal/anställda eller något ord på listan ovan. Detta 
eftersom betalning av ersättning anses som en åtgärd att behålla personal, vilket 
Abdolmohammadi (2005, s. 400) har klassificerat som information om personal. När 
det däremot framgår att ersättning genomförs av andra syften, exempelvis för att 
motivera personal sorteras aktuella meningar till kategorin motivation.  
 

4.5.2 Fastställande av kodningsenhet 

Kompetens Motivation Personal 

Tankekraft, Kompetens, 
Utbildning, Expertis, 
Immateriella färdigheter 
Intelligens, Know-how, 
Kunskap, Lärande 
Kvalifikation, Specialist, 
Träning 

Karriär,  
Anställdas nöjdhet, 
Anställdas engagemang, 
Entreprenörsanda,  
Motivation  

Mångfald, Bemäktigande, 
Human resource,  
Personal, Rekrytering,  
Frånvaro,  
Kvarhållande av anställda, 
Personalomsättning 
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Inför genomförandet av innehållsanalysen skall kodningsenheten definieras. 
Kodningsenheten är det minsta innehållet vars förekomst räknas vid analysen (Berelson, 
1971, s. 135). Det kan exempelvis vara ord, mening (tema), eller disposition (Berelson, 
1971, s. 136). Det kan också vara stycken eller hela dokument (Weber, 1990, s. 23). 
Vad som ska räknas styrs i stor utsträckning av vilken frågeställning studien har 
(Bryman, 2011, s. 287). Denna studies problemformulering tar hänsyn till kvalitet på 
redovisning av humankapital. För att kunna värdera kvalitet på informationen krävs det 
inte bara att vilket ämne innehållet handlar om tas reda på, utan även vad det 
säger/påstår/berättar om olika ämnen. Utifrån denna synpunkt räcker det inte att skriva 
ner de ord som används utan man måste protokollföra meningar (tema) som minsta 
kodningsenhet, så att vi även kan värdera innebörden av dessa.   
 
Vissa mått (B1) för mätning av kvalitet kräver också identifiering av tabeller och 
diagram. Därför kommer sådana objekt också att vara kodningsenheter. För att kunna 
identifiera meningar som handlar om någon av kategorierna i humankapitalet ska den 
aktuella meningen sättas i ett större sammanhang, nämligen kontextenhet (context unit) 
som hjälper till med att karaktärisera meningen (Berelson, 1971, s. 135). Vid 
innehållsanalysen är det därmed väsentligt att förstå den kontext som meningen finns i 
för att analysen ska kunna svara på de aktuella frågeställningarna eller 
problemformuleringen (Krippendorff, 2004, s. 24). Vid pilotundersökningen har det 
upptäckts att vissa meningar handlar om flera kategorier än en. Vid sådana situationer 
har vi valt att sortera meningen till den kategorin som förklaras mer än den andra. Att 
sortera en kodningsenhet till en kategori är ett av kriterierna för att innehållsanalysen 
skall vara genomförbart (Schereier, 2012, s. 67). Se exempel på meningar i senare 
avsnitt (4.5.4). 
 

4.5.3 Utformning av kodningsschema 

När meningar och tabeller om humankapital har identifierats och sorterats efter kategori 
blir nästa steg att ytterligare analysera innehållet. Här nedan redovisas det 
kodningsschema som utformats utifrån vad som måste identifieras för att kunna använda 
måtten ovan.  
Kodningsschema för (ange kategori) 
Egenskaper Kodning 

Relatera
de mått 

Placering Ange rubrik JA 
Ange term om det finns Finns ej = 0 Ange term B2 
Förklaring till term Finns = 1 Finns ej = 0 B2 
Framåtblickande information Finns = 1 Finns ej = 0 R1 
Framåtblickande information innehåller prognoser Ja = 1 Nej = 0 R1 
Uppföljning/ Historisk information Finns = 1 Finns ej = 0 R2 
Uppföljning hjälper att förstå hur händelser påverkar företaget Ja = 1 Nej = 0 R2 
Tidigare perioder presenteras tillsammans med nuvarande Ange antal perioder J1 
Uppskattningar Finns = 1 Finns ej = 0 T1 
Argumentation till uppskattningar Finns = 1 Finns ej = 0 T1 
Positiv aspekt/ händelse Finns = 1 Finns ej = 0 T2 
Negativ aspekt/ händelse Finns = 1 Finns ej = 0 T2 
Nyckeltal om det finns Finns ej = 0, Ange nyckeltal JB 
Tabell 2:Kodningsschema 1 som används vid analys av en mening/tabell/diagram i 
taget 
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Tabellen på föregående sida visar kodningsschemat som används för kodning. Detta 
sker för en mening/tabell/diagram i taget. Detta kodningsschema används när meningar 
har sorterats efter kategori (kompetens, motivation, personal), det vill säga det kommer 
att finnas tre olika tabeller för varje företag. Användandet av tre olika tabeller gör att vi 
inte behöver skriva ner vilken kategori meningen tillhör varje gång, vilket effektiviserar 
arbetet.  
 
För att kunna använda de tio måtten vid mätningen av kvalitet är det nödvändigt att även 
ta hänsyn till graderingen i varje mått. Detta för att ta reda på vad som behöver 
registreras vid kodningen. Till exempel, för måttet B2 (I vilken omfattning termer 
används) finns det två olika egenskaper som skall registreras. Som framgår av 
graderingen i Bilaga 1, behöver vi identifiera inte bara om det finns termer i 
kodningsenheten utan även om det finns förklaringar till termerna för att avgöra vilken 
poäng som ska erhållas. För måtten R1, R2, T1 samt T2 krävs det även fler än en 
egenskap som ska registreras med hänsyn till graderingen.  
 
Kodning för måttet B1 (användning av tabeller/diagram), T3 (omfattning av 
information) kräver ett annat kodningsschema som kommer att presenteras nedan. När 
alla relevanta meningar har sorterats och kodats i schemat ovan skall antalet meningar 
samt tabeller/diagram (kodningsenheter) räknas för måtten B1 och T3. Tabellen nedan 
kommer att läggas till i slutet av det första kodningsschemat. 
 
Kodningsschema för (ange kategori) 
Egenskaper Kodning Relaterade mått 
Antal tabeller Ange antal B1 
Antal meningar Ange antal T3 
Tabell 3: Kodningsschema 2 för måtten B1 och T3 

De sista två måtten JA (struktur) och JB (användning av nyckeltal) är relaterade till 
jämförbarhet mellan företag och kräver analys av struktur i årsredovisning mellan 
företag. Strukturen kommer att analyseras utifrån placering samt typer av information 
om humankapital. Tabellen nedan visar kodningsschema för dessa mått. 
 
Kodningsschema för måtten JA & JB 
Egenskaper Kodning Relaterade mått 
Företagsnamn Ange företagsnamn  
Rubrik som innehåller information om Kompetens Ange rubrik JA 
Rubrik som innehåller information om Motivation Ange rubrik JA 
Rubrik som innehåller information om Personal Ange rubrik JA 
Nyckeltal som används (Kompetens) Ange nyckeltal JB 
Nyckeltal som används (Motivation) Ange nyckeltal JB 
Nyckeltal som används (Personal) Ange nyckeltal JB 
Tabell 4:Kodningsschema 3 för måtten JA och JB 
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Kodning 

4.5.4 Kodning  

 
När kodningsschemat är utformat skall meningar kodas enligt detta. Vi är medvetna om 
att processen för innehållsanalysen involverar tolkning från vår sida. Därför anses det 
viktigt att visa några exempel på meningar med vilka vi kan presentera hur bedömingen 
har gått till. 
  
Första exemplet handlar om identifiering av information om humankapital. Följande är 
två meningar i årsredovisningen av Cellavision:   
                                                
“CellaVisions metod främjar samarbete och kompetensöverföring mellan kollegor. 
Referensbibliotek och kunskapstester med digitala cellbilder effektiviserar och 
underlättar i utbildningssammanhang.” (Cellavision, 2013, s. 10) 
  
Dessa meningar finns under rubriken “Metoden och tekniken-Högre kvalitet på 
provsvar” (Cellavision, 2013, s. 10) och båda kan indikera kategorin kompetens 
eftersom ord såsom “kompetensöverföring” och “utbildningssammanhang” används. 
Dock har varken den första eller den andra meningen ansetts innehålla information om 
kompetens i humankapital eftersom de meningarna handlar om företagets produkter och 
tjänster och inte om de anställdas kompetens. 
  
Exemplet nedan handlar om en situation då en mening tillhör flera kategorier. Exemplet 
är hämtat från Electrolux årsredovisning: 
 
“Engagerade medarbetare med olika bakgrund är en viktig förutsättning för att skapa 
den innovativa företagskultur som bidrar till att Electrolux når sin vision.” 
(Aktiebolaget Electrolux, 2013, s. 54) 
 
Meningen innehåller ord som går att koppla till flera kategorier inom humankapitalet. 
”Medarbetare med olika bakgrund” indikerar mångfald, som är ett nyckelord inom 
kategorin personal. “Engagerade medarbetare” och “innovativ företagskultur” indikerar 
anställdas engagemang och entreprenörsanda inom motivation. Dock innebär den 
övervägande kontexten att meningen kategoriseras till motivation.  
  
Vi har också upptäckt att viss information upprepas i årsredovisningar. När meningarna 
är precis identiska har vi tagit med dem endast en gång. Det finns andra situationer där 
företaget först kort presenterat en händelse i början och sedan tar upp samma ämne igen 
fast utvecklar förklaringen. I sådana fall har vi tagit med båda ställen eftersom det är 
olika egenskaper i meningarna. Vi har också varit uppmärksamma på meningar som är 
för hänvisningssyfte. Sådana meningar anser vi inte handlar om humankapitalet även 
om meningarna innehåller något av nyckelorden. 
  
Vi har även tolkat nyckelorden som presenterats i tabellen ovan. Till exempel i 
nyckelordet “Human resource” under kategorin personal har vi inkluderat ersättning till 
anställda. I ett antal fall har meningar om ersättning till anställda handlat om företagets 
incitamentprogram. Beroende på kontexten har vi även sorterat sådana meningar till 
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motivation. Se exemplet nedan. 
  
“För att uppmuntra och uppmärksamma långsiktigt engagemang samt ytterligare 
stärka H&M som en attraktiv global arbetsgivare införde H&M  2011 ett 
belöningsprogram för alla anställda, H&M Incentive Program.” (H & M Hennes & 
Mauritz AB, 2013, s. 32) 
 
I detta exempel framgår det att deras incitamentsprogram bland annat syftar till att 
främja engagemang, vilket ger skäl till att sortera meningen till kategorin motivation. 
Flera ytterligare exempel på meningar kommer att presenteras i samband med 
presentation av empirin i nästa kapitel. 
  

4.5.5 Mätning av kvalitet 

När alla relevanta meningarna kodats efter kodningsschemat har vi summerat poängen 
för kodningen efter varje egenskap. Dock finns det vissa egenskaper där kodningen är 
annat än “1 eller 0” och i stället “ange rubrik, term, antal perioder, nyckeltal. Kodningen 
för dessa egenskaper har inte summerats utan använts som den är.  Därefter kommer 
informationen om varje kategori att mätas utifrån måtten på de fyra kvalitativa 
egenskaperna med hjälp av underlaget som samlats under de tidigare stegen. De 
mätinstrument som används i studien finns i Bilaga 1. Att alla mått av van Beest et al. 
(2009) inte används kan innebära ofullständighet med mätningen. Det vore idealt att 
använda sig av ett mätinstrument som är skapat just för vårt forskningsområde. Vi har 
dock konstaterat att det inte finns ett sådant mått och vi anser att måtten av van Beest et 
al. (2009) är det mest relevanta vi har hittat som kan vara tillämpligt på vår studie. 
  
