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SAMMANFATTNING 

Humankapital är den tillgång inom ett företag som består av personalens kunskaper och 

kompetenser. Enligt redovisningsstandarderna i IFRS-volymen får humankapitalet inte 

redovisas som en tillgång i balansräkningen. Detta kan skapa problem vid 

företagsvärdering eftersom en av företagets viktigaste tillgångar inte finns redovisad. 

Att det finns tillgångar som inte får redovisas i balansräkningen är en anledning till 

varför det uppstår ett gap mellan ett företags bokförda värde och dess marknadsvärde. 

Tidigare forskning inom området, som utförts i enstaka länder, visar att ett företags 

humankapital har en påverkan på marknadsvärdet. Denna studie breddar forskningen 

och bidrar med ny teoretisk kunskap genom att frångå det enstaka landet och studera 

humankapitalets påverkan på markandsvärdet i hela Europa. En jämförelse mellan 

tjänstemanna- och arbetarsektorerna har även genomförts för att ta reda på om 

humankapitlets påverkan på marknadsvärdet skiljer sig mellan dessa. Slutligen 

studerades om humankapitalets påverkan på marknadsvärdet utvecklats med tiden, samt 

om det finansiella läget haft någon påverkan. 

 

Med en deduktiv ansats som utgångspunkt genomfördes en kvantitativ datainsamling 

via databasen Amadeus. Dessa data användes för att genomföra statistiska tester på de 

hypoteser som skapades utifrån den teoretiska referensramen. En viktig del av studien 

har varit att värdera humankapitalet på ett tillförlitligt sätt. Befintliga 

värderingsmodeller har noga analyserats där vi sedan kombinerat de bästa delarna från 

dessa för att uppnå en relevant och rimlig modell. 

 

Resultaten bekräftar den teoretiska referensramen och stora delar av den tidigare 

forskningen i det avseende att investeringar i humankapitalet påverkar ett företags 

marknadsvärde, även när populationen sätts till Europa och inte till något enskilt land. 

Vidare har vi kunnat visa på att det finns en skillnad mellan hur tjänstemanna- och 

arbetarsektorns humankapital påverkar marknadsvärdet, där påverkan är starkare inom 

tjänstemannasektorn. Vi har dock inte kunnat bekräfta att humankapitalets påverkan på 

marknadsvärdet har utvecklats med tiden och att det finansiella läget haft någon 

inverkan.  

 

Denna kunskap bör kunna nyttjas av investerare då förändringar i humankapitalet ger 

indikationer på förändringar i marknadsvärdet. Även företagsledare anses kunna dra 

fördel av denna kunskap i sin verksamhetsstyrning då vi visat på att investeringar i 

humankapitalet ökar företagets värde.  

 

Slutsatsen är att humankapitalet har en inverkan på marknadsvärdet. Då det fortfarande 

råder vissa oklarheter, kring bland annat värderingarn av humankapitalet, anser vi det 

viktigt att fortsatt forskning bedrivs inom området. 
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1. INTRODUKTION 
I detta kapitel redovisar vi för bakgrunden till denna studie för att leda in läsaren på 

forskningsområdet. Vi för även en diskussion i ämnet samt presenterar tidigare 

forskning som bedrivits inom området. Kapitlet avslutas genom att studiens 

problemformulering och syfte presenteras. 

 

1.1 Problembakgrund 
Den externa redovisningens syfte är att förmedla information om företagets ekonomi till 

dess intressenter, detta för att intressenterna ska ha ett underlag för sitt beslutsfattande 

(Sundgren et al., 2013, s. 21). De olika intressenterna kan vara aktieägare, nuvarande 

såväl som potentiella, långivare eller statliga myndigheter och behovet av informationen 

från företaget kan variera mellan de olika intressenterna (Sundgren et al., 2013, s. 22). 

  

Samtliga noterade bolag inom EU, som idag består utav 28 fullvärdiga medlemsländer 

och 6 kandidatländer (EU, 2015), måste från och med år 2005, redovisa enligt IFRS, 

International Financial Reporting Standards (IASplus, 2003).  IFRS är internationella 

redovisningsstandarder som tas fram av det oberoende organet IASB, International 

Accounting Standards Board (Nylund, 2013, s. 3). Över 100 länder runt om i världen, 

därav samtliga länder i Europa, använde sig under år 2008 av IFRS (SEC, 2008).  