De kvalitativa egenskaperna reglerade i IFRS, som varit utgångspunkten för studien av 
van Beest et al. (2009), kommer även vara vår studies utgångspunkt för mätning av 
kvalitet. Dock identifierar van Beest et al. (2009, s. 3) en problematik med att 
operationalisera och mäta dessa kvalitativa egenskaper. Bedömningen av kvalitet är i 
hög grad kantad av tolkning av kontext vilket innebär att forskaren behöver genomgå en 
otalig mängd material. Dessutom skiljer sig preferenserna inom och mellan olika 
användargrupper från varandra, vilket bidrar till att upplevd kvalitet är olika bland 
användarna. Med hänsyn till dessa aspekter kan vi inte heller undvika dem i vår egen 
studie. Att utgå ifrån de kvalitativa egenskaperna vid mätning av humankapital innebär 
subjektiva tolkningar. Vi kommer dock att sträva efter att vara konsekventa med våra 
bedömningar för att läsaren ska få en förståelse av hur tolkningarna och bedömningarna 
har gått till. 
  
Grad av tolkningar varierar beroende på respektive mått men betydligt mindre jämfört 
med kodningsprocessen under innehållsanalysen. Eftersom kodningsprocessen har 
omvandlat kvalitativ information till siffror har mätningsprocessen varit mer av 
kvantitativ karaktär. Till exempel mäter första måttet B1 begriplighet genom antal 
tabeller och diagram, vilket inte kräver någon tolkning vid poängsättningen. Däremot 
har vi skilt tabeller/diagram som endast innehåller information om humankapital och 
tabeller som delvis innehåller information om humankapital. Detta har påverkat summan 
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“antal tabeller/diagram” som avgör poängsättningen. Exempel på den sistnämnda 
presenteras i figuren på nästa sida. 
 

 
Figur 9:Exempel på tabell som delvis innehåller information om humankapital (Källa: 
Hakon Invest (nuvarande ICA gruppen), 2013, s. 33) 

Tabellen ovan innehåller olika typer av information om ICA där antal anställda nämns. 
En sådan tabell har vi räknat som en halv tabell medan tabellen nedan där allt innehållet 
är hänfört till humankapitalet har räknats som en tabell. 
 

 
Figur 10: Exempel på tabell som endast innehåller information om humankapital 
(Källa:Hakon Invest (nuvarande ICA gruppen), 2013, s. 22) 

Detta har lett till att summan “antal tabeller/diagram” inte alltid har uppgått till ett 
heltal, exempelvis “6,5 stycken”. I ett sådant fall har vi avrundat uppåt, i detta fall “7 
stycken”. 
 
Vad gäller måtten för relevans (R1 och R2) har vi bedömt gränsen mellan poängen, 
främst mellan poäng 2 och 3 samt mellan 4 och 5. För att vara konsekventa med 
bedömning har vi fastställt gränsen med hjälp av summeringen av kodningen. När 
summan har varit 3 eller större på “Framåtblickande information” har företaget erhållit 
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poäng 3 på R1. Denna gräns är detsamma för “Uppföljning/ historisk information” 
hänförd till R2. Gränsen mellan poäng 3 och 4 för R1 har varit klar tack vare 
kodningsschemat. När summan på egenskapen “Framåtblickande information med 
prognoser” har varit större än 0 har det aktuella företaget fått poäng 4 eller högre. Vad 
gäller gränsen mellan 4 och 5 så har graden av tolkning varit större där vi har gått 
tillbaka till de aktuella meningarna och bedömt om de ger omfattande prognoser. 
  
Gränsen mellan poäng 2 och 3 för måttet T1 har varit summan för egenskapen 
“Argumentation till uppskattningar/antaganden”. Om någon mening har haft “1” på 
detta har företaget erhållit poäng 3. För måtten T2, T3 samt J1 har det inte varit så 
mycket tolkning och bedömning utan det har funnits tydliga instruktioner redan i 
poängbeskrivningarna. 
 
Vad gäller måtten JA och JB finns inte poängsättning på samma sätt som de andra 
måtten. Dessa mått mäter inte jämförbarhet på en årsredovisning för sig utan 
jämförbarhet som sträcker sig för hela urvalet. Båda måtten är baserade på studien av 
van Beest et al. (2009) och de har uttryckt resultaten med poängsättning. Däremot 
framgår det inte vilka bedömningar som har funnits, vilket anses försämra 
genomskinligheten. För att undvika det problemet anser vi att det är bättre att presentera 
resultatet med texter.  
  
Med kvalitativ innehållsanalys samt användningen av dessa mått anser vi även kunna 
redogöra för intressenternas perspektiv. Som diskuterats i det föregående kapitlet kan 
intressenternas informationsbehov variera. Däremot anser vi att bedömning av kvalitet 
på redovisning med hänsyn till de fyra egenskaperna kan bli likvärdig bland 
intressenterna i största mån. 
 

4.6 Analysmetod 

 
När mätningen av kvalitet är klar analyseras resultatet av mätningen. Eftersom 
mätningen har skett genom att poängsätta kommer analysen att i första hand ha 
kvantitativ karaktär. Analysen kommer först att ske en variabel i taget i varje kvalitativ 
egenskap. Denna typ av analysmetod kallas univariat analys (Bryman, 2011, s. 322). 
Resultatet kommer att redovisas i spridningsmått sorterat efter kategori och analyseras 
med hänsyn till den teoretiska referensramen. Medelvärden av kategorierna kommer 
även att presenteras. Denna metod har valts för att uppfylla syftet med denna studie: att 
undersöka kvalitet på redovisningen av humankapitalet i finansiella rapporter av 
börsnoterade svenska företag ur intressenternas perspektiv. Som alternativ till 
analysmetoden kunde bivariat eller multivariat analys ha använts. Den förstnämnda 
analyserar samband mellan två variabler medan den sistnämnda analyserar tre eller flera 
variabler samtidigt (Bryman, 2011, s. 326, 331). Med hänsyn till syftet ovan ämnar dock 
inte analysen att se samband mellan olika variabler utan att beskriva hur kvalitet på 
information om humankapital ligger till utifrån olika kvalitativa egenskaper. 
  
Därefter utvärderas möjligheten att mäta kvalitet för att uppfylla det andra syftet med 
studien: utvärdera möjligheten att mäta kvalitet på information främst av icke-finansiell 
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och kvalitativ karaktär.  Denna del av analysen innehåller kvalitativ karaktär och 
kommer att fokusera på kopplingen mellan måtten samt innebörden av de kvalitativa 
egenskaperna.  
 

4.7 Bortfall 
Det har funnits tillgång till årsredovisningarna hos alla utvalda företag. Däremot har 
ingen information relaterad till kategorin kompetens redovisats hos två av företagen. 
Detta har inneburit att inget underlag funnits för mätning inom denna kategori för de två 
företagen, vilka därmed anses som interna bortfall. Måttet T1 har inte heller kunnat 
användas för alla företag under alla kategorierna och anses likaså som interna bortfall. 
Vi anser dock att även bortfallen är en viktig aspekt och det bör betraktas som en del av 
studiens resultat att inte alla företag redovisar kompetens och att måttet inte alltid är 
applicerbart. 
 

4.8 Sanningskriterier 
Här nedan diskuteras kvaliteten på vår studie med hänsyn till reliabilitet och validitet. 
Våra mätinstrument består av två olika processer: den ena där innehållsanalysen sorterar 
och kodar egenskaperna i meningarna som förberedelse inför den andra delen där 
kvalitet mäts med tio olika mått. Därmed bör reliabilitet och validitet diskuteras i dessa 
två delar. Däremot finns det ett starkt samband mellan de två delarna i och med att 
kodningen i innehållsanalysen i stor utsträckning är baserad på de tio olika måtten för 
mätningen av kvalitet. Kriterierna reliabilitet samt validitet är mest förekommande inom 
kvantitativa studier men även om vår studie är en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ studie kan dessa kriterier vara relevanta. Som illustrerats tidigare finns 
kvalitativ karaktär mest i innehållsanalysen. Enligt Schreier (2012, s. 34, 191) består 
kvalitativ innehållsanalys av en kombination mellan kvalitativ och kvantitativ 
undersökning och dessa kriterier är även aktuella.  
 

4.8.1 Reliabilitet 
En studie har en hög grad av reliabilitet när den svarar på samma fenomen på samma 
sätt oberoende av omständigheterna vid dess genomförande (Krippendorff, 2004, s. 
211). Reliabiliteten anses vara en viktig aspekt vid innehållsanalysen och den data som 
genereras ska vara av hög kvalitet och vara felfri för att erhålla en hög reliabilitet 
(Schreier (2012, s. 166).  
 
Reliabilitet har sitt ursprung från kvantitativ forskning och vissa är tveksamma till 
reliabilitetens betydelse inom kvalitativ forskning (Schreier, 2012, s. 166). Anledningen 
är att det inom kvantitativ forskning anses vara betydligt enklare att uppnå hög 
reliabilitet på grund av att data i innehållsanalysen har ett mer uppenbart innehåll. Inom 
kvalitativ forskning är det det latenta innehållet som är i fokus vid innehållsanalysen 
samt att ord och meningar kan vara mångtydiga. Därmed kan det vara svårare att uppnå 
reliabilitet (Weber, 1990, s. 15).  
 
Schreier (2012, s. 166) hävdar dock att man begår ett misstag om fokuseringen ligger i 
att betrakta endast ursprunget i begreppet reliabilitet, och hävdar snarare att forskaren 
ska utgå ifrån vilken betydelse reliabiliteten kan ha i den kvalitativa forskningen. Denna 
studies innehållsanalys innebär, som tidigare nämnts, en kombination av både kvalitativ 
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och kvantitativ karaktär. Eftersom reliabiliteten beskrivs som betydelsefull inom båda 
inriktningarna så blir reliabiliteten viktig i denna studie. Neundorf (2002, s. 141) 
uttrycker dessutom att hänsyn måste tas till reliabiliteten.  Annars blir innehållsanalysen 
oanvändbar.  
 
Vad som ska beaktas särskilt i innehållsanalys, oavsett om den är av kvalitativ eller 
kvantitativ karaktär, är att den bör garantera att datainsamlingen har genomförts med 
försiktighetsåtgärder gällande subjektiva bedömningar och att den genererar samma 
resultat oavsett vem som utför innehållsanalysen. Krippendorff (2004, s. 211) beskriver 
att reliabiliteten uttrycker detta empiriskt. För att innehållsanalysen i denna studie inte 
helt och hållet skulle vara präglad av författarnas subjektiva bedömningar så har 
befintliga teorier varit en utgångspunkt för att konstruera kodningsmanualen. Vi kan 
däremot inte helt utesluta subjektivitet i mätningen vilket har varit på bekostnad av 
reliabiliteten.  
 
I innehållsanalysen i denna studie utfördes kodningen av författarna och reliabiliteten 
innebär i detta fall en överenskommelse mellan författarnas kodningar. Denna strävan 
att uppnå ett konsekvent resultat i kodningen som utförs av människor kallas 
“intercoder”-reliabilitet (Neundorf, 2002, s. 142). “Intercoder”-reliabilitet är viktigt för 
att garantera att fler än en person kan använda sig av kodningsschemat som 
mätningsinstrument och komma fram till liknande resultat. Detta har författarna i denna 
studie försökt uppnå genom att ha strävat efter att fastställa en betydelse för varje 
analysenhet som kan hänföras till varje dimension i kodningen. Neundorf (2002, s. 145) 
beskriver att ett potentiell hot mot reliabiliteten kan vara en dåligt konstruerad 
kodningsmanual. För att motverka detta och för att uppnå en “intercoder”-reliabilitet i 
denna studie så har författarna i en pilotundersökning kodat varsin årsredovisning och 
diskuterat fram hur kodningsmanualen skulle användas. I de fall som oklarheter uppstått 
har författarna diskuterat fram en lösning och kunde därmed konstruera en tillförlitlig 
kodningsmanual. 
 

4.8.2 Validitet 
Enligt Schreier (2012, s. 34), läggs större vikt på validet jämfört med objektivitet och 
reliabilitet vid utvärdering av en kvalitativ innehållsanalys. Instrumenten anses ha hög 
validitet om det mäter det forskaren vill mäta (Krippendorff, 2004, s. 313; Schreier, 
2012, s. 175). Detta kan relateras till begreppet “ytvaliditet (Face validity)” som innebär 
att mätinstrumentet verkar mäta det som skulle mätas (Schreier, 2012, s. 185). Utifrån 
syftet med studien ämnar undersökningen mäta kvalitet på redovisningen av 
humankapitalet. Frågan blir då med hänsyn till ytvaliditeten huruvida kvaliteten på 
redovisningen av humankapitalet mäts av våra mätinstrument.    
 
För att identifiera vilka delar i årsredovisningen som rör redovisningen av 
humankapitalet har vi använt oss av nyckelordlistan från en tidigare studie (Möller et 
al., 2011) som utgångspunkt. Denna lista har bidragit till att identifiera meningar om 
humankapital, vilket även medverkar till ytvaliditet. Listan är baserad på deras 
definition av humankapitalet, som har tagits hänsyn till vid tidigare arbeten inom 
området humankapital (Becker, 1964; Shultz, 1961), vilket ökar validiteten av listan. 
Dock finns det olikheter mellan vår studie och studien av Möller et al. (2011). Som 
diskuterats tidigare är syfte och kodningsenhet olika mellan de två studierna. Det skall 
även noteras att undersökningsmaterialet (årsredovisningar) är skrivet på olika språk. 
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Detta har lett till att vi även har gjort egna bedömningar vid identifieringen av 
information om humankapitalet, vilket även det kan äventyra ytvaliditeten. Däremot har 
vi strävat efter att ta hänsyn till den teoretiska referensramen vid sådana situationer.   
 
Ordet kvalitet kan anses ha flera betydelser i olika sammanhang. Därmed är det viktigt 
att definiera vad detta ord innebär i forskningsområdet där studien har fokus. Det 
begreppet som används i studien är baserat på de kvalitativa egenskaperna reglerade i 
standarden IFRS; begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet. Eftersom vårt 
fokus ligger på börsnoterade företag i Sverige anses det rimligt att ta hänsyn till de 
regler som gäller för denna grupp. Måtten täcker alla de fyra kvalitativa egenskaperna 
vilket försäkrar ytvaliditeten. De tio måtten som används för studien är baserade på 
befintliga studier och utgångspunkter från IASB som föreskriver standarden IFRS. 
Samband med den teoretiska referensramen kan även ha säkerställt validiteten på 
måtten. 
 
Det finns andra typer av validitet som diskuteras, bland annat innehållsvaliditet, som tar 
hänsyn till huruvida mätinstrumenten täcker alla dimensioner av ett koncept (Zeller & 
Carmines, 1980, s. 78). Avseende begreppet humankapital anses det att 
mätinstrumenten har omfattat alla delar av begreppet. Vi har definierat att 
humankapitalet består av anställdas kompetens, motivation samt personal. Dessa tre 
kategorier har tagits hänsyn till vid identifiering av meningar om humankapital, vilket 
ökar innehållsvaliditeten. Däremot, avseende begreppet kvalitet (i termer av 
begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet), kan innehållsvaliditeten ha 
varit lägre. Alla förutom begripligheten kan relateras till flera redovisningsprinciper, 
vilket kan anses som olika dimensioner i respektive egenskap. De tio måtten för denna 
studie har dock inte täckt alla redovisningsprinciperna, vilket sänker innehållsvaliditet. 
Detta är även ett aktuellt problem med hänsyn till vårt syfte att utvärdera möjligheten att 
mäta kvalitet, vilket kommer att diskuteras vidare under det sjätte kapitlet.  
 
Det finns även en annan validitet, nämligen extern validitet, som tar hänsyn till 
generaliserbarhet (Neuendorf, 2002, s. 115). Bedömning av detta relateras till frågan om 
huruvida resultatet kan extrapoleras till andra omständigheter samt representativitet av 
resultatet. Redovisning av humankapital har utvecklats över tid och utformning samt 
innehållet i redovisningen kan förändras. Detta kan innebära att resultatet av en 
undersökning av årsredovisning för 2012 är giltigt endast under de närmaste åren före 
och efter 2012. Vi anser också att kvalitet är egenskaper som konstrueras av sociala 
aktörer, vilket innebär att kvalitet är ständigt föränderlig. Utifrån denna synpunkt kan 
det konstateras att extern validitet är relativt låg med hänsyn till den tidsmässiga 
omständigheten. Däremot har datainsamlingen skett genom obundet slumpmässigt 
urval, vilket har gett förutsättning för att urvalet kan bli representativt (Bryman, 2011, s. 
169). Antalet företag i urvalet är 20 stycken, knappt 10 % av populationen, som består 
av 213 företag. De utvalda företagen befinner sig i olika branscher och representerar nio 
av de 22 branscher som identifieras i hela populationen. Det är oklart huruvida 
företagens branscher har betydelse för kvalitet på redovisning av humankapital men att 
urvalet inte representerar alla sorter av de branscherna i populationen kan ha minskat 
generaliserbarheten.   
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5. EMPIRI 
Inledningsvis kommer denna del att presentera information om de utvalda företagen.  
Vidare kommer resultatet från mätningen av kvalitet på humankapitalet att presenteras. 
Upplägget i kapitlet är utifrån varje kvalitativ egenskap; begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet. 

 
5.1 Presentation av företag 

 Här nedan presenteras de tjugo företagen som valdes ut för studien. 

Bolagsnamn Bransch huvudgrupp 
Antal 
anställda 

Netto-
omsättning 
(tkr) 

Totala 
tillgångar 
(tkr) 

H & M Hennes & Mauritz AB Detaljhandel   72 276  120 799 000  60 173 000 

Aktiebolaget Electrolux Tillverkning & Industri   59 478  109 994 000  76 152 000 

Aktiebolaget SKF Tillverkning & Industri   44 168  64 575 000  60 757 000 

Alfa Laval AB Bank, Finans & 
Försäkring   16 050  29 813 000  35 079 000 

Indutrade Aktiebolag Partihandel   3 939  8 384 000  6 535 000 

KappAhl AB (publ) Detaljhandel   3 188  4 586 800  3 303 500 

Bilia AB Motorfordonshandel   3 186  17 662 000  5 793 000 

Haldex Aktiebolag Partihandel   2 200  3 933 000  2 586 000 

ICA Gruppen Aktiebolag Bank, Finans & 
Försäkring   1 112  2 726 000  9 763 000 

Studsvik AB Avlopp, Avfall, El & 
Vatten   1 104  1 254 887  1 316 450 

BE Group AB (publ) Partihandel    907  4 634 000  2 291 000 

Lagercrantz Group Aktiebolag Bank, Finans & 
Försäkring    864  2 328 000  1 603 000 

Proact IT Group AB Data, IT & 
Telekommunikation    660  2 433 063  1 492 811 

Micronic Mydata AB (publ) Tillverkning & Industri    560  1 353 927  1 472 054 

Enea Aktiebolag Data, IT & 
Telekommunikation    417   529 517   459 720 

Aspiro AB Data, IT & 
Telekommunikation    118   277 610   230 620 

Anoto Group AB Teknisk 
Konsultverksamhet    103   198 646   216 707 

Endomines AB (publ) Tillverkning & Industri    75   234 520   503 198 

CellaVision AB Utbildning, Forskning & 
Utveckling    64   169 512   178 556 

Investment AB Öresund Bank, Finans & 
Försäkring    6   333 487  2 915 171 

Tabell 5:Presentation av företag (Bransch huvudgrupp samt antal anställda) 

Empiri Analys Slutsats 



 

46 
 

Det är nio olika branschhuvudgrupper av 22 olika huvudgrupper. Vad gäller börslistor 
finns det fem stycken från Large Cap, sex stycken Mid Cap samt nio stycken Small 
Cap. Antal anställda sträcker sig från sex stycken hos Investment AB Öresund till drygt 
72 000 stycken hos H & M Hennes & Mauritz AB. Den högsta nettoomsättningen 
ligger på drygt 120 miljarder kr (H&M) och den minsta på knappt 170 miljoner kr 
(CellaVision). Vad gäller totala tillgångar ligger intervallet mellan knappt 180 miljoner 
kr (CellaVision) och cirka 76 miljarder kr (Electrolux).  
 

5.2 Presentation från mätning av kvalitet  
Här nedan presenteras resultatet från mätningen. Resultatet på varje mått kommer att 
presenteras för sig. Resultatet under dessa fördelas på kategorierna i humankapitalet: 
kompetens, motivation samt personal. Det har identifierats att två stycken företag inte 
har nämnt någon information om kompetens. Detta har lett till att det är endast 18 
stycken företag som har mätts i åtta av måtten (B2, R1, R2, T1, T2, J1, JA, JB) eftersom 
det saknas underlag för de övriga två företagen. Vi har bedömt att om det inte finns 
information om kompetens i årsredovisningarna skall det ses som internt bortfall men 
också som en del av studiens resultat, nämligen att det saknas information om 
kompetens. Måttet T1 förekommer inte heller inom alla kategorier samt inte heller hos 
alla de utvalda årsredovisningarna på grund av samma anledning. Detta förklaras mer 
vid presentation av resultatet under måttet T1.  
 

5.2.1 Begriplighet 

 
Figur 11: Resultat B1, Hur många tabeller och diagram som används för information 
om humankapital 

Diagrammet presenterar företagens poäng inom varje kategori på måttet B1: Hur många 
tabeller och diagram som används för information om humankapital. Resultatet visar att 
de flesta företagen inom kategorin kompetens inte har presenterat information i form av 
tabeller eller diagram, vilket indikerar 1 poäng i mätningen. Två av företagen inom 
urvalet presenterade information om kompetens i form av tabeller eller diagram i en 
omfattning som innebar att de erhållit 2 poäng i mätningen. Vidare visar mätningen att 
de flesta företagen inte har haft tabeller eller diagram vid redovisning av information 
som är relaterade till kategorin motivation, därför har många företag fått lägsta poäng på 
B1. Fem stycken företag har haft en eller två tabeller, bland annat om andelen 
personaloptionsprogram och incitamentprogram. Det har varit gemensamt för alla de 
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utvalda företagen att information om personal redovisats i form av relativt fler tabeller 
och diagram jämfört med de andra kategorierna. Det minsta antalet har varit fyra 
stycken tabeller för Investment AB Öresund inom kategorin personal. Tabellerna har 
berört områden såsom medelantalet anställda, pensioner och löner samt andra 
ersättningar. Nedan presenteras exempel på tabeller och diagram från kategorierna.  
 
Tabellen nedan visar ett exempel inom kategorin motivation. Tabellen är hämtad från 
Alfa Lavals årsredovisning och illustrerar deras långsiktiga incitamentsprogram (Alfa 
Laval, 2013, s. 98). 
 

 
Figur 12: Exempel på tabell som innehåller information om motivation (Källa: Alfa 
Laval, 2013, s. 98) 

Nedan visas exempel på diagram ifrån kategorierna kompetens (Figur 13) samt personal 
(Figur 14). Figur 13 visar medarbetares utbildningsnivå hos företaget Micronic Mydata 
medan figur 14 är hämtad från BE Group årsredovisning och visar medelantalet 
anställda per land inom koncernen. 

 
  
 

 

 

 
  

Figur 13: Exempel på diagram som 
innehåller information om kompetens 
(Källa: Micronic Mydata AB (publ), 2013, s. 
8) 

Figur 14: Exempel på diagram som 
innehåller information om personal 
(Källa: BE Group AB, 2013, s. 27) 
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Diagrammet nedan presenterar resultatet på B2: I vilken omfattning termer används. 

 
Figur 15: Resultat B2, I vilken omfattning termer används 

Måttet B2 ger högre poäng i de fall som termer inte förekommit i årsredovisningarna. 
Exempelvis så har det framkommit några ord inom kategorin personal som skulle 
kunna anses som term som exempelvis ”ITP-plan”, ”Projected unit credit method” och 
”FPG/PRI- system”. Dessa ord har dock förekommit i många årsredovisningar och 
därmed har vi antagit att läsaren vid något tillfälle bör ha fått sig en uppfattning om 
betydelsen av dessa. Inom kategorin motivation har dock vissa ord förekommit i en och 
samma årsredovisning och därmed har vi bedömt dessa som termer. Exempel på termer 
som förekommit inom kategorin motivation var ”Total Value Added” (”TVA”), ”True-
up justering” och ”SIX Return Index” (”SIX”). Med detta som utgångspunkt så visar 
måttet att alla företag i urvalet inom kategorierna kompetens och personal har erhållet 
en 5:a. Inom kategorin motivation har som sagt termer förekommit, om ändå i en liten 
skala vilket gett en 4:a i mätningen.  
 

5.2.2 Relevans 
Diagrammet nedan visar resultatet efter kategori på R1: I vilken omfattning det finns 
framåtblickande information om humankapital. 
 

 
Figur 16: Resultat R1, I vilken omfattning det finns framåtblickande information om 
humankapital 
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Under kategorin kompetens är det två företag som lämnat framåtblickande information i 
större omfattning än de övriga 16 företagen. I övrigt visar mätningen att de företag som 
lämnat liten mängd av framåtblickande information utgör en lika stor andel företag som 
inte lämnat någon framåtblickande information. Spridning i poängen inom motivation 
och personal är något större än i kategorin kompetens. Inom motivation har nio stycken 
företag inte presenterat framåtblickande information vilket resulterade i lägsta poäng 
medan fyra stycken företag har haft texter som innehåller prognoser och fått 4 poäng. 
Exempel på detta är prognos för hur mycket kostnader det kommer att bli för 
prestationsbaserade aktieprogram. Vad gäller kategorin personal har fyra stycken 
företag inte haft någon framåtblickande information under kategorin personal. Medan 
sex stycken företag har haft framåtblickande information som även innehåller 
prognoser. Exempel på prognoser är framtida åtgärder som gör att andelen anställda 
kommer att minskas och företaget (BE Group AB) hade gjort en sådan uppskattning. Se 
exemplet nedan. 

 
Tabell 6: Exempel på meningar som innehåller framåtblickande information 

Meningen från CellaVision AB nämner deras kompetens (kunskap, erfarenhet) i 
samband med deras bedömning om marknadspositionen i framtiden. Det andra citatet 
från H&M handlar om deras incitamentprogram och styrelsens förslag som kommer att 
tas vid årsstämman 2013, vilket ger framåtblickande information. 
 
Nedan redovisas vidare resultatet på R2: I vilken omfattning det finns uppföljning av 
affärshändelser eller historisk data som är relaterade till humankapital (Tillbaka-
blickande information).  

 
Figur 17: Resultat R2, I vilken omfattning det finns uppföljning av affärshändelser eller 
historisk data som är relaterade till humankapital 
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Två stycken företag har lämnat uppföljande information angående information om 
kompetensen i företaget, vilket genererat 3 poäng i måttet R2. Dock har majoriteten fått 
låga poäng inom denna kategori och har knappt lämnat någon eller ingen historisk 
information eller uppföljning om kompetensen inom företaget. Vad gäller kategorin 
motivation har drygt hälften av företagen fått den lägsta poängen och knappt hälften 3 
poäng. Poängen för information om personal har blivit högre än de andra kategorierna. 
Att det finns många tabeller/diagram om personalrelaterad information som innehåller 
data för tidigare år har bidragit till detta och de flesta företag har fått 3 poäng på detta 
mått. Micronic Mydata AB har endast haft en mening och en tabell om tillbaka-
blickande information, vilket resulterade i 2 poäng i kategorin personal. Nedan 
presenteras några exempel ifrån varje kategori som visar uppföljande information eller 
historisk data: 
 
Kompetens  ”De senaste åren har utbildningsprogrammet setts över för att på bästa 

sätt anpassas till de behov som finns i organisationen.” (Alfa Laval AB, 
2013, s. 43).  

Motivation “I början av 2011 genomfördes tilldelning av aktier i SKFs 
Prestationsbaserade Aktieprogram 2008.” (Aktiebolaget SKF, 2013, s. 
81). 

Personal “Vår egen personal har nu arbetat i över 700 dagar, och våra 
entreprenörer i 380 dagar, utan att någon olycka inträffat. 
“(Endomines AB, 2013, s. 4) 

Tabell 7: Exempel på meningar som innehåller historisk data/uppföljning 

Exemplet från Alfa Laval visar ett exempel på uppföljande information angående deras 
utbildningsprogram. Endomines har presenterat tillbakablickande information om 
olycksfallsfrekvensen vilket har kopplats till nyckelordet ”frånvaro” inom kategorin 
personal.  
 

5.2.3 Tillförlitlighet 
Avseende tillförlitlighet har vi använt tre olika mått. Det första diagrammet nedan visar 
resultat på T1: I vilken omfattning det finns rimliga argumentationer för antaganden och 
uppskattningar om humankapital (verifierbarhet).  

 
Figur 18: Resultat T1, I vilken omfattning det finns rimliga argumentationer för 
antaganden och uppskattningar om humankapital 
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Måttet T1 förutsätter att det finns uppskattningar relaterade till information inom varje 
kategori inom humankapitalet. Inget av företagen hade lämnat några antaganden eller 
uppskattningar om humankapitalet inom kategorin kompetens och därmed kan vi inte 
mäta tillförlitligheten genom detta mått. Detta gäller även för tio stycken företag inom 
kategorin motivation. De som har haft någon form av uppskattningar under kategorin 
motivation har dock förklarat kortfattat om detta och erhållit relativt låg poäng. 
Information om personal omfattar även ersättningar till anställda och därmed pensioner. 
Därför har det funnits uppskattningar bland annat för pensionsförpliktelser. Majoriteten 
av företagen förklarar kortfattat vilka faktorer som påverkar uppskattningarna. Sex 
stycken företag har inte haft någon sådan förklaring och har därmed erhållit 1 poäng. 
 
Exempel på meningar som har haft förklaringar om uppskattningar är följande: 
 
Motivation “Det verkliga värdet för tjänsten som berättigar anställda till en 

tilldelning av optioner kostnadsförs och baseras på de tilldelade 
optionernas verkliga värde 
” (Haldex Aktiebolag, 2013, s. 44). 

Personal “Åtagandena värderas därvid till nuvärdet av förväntade framtida 
utbetalningar, därvid beaktande beräknade framtida 
löneökningar.“(Lagercrantz Group Aktiebolag, 2013, s. 23) 

Tabell 8: Exempel på meningar som innehåller förklaring om uppskattningar 

Som visats i exemplet ovan, har förklaring om uppskattningar funnits i samband med 
någon form av numerisk värdering.  
 
Angående neutraliteten har måttet T2 som mäter vilken omfattning företag lämnar både 
positiva och negativa händelser som är relaterade till humankapitalet används. 
Resultatet efter kategori redovisas i diagrammet nedan.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19: Resultat T2, I vilken omfattning företag lämnar både positiva och negativa 
händelser som är relaterade till humankapital 
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positiva händelser och få eller inga negativa händelser. Det var endast ett företag som 
redovisat lika många positiva som negativa händelser i årsredovisningen. Inom 
kategorin motivation har elva stycken företag uttryckt endast positiva aspekter, vilket 
har gett 1 poäng. Studsvik AB är det enda företag som haft negativa uttryck gällande 
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informationen om motivation. Dock har betoningen varit på de positiva aspekterna och 
därmed har de fått 2 poäng. Resten har angett varken positiv eller negativ 
händelse/aspekt kring motivation. Poängen för information om personal sprids mellan 1 
och 4. Jämfört med de andra kategorierna finns det flera företag, nämligen nio stycken, 
som har fått 2 poäng. 
 
Exempel på meningar som har bedömts att ha positiv aspekter är följande:  
 
Kompetens “Detta är en process över tid men vi kan redan se hur den hjälper oss 

att stödja våra kunder på ett både bättre och effektivare sätt.” 
(Aktiebolaget SKF, 2013, s. 6).  

Motivation “Bakom det framgångsrika arbetet med att realisera strategin står alla 
starka och engagerade chefer och medarbetare.” (Aktiebolaget 
Electrolux, 2013, s. 38). 

Personal “Gensvaret på enkäten blev mycket stort och Cervera fick in många 
värdefulla synpunkter för det fortsatta arbetet kring miljö, sortiment, 
jämställdhet, mångfald och etik.“(Hakon Invest (nuvarande ICA 
Gruppen Aktiebolag, 2013, s. 22 ) 

Tabell 9: Exempel på meningar som innehåller positiv aspekt/händelse 

SKF beskriver tidigare i texten om chefsutbildningar som har påbörjats och tar i 
meningen ovan en positiv inställning till effekterna av utbildningarna. Det andra citatet 
från Electrolux årsredovisning lyfter fram en positiv aspekt med engagemanget hos 
medarbetarna. 
 
Exempel på meningar som innehåller negativa uttryck är följande: 
 
Kompetens “Risken för kompetenstapp höjs vid företagsförvärv.”   

(Indutrade Aktiebolag, 2013, s. 19) 
Motivation “Arbetsmarknadskonflikter kan dock inte uteslutas, vilket kan påverka 

driften och orsaka intäktsbortfall.” (Studsvik AB, 2013, s. 14) 
Personal “Om nyckelpersoner slutar och lämpliga efterträdare inte kan 

rekryteras, kan detta få en negativ effekt på koncernens verksamhet.” 
(BE Group, 2013, s. 41) 

Tabell 10: Exempel på meningar som innehåller negativ aspekt/händelse 

Meningen av Studsvik AB har ansetts handla om motivation (anställdas nöjdhet) genom 
att läsa kontexten. Under avsnittet “Beroenden av anställda” har företaget beskrivit om 
deras personalpolitik som främjar arbetstillfredsställelse (Studsvik AB, 2013, s. 14) och 
därmed har vi bedömt att meningen ovan handlar om kategorin motivation. De alla tre 
meningarna handlar om risker som potentiella negativa händelser, vilket har varit 
gemensamt för flera årsredovisningar.  
 
Sista måttet handlar om fullständighet. Diagrammet på nästa sida visar resultatet på T3: 
I vilken omfattning företag lämnar information om humankapitalet. 
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Figur 20: Resultat T3, I vilken omfattning företag lämnar information om humankapital 

T3 visar att det är två företag som utmärker sig inom kategorin kompetens och har 
lämnat drygt 75 samt cirka 50 meningar om humankapitalet inom denna kategori, vilket 
gett 4 respektive 3 poäng. Majoriteten har dock lämnat mindre än 10 eller 10 meningar 
om denna typ av information. Aktiebolaget SKF har fått högsta poäng av alla inom 
kategorin motivation medan de andra fått mellan 1 och 3 poäng. Skillnaden i 
omfattningen av redovisning av personal har varit stor och sträcker sig från 14 
meningar hos Micronic Mydata och 243 meningar hos SKF. 
 

5.2.4 Jämförbarhet över tiden 
Diagrammet nedan visar resultatet på J1: Hur många tidigare perioder företag redovisar 
tillsammans med den aktuella perioden.  
 

 
Figur 21: Resultat J1, Hur många tidigare perioder företag redovisar tillsammans med 
den aktuella perioden 
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också varit låg. Drygt hälften av företagen har inte redovisat några tidigare perioder. 
Resten av företagen har redovisat endast en period, det vill säga det föregående året, 
tillsammans med räkenskapsåret 2012. Vad gäller kategorin personal har majoriteten 
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fått högsta poäng. Framförallt inom kategorin personal så visar mätningen från J1 att 
när företagen redovisar information i tabeller eller diagram är det ofta tidigare perioder 
som presenteras. Exempelvis medelantalet anställda under de senaste fem åren, det vill 
säga den aktuella samt de fyra tidigare perioderna, har varit förekommande i flera 
årsredovisningar.  
 

5.2.5 Sammanställning  
I denna del presenteras resultatet på alla mått tillsammans sorterat efter kategori.  
 
 B1 B2 R1 R2 T1 T2 T3 J1 

Kompetens 1,10 5,00 1,56 1,39 - 1,67 1,50 1,00 

Motivation 1,25 4,85 2,00 1,90 1,60 1,85 2,15 1,35 

Personal 3,40 5,00 2,45 2,95 1,80 2,50 3,75 4,10 
  
Tabell 11: Sammanställning av resultat 
 
Tabellen ovan visar medelvärdena på resultatet av mätningen efter kategori samt mått. 
Alla mått, förutom poängen på måttet B2, ligger mellan poäng 1 och 2 vad gäller 
kategorin kompetens. Samma trend finns även vad gäller kategorin motivation. 
Medelvärdet på B2 ligger högst medan resten ligger mellan 1.3 och 2.2. Medelvärdena 
på kvalitet på information om personal har varit något högre jämfört med de andra 
kategorierna. Medelvärdet på B2 ligger dock högst, precis som hos de andra 
kategorierna, och näst högst ligger medelvärdet på J1 som var 4.1. De lägsta 
medelvärdena uppvisar J1 med 1 i kompetens, B1 med 1.3 i motivation samt T1 med 1.8 
i personal. Fördelning mellan kategorierna efter mått visar att personal har högst poäng 
på samtliga mått. Kategorin kompetens ligger lägst på de flesta måtten förutom B2 och 
T1.      
 

5.2.6 Jämförbarhet mellan företag 
I denna del kommer resultat från måttet JA: Hur strukturen av redovisningen av 
humankapitalet ser ut mellan företagen, samt JB: Vilka humankapital-relaterade 
nyckeltal som används, att presenteras. 
 
Kompetens 
Vid en jämförelse av meningarnas placeringar mellan företagens årsredovisningar har 
det visats att de flesta företag väljer att redovisa informationen om kompetensen i början 
av årsredovisningarna. Företagens årsredovisningar brukar vanligtvis innehålla en 
sektion med icke-finansiell information och en sektion med finansiell information. Den 
icke-finansiella delen redovisas ofta i början av årsredovisningarna och den finansiella 
delen i senare delar. Meningarna om kompetens har ofta förekommit i de icke-
finansiella delarna och dessutom bland de allra första sidorna av årsredovisningarna. 
Ibland har även information om kompetens förekommit under hållbarhetsredovisningen, 
i de fall som företaget inkluderat den i årsredovisningen.  
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Motivation 
Precis som hos kategorin kompetens har det vid jämförelsen av meningarnas placeringar 
inom kategorin motivation visats att större delen av informationen förekommer i de 
icke-finansiella delarna av årsredovisningen. Informationen redovisas dock inte i lika 
stor omfattning precis i början av årsredovisningarna, som informationen om kompetens 
gjorde. Informationen är istället spridd över hela den icke-finansiella delen. Precis som 
redogjordes i den praktiska metoden så har det ibland berott på kontexten i meningarna 
som avgör kategoriseringen i humankapitalet. Exempelvis personaloptioner är ett 
område som kategoriserats till motivation i de fall det framgår i årsredovisningarna att 
de är till för att motivera de anställda. Personaloptionerna samt incitamentsprogrammen 
är de typer av information som förekommer i störst omfattning i den finansiella delen 
samt hos många årsredovisningar.  
 
Personal 
Placeringen av meningarna i årsredovisningarna visar vid jämförelsen mellan företagen 
att den information som finns inom kategorin personal är utspridd över företagens hela 
årsredovisningar. Kategorin personal berör många olika typer av information och 
därmed förekommer informationen i årsredovisningarna i såväl de finansiella som de 
icke-finansiella delarna av årsredovisningarna. Exempelvis har personaloptioner även 
inom denna kategori förekommit relativt ofta. Som beskrevs ovan så är personaloptioner 
ett område som inkluderas inom både personal och motivation. De gånger som denna 
information blivit kategoriserad till personal har informationen inneburit en redogörelse 
där det inte tydligt framgår att de är för att motivera de anställda. Trots att 
informationen är utspridd över hela årsredovisningen domineras ändå informationen i 
den finansiella delen i årsredovisningarna. Exempel på information som förekommer 
här är pensioner och optioner.  
 
Nyckeltal 
Nedan presenteras resultat på måttet JB: Vilka humankapital-relaterade nyckeltal som 
används. Detta mått förutsätter att det finns nyckeltal inom varje kategori. Med 
nyckeltal menar vi ett tal som indikerar ett mått som används för att värdera ett företag. 
Talet måste också sättas i relation till något annat för att anses som ett nyckeltal, 
exempelvis ”könsfördelning” uttryckt i procent. Inom kategorin kompetens har dock 
inga nyckeltal presenterats. Vad gäller kategorin motivation har två nyckeltal 
identifierats. Dock har båda förekommit endast i en årsredovisning. Eftersom JB skall 
mäta jämförbarhet mellan företagen anser vi att det är endast relevant att redovisa 
nyckeltal som har förekommit hos fler årsredovisningar än en. Därmed finns det inget 
nyckeltal som är aktuellt att redovisa inom kategorin motivation. Detta innebär att 
nyckeltalen som presenteras i tabellen på nästa sida alla är från kategorin personal. 
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Nyckeltal: Personal Företag Antal  
Medelantal anställda Cellavision. Indutrade. Bilia. ICA. BE 

Group. KappAhl. Haldex. Alfa Laval. 
Endomines. Aspiro. Enea. Micronic 
Mydata. Proact IT Group. Lagercrantz 
Group. H&M. SKF. Investment Öresund. 
Electrolux. 

20 

Könsfördelning KappAhl. BE Group. Cellavision. 
Investment Öresund. H&M. Indutrade. 6 

Sjukfrånvaro Cellavision. ICA. BE Group 3 
Medelålder Bilia. KappAhl. 2 
Personalomsättning Cellavision. ICA 2 
Omsättning per anställd Indutrade. Alfa Laval. 2 

 
Tabell 12: Nyckeltal Personal 

 
Det nyckeltal som förekommit hos flest företag är ”medelantalet anställda”, då samtliga 
företag har presenterat detta nyckeltal i sina årsredovisningar. Sex av företagen har 
redovisat ”könsfördelningen” i företaget, ibland även som “medelantalet anställda, 
varav män/kvinnor”. ”Könsfördelning” (inom ledningen) är som ”medelantal anställda” 
obligatoriska uppgifter att redovisa enligt ÅRL 5:18-19. Dock har inte alla företag 
redovisat detta i form av nyckeltal utan vissa företag har redovisat ”antal män och 
kvinnor”, vilket vi inte ansett som nyckeltal. Tre stycken företag har redovisat 
nyckeltalet ”sjukfrånvaro”. Hos två företag har nyckeltalen ”medelålder”, 
”personalomsättning” samt ”omsättning per anställd” förekommit. Det har även funnits 
fem andra nyckeltal hos företagen som endast förekommit en gång och därmed har vi 
valt att inte presentera dessa.   
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Analys Slutsats 

6. ANALYS 
Här nedan presenteras analysen av resultatet med koppling till den teoretiska 
referensramen. Med hänsyn till studiens syften kommer analysen att fokusera på att 
redogöra i vilken omfattning som redovisning av humankapital uppfyller de kvalitativa 
egenskaperna i IFRS samt även möjligheten att mäta kvalitet på information främst av 
icke-finansiell och kvalitativ karaktär. 

6.1  Begriplighet 
Begriplighet sätter krav på att företag upprättar redovisning på ett sådant sätt att läsaren 
kan förstå innehållet (Artsberg, 2005, s. 169). Det kan därtill konstateras att tabeller och 
diagram bidrar till att öka begriplighet (Jonas & Blanchet, 2000, s. 363; van Beest et al., 
2009, s. 14). Resultatet av måttet B1, användning av tabeller/diagram, visar enligt detta 
att information om kompetens samt motivation är mindre begriplig jämfört med 
information om personal. Detta resultat kan bero på informationens natur inom 
humankapitalets tre olika kategorier. Informationen som varit vanligt förekommande 
inom kategorin personal, som exempelvis antal anställda, anses vara en kvantitativ 
dimension inom humankapitalet (Shultz, 1961, s. 8). Å andra sidan betraktas 
information om kompetens och färdighet som en kvalitativ dimension (Shultz, 1961, s. 
8), som omfattas av kategorin kompetens.  Dessa dimensioner kan även ha påverkat 
informationens natur, det vill säga att information om kompetens främst är av kvalitativ 
karaktär medan information om personal i större utsträckning är av kvantitativ karaktär. 
Motivation har inte nämnts vid diskussion om kvantitativa och kvalitativa dimensioner 
av Shultz (1961, s.8) men under datainsamlingen har det förekommit både kvantitativ 
och kvalitativ information avseende motivation. Som exemplen i det föregående kapitlet 
visar, har tabeller och diagram använts främst för kvantitativ information. Företagen kan 
ha haft större behov av att redovisa kvantitativ samt finansiell information i form av 
tabeller och diagram för att öka begripligheten för intressenterna. Det indikerar även att 
det inte finns behov av att kvantifiera innehållet och illustrera detta i tabeller/diagram 
när informationen är av kvalitativ eller icke-finansiell karaktär på samma sätt som när 
det handlar om kvantitativ och finansiell information. Denna aspekt bör tas hänsyn till 
vid bedömning av begriplighet hos information om kompetens genom måttet B1.   
 
Begriplighet mätt genom förekomsten av fackspråk (termer) är huvudsakligen lika hög 
för alla de tre kategorierna. Användning av termer i förhållande till begriplighet kan 
relateras till vilken kunskapsnivå som IFRS förutsätter att användaren bör ha. En viss 
prestation från användaren anses krävas vid läsning av årsredovisning eftersom IFRS 
förutsätter att han/hon har rimlig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och 
redovisning samt ambitionen att studera informationen med rimlig noggrannhet (FAR 
Akademi, 2012, s. 14). Detta leder också till att företagen kan se intressenter som 
använder sig av årsredovisning som en homogen grupp vad gäller kunskapsnivå, vilket 
kan underlätta utformningen av årsredovisningen. Dock kan det vara svårt att avgöra hur 
mycket noggrannhet som är “rimlig” enligt IFRS, vilket även påvisar ett visst utrymme 
för företagen att göra bedömningar som Marton (2013, s. 14) nämner. 
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6.2 Relevans 
Egenskaperna som varit i fokus vid mätningen av relevans är framåtblickande och 
tillbakablickande karaktär i informationen. Resultatet visar att relevansen i 
informationen i kategorin kompetens är relativt låg, det vill säga det finns lite 
information som är av framåtblickande och tillbakablickande karaktär. Liknande trend 
finns även i informationen om motivation men det finns även flera företag som har fått 3 
eller 4 poäng. Som diskuterats i den teoretiska referensramen tar begreppet relevans 
hänsyn till användbarhet för beslutsfattande (Smith, 2006, s. 25), det vill säga 
informationen är relevant då den kan användas av intressenterna för beslutsfattande. 
Detta kan innebära att information om kompetens saknar relevans för beslutsfattande 
och information om motivation tenderar åt samma håll. Å andra sidan visar resultatet att 
information om personal ger bättre förutsättningar för intressenterna att använda den 
som underlag för beslutsfattande. 
  
Som diskuterats i teorikapitlet är informationsbehovet olika för olika intressenter. 
Därmed är det svårt att mäta vad som är relevant information för en given intressent. I 
och med att mätningen fokuserar på olika sorters karaktär i meningar och inte vilket 
ämne meningarna handlar om finns ingen bedömning om vilken kategori som är mer 
relevant än de andra. Däremot har kompetens, utifrån resonemanget avseende begreppet 
humankapital, varit centralt för begreppet och de andra två kategorierna har betraktas 
mer som komplement, dock obligatoriska, för att kompetensen skall kunna finnas. 
Dessutom visar studien av Gamerschlag (2013, s. 337) att för aktörer på 
kapitalmarknaden väger information om kompetens tyngre än de andra kategorierna. 
Med hänsyn till detta kan det anses att informationen om kompetens är mer relevant än 
de andra två kategorierna. Detta kan innebära att även om information om personal 
redovisad i årsredovisningar har bättre förutsättningar för att ge hög relevans garanterar 
detta inte att den blir relevant för alla intressenter. 
 
Varför information om personal har fått högre poäng relativt de andra kategorierna, det 
vill säga den har innehållit framåtblickande och tillbakablickande information i större 
utsträckning, kan bero på flera orsaker. Det kan vara på grund av att karaktärerna 
hänförda till kategorin personal är lättare att presentera framåt- samt tillbakablickande 
information jämfört med dem i kategorierna kompetens och motivation. Som nämnts vid 
föregående avsnitt kan kvantitativ och kvalitativ dimension i humankapitalet (Shultz, 
1961, s. 8) även i detta avseende ha lett till olika svårigheter i att ge relevant information 
mellan kategorierna. Till exempel har förekomsten av tabeller inom kategorin personal 
bidragit till att de flesta företag hade fått 3 poäng på måttet R2 medan flera företag 
avseende information inom de andra kategorierna har fått lägre poäng. Förekomsten av 
kvantitativ information kan ha lett till bättre förutsättningar för att information skall vara 
relevant för användaren.  
 
Relevans som ökas genom att förmedla framåtblickande information förutsätter någon 
typ av prognostisering eller framhållning. Problem med subjektiva bedömningar av 
humankapitalet kan ha motverkat att företagen redovisar framåtblickande information. 
Humankapitalet är bundet till de anställda och därmed kan företagen inte äga denna 
tillgång (Möller et al., 2011, s. 315). Avsaknad av kontrollen över humankapitalet anses 
öka osäkerheten i framtidsbedömningen av denna tillgång i större utsträckning än 
bedömningen om de tidigare eller den nuvarande perioden. Detta försvårar därmed för 
företagen att förmedla informationen om framtiden avseende humankapitalet på ett 
tillförlitligt sätt. Detta problem relateras även till avvägningen mellan relevans och 
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tillförlitlighet (FAR Akademi, 2012, s. 17). Även om framåtblickande information om 
humankapitalet är högst relevant för intressenterna måste företagen även överväga 
tillförlitligheten i informationen.  
 

6.3 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet har mätts med hänsyn till tre olika redovisningsprinciper: verifierbarhet, 
neutralitet samt fullständighet. Verifierbarhet tas i första hand hänsyn till när det finns 
uppskattningar och antaganden, vilket lett till att det inte har funnits underlag för att 
mäta verifierbarhet för kategorin kompetens samt vissa fall i motivation. Spridningen på 
företagens poäng inom motivation och personal är jämförbar och de flesta företagen 
ligger på mellan 1 och 2 poäng, vilket kan innebära relativt låg verifierbarhet. Det 
innebär också att det är få företag som argumenterar för sina uppskattningar, vilket 
försvårar för intressenterna att bedöma om uppskattningarna har genomförts på ett 
tillförlitligt sätt. 
 
Neutralitet har funnits i varierande grad i respektive kategori; det är lägre hos kategorin 
kompetens och motivation samt något högre i informationen om personal. Dock visar 
medelvärden att information om alla tre kategorier har haft relativt låg neutralitet. 
Neutralitet tar hänsyn till objektivitet och balans (Jonas & Blanchet, 2000, s. 362). 
Resultatet kan bero på svårighet med att behålla objektiviteten vid presentation av 
humankapital. Det finns dock många meningar i alla kategorier som har identifierats 
som varken positiva eller negativa, vilket bidrar till att öka neutraliteten. Däremot, med 
hänsyn till en del av synpunkterna från projektet av IASB och FASB, kan neutralitet 
anses vara omöjlig att sträva efter i finansiella rapporter som är ämnade att påverka 
beslut (IASB, 2010, s. 61), det vill säga relevanta för intressenters beslutsfattande. 
Denna synpunkt avspeglar att en avvägning måste göras mellan relevans och 
tillförlitlighet samt ifrågasätter även poängsättningen mellan 1och 4 för vilken det enda 
som avgör är balansen mellan positiva och negativa aspekter. Det relativt låga resultatet 
kan också bero på den stora betydelsen av humankapitalet för företagen. Som nämnts i 
den teoretiska referensramen, är humankapitalet en av de viktigaste tillgångarna för 
företagets framgång (Wright et al., 2001, s. 702). Det anses därmed rimligt att företagen 
tenderar att uttrycka mer positiva än negativa aspekter om sitt humankapital.  
 
Vad gäller fullständighet som mätts genom måttet T3, omfattning av information, finns 
det större skillnader mellan kategorierna jämfört med de tidigare måtten: T1 för 
verifierbarhet samt T2 för neutralitet. Resultatet indikerar att information om personal 
är mer fullständig än information om motivation och kompetens. En av orsakerna till 
detta kan vara huruvida det finns obligatoriska uppgifter som skall lämnas inom 
kategorierna. Som nämnts i den teoretiska referensramen skall uppgifter avseende 
ersättningar, medelantalet anställda samt könsfördelning lämnas i årsredovisningen 
enligt ÅRL (5:18-25). Meningarna om alla dessa uppgifter har klassificerats som 
information om personal förutom uppgifter om rörlig ersättning som exempelvis 
kopplas till incitamentprogram. Sådana meningar har sorterats till kategorin motivation. 
Studien av Möller et al. (2011, s. 320) visar motsatta resultat mot denna studies vad 
gäller omfattning av upplysningar om humankapital. Deras innehållsanalys med 
beräkning av humankapitalrelaterade ord visar att information om kompetens lämnas i 
större utsträckning än information om personal och motivation. Motsatta resultat kan 
delvis bero på användning av olika kodningsenheter (meningar kontra ord).  
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Olika känslighetsgrader i informationen kan även ha påverkat skillnaden i fullständighet 
av informationen mellan de olika kategorierna. Som nämnts i den teoretiska 
referensramen har konkurrenter även tillgång till årsredovisningen (Edenhammar et al., 
2013, s. 19). Denna aspekt kan motverka att företagen redovisar så mycket information 
som möjligt, särskilt om den kan utnyttjas av konkurrenterna. Som diskuterats ovan är 
kompetens centrum för begreppet humankapital och information om kompetens kan vara 
känsligare att offentliggöra.  Det kan därmed finnas ett dilemma hos företagen mellan 
viljan att redovisa deras viktiga tillgång och oron över att informationen blir utnyttjad av 
konkurrenterna. 
  
De tre redovisningsprinciperna som tagits hänsyn till vid mätningen har väldigt olika 
karaktär i förhållande till varandra. Dock har alla kopplingen till tillförlitlighet. 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att tillförlitligheten i information om 
humankapital ligger relativt lågt men graden varierar beroende på kategorierna inom 
humankapitalet; information om personal har något högre tillförlitlighet än de andra 
kategorierna. 
 

6.4  Jämförbarhet  
Resultatet visar att möjligheten att jämföra information över tid finns för kategorin 
personal i större utsträckning än de andra kategorierna kompetens samt motivation. 
Jämförbarheten över tid kan relateras till begreppet relevans som även förbättras av 
förekomsten av historisk information. Hög jämförbarhet över tid möjliggör för 
intressenter att se trender och bidrar därmed till beslutsfattande. Sambandet syns även 
på liknande trender som finns i resultaten på R2 (historisk information/uppföljning) och 
J1 (presentation av tidigare perioder). Orsaken till skillnaden gällande jämförbarheten 
över tiden mellan kategorierna kan vara liknande som för relevans. Informationens olika 
natur beroende på kategorierna i humankapitalet har gett olika grader av svårighet med 
att presentera information om tidigare perioder för att öka jämförbarheten. Som nämnts 
av Bukh (2003, s. 54), kan information som inte bara innehåller siffror ha orsakat 
minskad jämförbarhet inom kategorierna kompetens och motivation.  
 
Samma förklaring kan även gälla för den begränsade användningen av nyckeltal vid 
redovisning av information om kompetens och motivation, som indikerar lägre 
jämförbarhet mellan företagen i förhållande till kategorin personal. Detta resultat kan 
även ha påverkats av regleringen. Som visats i empirin har två av nyckeltalen inom 
personal koppling till obligatoriska uppgifter enligt ÅRL 5:18-19. Det kan dock 
ifrågasättas huruvida högre jämförbarhet av medelantalet anställda samt könsfördelning 
kan bidra till beslutsfattande. Eftersom humankapitalet består av de tre kategorierna är 
det svårt att jämföra humankapitalet mellan olika företag endast genom nyckeltalen, 
som endast relateras till en av de tre dimensionerna. 
 
Jämförbarhet mellan företagen har även utvärderats genom att se över strukturen i 
redovisning av humankapital med hänsyn till placering av aktuella meningar. Det som 
är gemensamt för alla kategorierna i humankapitalet är att det finns liknande trender hos 
de utvalda företagen med avseende på placering av information, vilket främjar 
jämförbarheten mellan företagen. Graden av jämförbarhet är dock betydligt mindre än 
jämförbarheten som finns i de traditionella delarna av årsredovisningen, såsom resultat- 
och balansräkning. Eftersom redovisning av humankapital är ett i stor utsträckning 
oreglerat område (Artsberg, 2005, s. 374) finns det inte heller någon garanti för att 
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liknande trender hos företagen kommer att finnas kvar i framtiden. Brist på regler 
innebär också brist på skydd för intressenter eftersom regleringen kan bidra till att 
minska informationsasymmetri (Marton, 2013, s. 177).   
 
Vikten av humankapitalet som konkurrenskraft leder till att denna tillgång kan 
förknippas med företagens värdeskapande. Som Bukh föreslår (2003, s. 53) kan det vara 
ett sätt att presentera humankapitalet samt intellektuellt kapital med hänsyn till 
företagens värdeskapande modeller och strategier. Detta bidrar även till tydligare 
struktur i redovisningen av humankapitalet och därmed högre jämförbarhet mellan 
företagen. Dock kan det fortfarande vara svårt att jämföra innebörden av humankapitalet 
eftersom, som nämnts av Bukh (2003, s. 53), värdeskapande modeller och strategier är 
olika mellan företagen. 
 

6.5 Möjlighet att mäta kvalitet  
Som en del av syftet ämnar studien även utvärdera möjligheten att mäta kvalitet på 
information främst av icke-finansiell och kvalitativ karaktär. Mätinstrumentet som 
använts är baserat på studien av van Beest et al. (2009). Som diskuterats tidigare finns 
det skillnader i forskningsområdet mellan vår och deras studie. Till skillnad från studien 
av van Beest et al. (2009) fokuserar vår studie endast på redovisning av humankapital. 
Även om måtten som använts av van Beest et al. (2009) har anpassats till vår studie har 
det uppkommit några svagheter och begränsningar med mätningen.  
 
Som analyserats tidigare kan måttet B1 (användning av tabeller/diagram) för 
begripligheten ha varit snedviktat för de tre kategorierna; måttet tar inte hänsyn till 
vilken komplexitetsgrad själva informationen som respektive kategori har. Det 
uppkommer därmed osäkerhet om måttet B1 i sin helhet kan vara tillämpbart för att 
mäta begriplighet på informationen om humankapital, vilket ifrågasätter validiteten på 
detta mått. Reflektion över datainsamlingen tyder på att det inte finns samma behov av 
att använda sig av tabeller och diagram för information om kompetens som för 
informationen om personal. Vi har inte tagit hänsyn till komplexiteten av informationen 
inom varje kategori och det är därmed möjligt att informationen om personal är mer 
komplex än den om kompetensen. I de fall komplex information är förekommande är 
det möjligt att illustrationen av informationen i form av tabeller och diagram kan 
reducera komplexiteten. Däremot förutsätter vi inte att informationen är mer begriplig 
bara för att den förekommer i en tabell, och därmed kanske B1 inte är ett rättvist mått. 
Liknande problem har inte identifierats för måttet B2 (användning av fackspråk), vilket 
kan indikera att resultatet av detta mått är trovärdigare än måttet B1 (användning av 
tabeller/diagram). 
 
Med hänsyn till den teoretiska referensramen har måtten inte täckt alla egenskaper som 
är relaterade till relevans, vilket kan anses vara en svaghet med mätningen. 
Väsentlighetsprincipen samt aktualitet har inte tagits hänsyn till under mätningen. Det är 
svårt att bedöma om företaget har lämnat väsentliga uppgifter eller tillräckliga detaljer 
och tilläggsinformation. Som IASB (2010, s. 17) konstaterat är frågan om vad som är 
väsentligt företagsspecifik, vilket kräver att intressenterna har djupare förståelse för 
företagets verksamhet och omständigheter. Detta attribut leder också till svårighet att 
mätta detta på ett tillförlitligt sätt. Måtten för relevans har inte heller tagit hänsyn till 
relevans på den aktuella periodens information. Denna hänsyn saknas även i studien av 
van Beest et al. (2009). Som beskrivits i det tredje kapitlet, påstår IASB (2010, s. 17) att 
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information om den aktuella perioden också kan bli underlag för prognostisering. Till 
exempel, som benämningen “årsredovisning” låter, skall en sådan rapport i första hand 
innehålla information om det aktuella räkenskapsåret. Att presentera information om 
den aktuella perioden anses därmed vara en självklarhet och får anses vara ett 
minimumkrav på att informationen skall vara relevant. 
 
På samma sätt för egenskapen relevans finns det några redovisningsprinciper kopplade 
till tillförlitlighet som inte har täckts av mätningen. Dessa är försiktighetsprincipen och 
innebörd före form. Innebörd före form har ansetts mindre relevant att ta hänsyn till då 
mätningen endast gäller för redovisning av humankapital. Vad gäller 
försiktighetsprincipen har IASB tagit mindre hänsyn till denna under projektet med 
FASB (IASB, 2010, s. 61), vilket kan indikera att det är mindre relevant att mäta 
tillförlitlighet genom försiktighetsprincipen. Principen korrekt bild har däremot delvis 
tagits hänsyn till i och med måtten för tillförlitlighet eftersom begreppet korrekt bild 
motsvarar de aspekterna av tillförlitligheten (fullständighet, neutralitet samt fri från fel) 
som IASB vill förmedla (IASB, 2010, s. 59). Måttet T1 (verifierbarhet) har inte kunnat 
användas för alla kategorier i humankapitalet i alla årsredovisningar. Genom detta kan 
brist på flexibilitet i måttet konstateras. De identifierade uppskattningarna samt 
antagandena är av finansiell karaktär. Det kan vara så att verifierbarhet endast kan tas 
hänsyn till vid finansiell information. Redovisning av humankapital innehåller icke-
finansiell information i stor utsträckning och graden av sådan information är större i 
kategorierna kompetens och motivation. På grund av svårigheter med värdering av 
humankapital i monetär form (Vergauwen & van Alem, 2005, s. 90), som diskuterats i 
det tredje kapitlet, samt att humankapitalet inte kan tas upp till balansräkningen enligt 
regleringen, saknas även tillfälle att verifiera en sådan värdering.  
 
Till skillnad från de flesta andra måtten fokuserar måttet T2 som mäter neutralitet på 
kvalitativ information. För att bedöma huruvida informationen handlar om positiva eller 
negativa aspekter/händelser är det inte tillräckligt med kvantitativ data utan information 
om företagens uppfattning om datan eller förklaring över det aktuella sammanhanget 
kan vara nödvändiga. Detta kan innebära att tillförlitligheten i form av neutralitet kan 
mätas vid en undersökning som tar hänsyn till både kvalitativ och kvantitativ 
information. Måttet T3 (omfattning av information) har endast tagit hänsyn till 
omfattningen och inte innehållet, exempelvis huruvida information tillräckligt förklarar 
väsentliga aspekter av företagets ekonomiska ställning eller huruvida information som 
är nödvändig för användaren lämnas, som principen fullständighet innebär (IASB, 2010, 
s. 18; Smith, 2006, s. 28). Det innebär att hög poäng på detta mått indikerar att det finns 
förutsättningar för att informationen är tillräcklig och därmed fullständig. Om innehållet 
består av oväsentlig information kan det dock försämra graden av väsentlighet (Marton, 
2013, s. 203).  
 
Måttet J1 som mäter jämförbarheten över tid fokuserar på antal tidigare perioder som 
redovisat. Detta mått har däremot inte tagit hänsyn till frekvensen av 
redovisningstillfällen som innehållit information om tidigare perioder. En sådan 
information kunde ha kompletterat denna mätning och gett en bättre bild av 
jämförbarheten över tid inom varje kategori i humankapitalet. Måttet JA som mäter 
jämförbarheten mellan företag genom strukturen om redovisningen av humankapital har 
inneburit ett relativt komplext tillvägagångssätt vid utvärderingen. Speciellt med hänsyn 
till att humankapitalet är ett oreglerat område i redovisningen (Artsberg, 2005, s. 374) 
har det inneburit att företagen har haft relativt stor variation var denna typ av 
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information har presenterats i årsredovisningarna. Däremot har mätning av jämförbarhet 
mellan företag genom måttet JB (användning av nyckeltal) varit lättare att genomföra. 
Eftersom nyckeltal skapas endast av kvantitativa data förutsätter detta mått indirekt att 
det skall finnas kvantitativ data inom varje kategori i humankapitalet. Resultatet visar att 
denna förutsättning inte alltid finns i alla kategorier, vilket försvårar mätningen av detta 
mått. 
 
Även vad gäller mätningen som helhet finns några begränsningar. Eftersom denna 
studie fokuserar endast på redovisning av humankapital saknas ett helhetsperspektiv vid 
mätningen av kvalitet. Det kunde ha funnits annan information i årsredovisningen som 
hade förstärkt kvaliteten på informationen om humankapitalet. Som Cohen et al. (2004, 
s. 29) har mätt kvalitet på årsrapporter med hänsyn till bolagsstyrningen kan information 
som gäller för företaget som helhet även ha påverkat kvaliteten på redovisning av 
humankapitalet. Denna aspekt har dock inte reflekterats i mätningen under denna studie. 
Relationen mellan de fyra egenskaperna har inte heller tagits hänsyn till eftersom 
mätningen har skett för varje egenskap för sig, vilket kan relateras till kritik från 
Schipper och Vincent (2003, s. 103) mot denna typ av metod. Som nämnts i den 
teoretiska referensramen finns det samband mellan egenskaperna, till exempel mellan 
begriplighet och relevans, samt mellan relevans och tillförlitlighet. Mätningen i denna 
studie har inte synliggjort effekten på de fyra kvalitativa egenskaperna mot varandra, 
vilket ses som en begränsning.  
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7. SLUTSATS 
I denna del kommer studiens slutsatser att presenteras. Inledningsvis kretsar kapitlet 
kring uppfyllandet av studiens syfte och vidare till rekommendationer. Kapitlet avslutas 
med förslag till fortsatta studier inom området.  

 
7.1 Slutsats 

Studiens problemformulering lyder som följande:  
I vilken utsträckning uppfyller redovisningen av humankapitalet i svenska börsnoterade 

företag de kvalitativa egenskaperna ur intressenternas perspektiv? 
 
Genom att operationalisera begreppen begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt 
jämförbarhet har mätningen av kvalitet genomförts, vilket uppfyller en del av studiens 
syfte (att undersöka kvalitet på redovisningen av humankapitalet hos börsnoterade 
svenska företag ur intressenternas perspektiv). Genom att ha samma förutsättningar som 
intressenten vad gäller tillgång till information om humankapitalet har deras perspektiv 
avspeglats i genomförandet.  
 
Utifrån analysen kan det konstateras att redovisningen av humankapitalet är relativt 
lättbegriplig. Kvalitet i term av relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet över tid 
varierar beroende på typen av information om humankapitalet. Trenden är att 
information om personal har relativt hög kvalitet jämfört med kompetens och 
motivation. Variationen kan ha orsakats av olika egenskaper i de olika kategorierna av 
humankapitalet, som ger varierande svårigheter att presentera information som är 
relevant, tillförlitlig eller jämförbar. Liknande struktur i redovisningen av 
humankapitalet hos företagen visar på jämförbarhet mellan företagen. Det är däremot 
ingen garanti att trenden fortsätter eftersom redovisningen av humankapitalet är ett 
oreglerat område. Det noteras även att graden av jämförbarhet av informationen om 
humankapitalet fortfarande är betydligt mindre än de traditionella delarna.  
 
Utvärdering av möjligheten att mäta kvalitet på information främst av icke-finansiell 
och kvalitativ karaktär är även studiens syfte. Vårt sätt att mäta kvalitet på redovisning 
av humankapitalet har visat sig ha både styrkor och svagheter. Styrkan med detta 
mätningsinstrument är att mätningen reflekterar de kvalitativa egenskaperna reglerade i 
IFRS som sätter ramen för hur redovisning skall se ut. Hänsyn till regleringen anses 
viktig eftersom den skall säkerställa kvalitet på redovisningen på den nivå som kan 
åstadkommas av företag samt den som krävs av företagens intressenter. En annan styrka 
är att denna metod omfattar både finansiell och icke-finansiell information i 
årsredovisningen. Däremot relateras svagheterna till svårigheterna med 
operationaliseringen av alla aspekter i de kvalitativa egenskaperna. Svårigheterna beror 
delvis på bristen av företagens perspektiv i studien. Om deras perspektiv presenterats 
kunde detta ha gett bättre förståelse för förutsättningarna vid utformningen av 
årsredovisningarna. Informationens olika natur hos de olika kategorierna i 
humankapitalet sinsemellan har även gett olika förutsättningar vid mätningen, vilket har 
försvårat tillämpningen av alla måtten. Trots svagheterna anser vi att detta 

Slutsats 



 

65 
 

tillvägagångsätt är genomförbart och att styrkorna med denna metod bör lyftas fram. 
 

7.2 Studiens bidrag och begränsningar  
Denna studie har både bidrag och begränsningar. Som beskrivits i inledningen har 
studien endast fokuserat på redovisning av humankapitalet hos börsnoterade företag i 
Sverige. Detta innebär även att studiens resultat är begränsat till det området.  
 
Att genomföra mätning av kvalitet på redovisning av humankapital anses vara ett bidrag 
i sig. Tillvägagångssättet för innehållsanalysen samt mätningen därefter har gett inblick 
i hur en sådan undersökning kan genomföras i praktiken. Tidigare studier inom området 
har huvudsakligen fokuserat på omfattningen av redovisningen och därmed har 
innehållsanalyserna varit på grundläggande nivåer. Genomförandet av en mer utvecklad 
innehållsanalys, under denna studie, som ger underlag till bedömning av kvalitet på 
redovisningen, är unikt och skiljer sig från de tidigare studierna inom redovisning av 
humankapitalet (Gamerschlag, 2013; Möller et al., 2011), samt de övergripande 
studierna inom redovisning av intellektuellt kapital (Bozzolan et al., 2003; Guthrie et 
al., 2005; Guthrie & Petty, 2000; Olsson, 2001; Vandemaele et al., 2005). Därmed 
bidrar studien till att lyfta fram möjligheten att undersöka redovisningen av 
humankapitalet på ett nytt sätt.  
 
Studien bidrar även med att företagen samt normgivaren kan få ta del av studiens 
resultat och reflektera över kvaliteten på dagens redovisning av humankapitalet. Utöver 
detta har studien som teoretiskt bidrag minskat underskottet på studier med fokus på 
kvalitet på redovisning av humankapitalet. Betoningen på kvalitet har även bidragit till 
att forskningsområdet, redovisning av humankapital, har fått en ytterligare aspekt med 
vilken redovisningen av humankapitalet kan utvärderas på ett utökat sätt. Studiens fokus 
på redovisningen av humankapitalet skiljer sig från studien av van Beest et al. (2009)  
med hänsyn till kvalitetsmätning. Vi anser att detta fokus har bidragit till att utvärdera 
möjligheten att mäta kvalitet på information som är främst av icke-finansiell och 
kvalitativ karaktär, vilket även har varit studiens syfte. 
 

7.3 Rekommendationer och synpunkter till aktörer i samhället 
Utifrån vad vi har kommit fram till under denna studie har vi följande 
rekommendationer till företag, intressenter samt normgivare; 
 
Till företag som upprättar årsredovisningar enligt IFRS skulle vi vilja rekommendera att 
redovisa personalens kompetens och motivation i större utsträckning. Vi uppmuntrar 
även företagen att sträva efter att redovisa vilka konsekvenser som företagets 
humankapital har orsakat eller kommer att orsaka verksamheten. Vi är dock medvetna 
om att denna prestation kan innebära subjektiva bedömningar vilket kan påverka 
tillförlitligheten på informationen negativt. Därför rekommenderar vi även att inkludera 
beskrivningar hur bedömningarna har gått till så att intressenterna själva kan avgöra om 
informationen är användbar. 
 
Till intressenter kan vi utifrån resultatet säga att företagens presentation av 
humankapital håller kvalitet i viss mån. Information om kompetens och motivation är 
dock begränsad och uppfyller de kvalitativa egenskaperna i mindre utsträckning än 
information om personal. Eftersom normgivare hittills har tagit hänsyn till 



 

66 
 

intressenternas krav på företagens information rekommenderar vi att visa särskilt krav 
på att få information om humankapitalet, vilket kan leda till bättre redovisning av detta.   
 
Till normgivare har vi synpunkter med avseende på regleringen för redovisningen av 
humankapitalet. Resultatet visar att företagen har liknande struktur i sin redovisning av 
humankapitalet, vilket underlättar för läsaren att jämföra mellan företag. Dock anser vi 
att ett regelverk för utformningen av redovisning av humankapital kan försäkra att 
företagen fortsätter att redovisa på liknande sätt jämfört med varandra samt även främja 
en ännu mer strukturerad redovisning. Vi inser samtidigt svårigheter med att utforma 
regler som är tillämpbara för olika typer av företag eftersom betydelsen av 
humankapitalet kan variera mellan olika företag. Därför anser vi att ett samarbete med 
företagen från olika branscher är nödvändigt vid utformningen av regler.  
 

7.4 Förslag till fortsatta studier i ämnet 
Vi anser att detta sätt att mäta kvalitet på redovisning av humankapital är användbart 
och därmed bör vidare forskning inom området uppmuntras. Med hänsyn till 
begränsningarna och svagheterna med vårt sätt att mäta kvalitet kan vidare forskning 
fokusera på operationaliseringen av de fyra kvalitativa egenskaperna. Det har upptäckts 
svårigheter i operationaliseringen med särskild anpassning till redovisning av 
humankapital. Med detta uppmuntras vidare studier kring hur de kvalitativa 
egenskaperna kan operationaliseras vid mätning av kvalitet på humankapital-
redovisning. Undersökning med fokus på att hitta mätningsmetoder som tar även hänsyn 
till relationerna mellan de fyra kvalitativa egenskaperna anses även som ett förslag på 
vidare forskning. Som nämnts tidigare pågår fortfarande projektet av IASB i samarbete 
med FASB som kan påverka de kvalitativa egenskaperna reglerade i IFRS. Om de fyra 
befintliga kvalitativa egenskaperna ändras i framtiden kan forskning om jämförelse av 
kvalitet på redovisning av humankapital mellan före och efter ändringen bli relevant.  
 
Det kan även vara aktuellt att lyfta fram intressenternas perspektiv i större utsträckning 
än i vår studie genom att utföra intervjuer för att få inverkan av deras synpunkter på 
dagens redovisning av humankapital samt dess kvalitet. Kvalitet i term av relevans kan 
vara särskilt aktuellt att mäta med större hänsyn till intressenterna. En studie av 
jämförelse mellan olika branscher eller länder kan även vara relevant för att se om det 
finns skillnader i kvalitet på redovisningen av humankapitalet.  
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BILAGA 1: Mätinstrument 
 
Begriplighet 
B1: Hur många tabeller och diagram som används för information om humankapital 
 

1 = Ingen 
2 = 1-7 
3 = 8-14  
4 = 15-20  
5 = Mer än 20 

 
B2: I vilken omfattning termer används  
 

1 = Mycket fackspråk, ingen förklaring    
2 = Mycket fack språk, minimum förklaring 
3 = Fackspråket är förklarat i text eller ordlista   
4 = Inte mycket fackspråk, eller väl förklarat 
5 = Inget fackspråk, eller utförlig förklaring finns 

 
Relevans 
R1: I vilken omfattning det finns framåtblickande information om humankapital 
 

1 = Ingen framåtblickande information  
2 = Knappt framåtblickande information finns  
3 = Framåtblickande information finns 
4 = Prognoser finns också 
5 = Omfattande prognoser användbar för beslutsfattande 

 
R2: I vilken omfattning det finns uppföljning av affärshändelser eller historisk data som 
är relaterade till humankapital (Tillbakablickande information) 
 

1 = Ingen uppföljning eller historisk data 
2 = Knappt någon uppföljning om tidigare händelser 
3 = Uppföljning finns 
4 = Uppföljning hjälper att förstå hur händelser påverkar företaget 
5 = Omfattande uppföljning 

 
Tillförlitlighet 
T1: I vilken omfattning det finns rimliga argumentationer för antaganden och 
uppskattningar om humankapital (verifierbarhet) 
 

1 = Uppskattningar utan förklaring 
2 = Uppskattningar med förklaring 
3 = Uppskattningar med argumentationer 
4 = Specifik förklaring med formler 
5 = Fullständig argumentation 
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T2: I vilken omfattning företag lämnar både positiva och negativa händelser som är 
relaterade till humankapital (Neutralitet) 
 

1 = Bara positiva händelser/aspekter, inga negativa 
2 = Fler positiva händelser/aspekter nämnda än negativa (N>0) 
3 = Varken positiva eller negativa händelser/aspekter  
4 = Lika många positiva och negativa händelser/aspekter  
5 = Inverkan av positiva och negativa händelser förklaras 

 
T3: I vilken omfattning företag lämnar information om humankapital (Fullständighet) 
 

1 = Mindre än 10 eller 10 meningar 
2 = 11- 40meningar 
3 = 41 - 70meningar 
4 = 71-100  meningar 
5 = Fler än 100 meningar 

 
Jämförbarhet 
J1: Hur många tidigare perioder företag redovisar tillsammans med den aktuella 
perioden (Över tiden) 
 

1 = Ingen jämförelse 
2 = Bara 1 år 
3 = 2 år 
4 = 3 år  
5 = 4 eller fler än 4 år  

 

JA: Hur olika struktur av redovisning av humankapital ser ut mellan företagen. 
baserat på placeringar, användning av diagram, tabeller 
 
JB: Vilka humankapitalet-relaterade nyckeltal som används 
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BILAGA 2: Resultat 
 
Kompetens 

 
 
 
 
 
 
 
  

 B1 B2 R1 R2 T1 T2 T3 J1 

H & M Hennes & Mauritz AB 1 5 1 1 - 3 1 1 

Aktiebolaget Electrolux 1 5 2 1 - 1 3 1 

Aktiebolaget SKF 1 5 3 3 - 1 4 1 

Alfa Laval AB 1 5 1 3 - 1 1 1 

Indutrade Aktiebolag 1 5 2 1 - 2 1 1 

KappAhl AB (publ) 1 5 1 2 - 1 2 1 

Bilia AB 1 5 1 2 - 3 1 1 

Haldex Aktiebolag 1 5 1 1 - 1 1 1 

ICA Gruppen Aktiebolag 1 5 2 2 - 4 2 1 

Studsvik AB 1 5 1 1 - 1 1 1 

BE Group AB (publ) 1 5 2 1 - 3 2 1 

Lagercrantz Group Aktiebolag 1 - - - - - 1 - 

Proact IT Group AB 1 5 1 1 - 1 1 1 

Micronic Mydata AB (publ) 2 5 2 1 - 1 2 1 

Enea Aktiebolag 1 5 2 1 - 1 1 1 

Aspiro AB 1 5 1 1 - 3 1 1 

Anoto Group AB 1 5 1 1 - 1 1 1 

Endomines AB (publ) 1 5 1 1 - 1 1 1 

CellaVision AB 2 5 3 1 - 1 2 1 

Investment AB Öresund 1 - - - - - 1 - 

Genomsnitt 1,10 5,00 1,56 1,39 - 1,67 1,5 1 
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Motivation 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  B1 B2 R1 R2 T1 T2 T3 J1 

H & M Hennes & Mauritz AB 1 5 2 3 2 1 3 2 

Aktiebolaget Electrolux 2 5 4 3 1 1 3 1 

Aktiebolaget SKF 1 4 4 3 2 1 4 2 

Alfa Laval AB 2 5 3 3 2 3 2 2 

Indutrade Aktiebolag 1 5 4 3 1 1 2 1 

KappAhl AB (publ) 1 5 1 1 - 1 2 1 

Bilia AB 1 4 1 1 - 3 1 1 

Haldex Aktiebolag 1 5 1 3 2 3 2 1 

ICA Gruppen Aktiebolag 2 5 2 1 1 3 3 2 

Studsvik AB 1 5 2 1 - 2 2 1 

BE Group AB (publ) 2 5 1 2 - 1 2 2 

Lagercrantz Group Aktiebolag 1 5 2 3 2 1 3 1 

Proact IT Group AB 1 5 1 1 2 1 1 1 

Micronic Mydata AB (publ) 1 5 2 1 - 1 2 2 

Enea Aktiebolag 1 5 1 1 - 1 2 1 

Aspiro AB 1 5 2 1 - 3 1 1 

Anoto Group AB 2 5 1 1 - 3 2 1 

Endomines AB (publ) 1 5 1 1 - 3 1 1 

CellaVision AB 1 5 4 3 1 1 3 2 

Investment AB Öresund 1 4 1 2 - 3 2 1 

Genomsnitt 1,25 4,85 2 1,9 1,6 1,85 2,15 1,35 
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Personal 
 
  B1 B2 R1 R2 T1 T2 T3 J1 

H & M Hennes & Mauritz AB 2 5 1 3 2 1 5 5 

Aktiebolaget Electrolux 4 5 4 3 2 2 5 2 

Aktiebolaget SKF 5 5 4 3 2 2 5 5 

Alfa Laval AB 5 5 4 3 2 2 4 5 

Indutrade Aktiebolag 3 5 1 3 3 4 3 5 

KappAhl AB (publ) 3 5 1 3 3 2 4 5 

Bilia AB 5 5 2 3 2 4 5 5 

Haldex Aktiebolag 4 5 2 3 2 2 4 5 

ICA Gruppen Aktiebolag 4 5 3 3 2 2 4 5 

Studsvik AB 4 5 2 3 2 2 3 5 

BE Group AB (publ) 3 5 4 3 1 4 4 3 

Lagercrantz Group Aktiebolag 3 5 2 3 2 3 4 2 

Proact IT Group AB 3 5 2 3 2 3 3 2 

Micronic Mydata AB (publ) 2 5 2 2 1 2 2 4 

Enea Aktiebolag 3 5 2 3 1 2 4 2 

Aspiro AB 3 5 4 3 2 3 4 5 

Anoto Group AB 4 5 1 3 1 3 2 5 

Endomines AB (publ) 3 5 4 3 2 3 3 5 

CellaVision AB 3 5 2 3 1 1 4 5 

Investment AB Öresund 2 5 2 3 1 3 3 2 

Genomsnitt 3,4 5 2,45 2,95 1,8 2,5 3,75 4,1 
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