 

Enligt IASBs Föreställningsram §53-59 (IASB, 2013, s. 18-19) ska alla resurser som 

har uppkommit till följd av en händelse, varar under företagets kontroll samt förväntas 

innebära framtida ekonomiska fördelar redovisas som en tillgång. Tillgångar kan delas 

upp i två kategorier, materiella tillgångar och immateriella tillgångar. Definitionen på en 

immateriell tillgång är enligt IAS 38:8 (IASB, 2013, s. 665) identifierbar, icke-monetär 

och utan fysisk form och exempel på dessa poster är varumärken, utbildning och reklam 

(Artsberg, 2005, s. 234). För att få redovisa de immateriella tillgångarna måste de 

uppfylla ytterligare kriterier. Dessa kriterier finns att läsa i IAS 38:11-17 (IASB, 2013, 

s. 666-667) och sammanfattas som; Immateriella tillgångar måste vara identifierbara, 

kontrolleras av företaget samt innefatta framtida ekonomiska fördelar. Utöver 

tillgångarna så finns det även standarder för vad som är en skuld och vilka kriterier de 

måste uppfylla för att redovisas. Tillgångarna och skulderna utgör tillsammans ett 

företags bokförda värde, som kan ses som en värdering av företaget. 

 

Ett annat sätt att värdera ett företag på är genom att beräkna dess marknadsvärde. Med 

marknadsvärde menas de värde som aktiemarknaden bestämt och beräknas som antal 

aktier*aktiens pris. Det har visat sig finnas ett gap mellan företagets bokförda värde och 

det marknadsvärde som investerare på aktiemarknaden värderar företaget till. På grund 

av det stora gapet mellan dessa två värderingar har tillgångsredovisningen blivit 

ifrågasatt (Marzo, 2013, s. 565). Gapet tyder på att företag är undervärderade och att 

delar av företags tillgångar saknas i balansräkningen (Marzo, 2013, s. 566). Detta 

fenomen har under de senaste årtiondena skapat intresse hos forskare som velat utforska 

vad det saknade värdet på balansräkningen består av (Bart, 2001, s.132; Maditinos et 

al., 2011, s.133). 

 

Tidig forskning beskrev gapet mellan bokfört värde och marknadsvärde som de 

immateriella tillgångar som inte bokförts på balansräkningen. Redovisningsvärlden 

hanterade länge fenomenet som goodwill, men denna förklaring har över åren utvecklats 

och förändrats (Bart, 2001, s.132). På senare år anser istället flera forskare att gapet 
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består av intellektuellt kapital (Bart, 2001, s.132; Edvinsson, 1997). På grund av 

gällande redovisningsstandarder, som nämnts ovan, får det intellektuellt kapitalet inte 

redovisas som immateriella tillgångar i företagets bokförda värde. Forskare inom 

intellektuellt kapital är dock generellt överens om att det intellektuella kapitalet måste 

redovisas på balansräkningen för att räkenskaperna ska bli informativa och användbara i 

dagens företagsklimat (Marzo, 2013, s. 566). 

 

Enligt Gogan (2014, s. 195) finns idag ingen generell och accepterad modell för hur 

man skulle kunna mäta och redovisa det intellektuella kapitalet. Däremot har forskare 

genom åren tagit fram en rad olika modeller för dessa ändamål och de som fått mest 

genomslag är Balanced Scorecard, Intangable Asset Monitor och Skandia Navigatorn 

(Gogan, 2014, s. 195; Petty et al., 2008, s. 436). 

 

Enligt Skandia-modellen så kan marknadsvärdet delas upp i finanskapital och 

intellektuellt kapital (Edvinsson & Malone, 1998), detta skulle då innebära att gapet 

mellan marknadsvärde och bokfört värde förklaras i sin helhet av det intellektuella 

kapitalet. Enligt Edvinsson och Malone (1998) så kan det intellektuella kapitalet i nästa 

steg delas in i humankapital (HK) och strukturkapital. Strukturkapital byggs i olika steg 

upp utav bland annat kundrelationer, patent och varumärken (Edvinsson, 1997, s. 370). 

Humankapitalet i sin tur är den kunskap och de färdigheter som kommer in i företaget 

via dess personal. Edvinssons (1997) Skandia-modell är ett försöka att komma runt 

dagens redovisnings standarder, genom att på annat sätt än via kapitalredovisning i 

balansräkningen redovisa det intellektuella kapitalet, som han menar är en viktig 

tillgång i företaget.  

 

Intresset för det intellektuella kapitalet har ökat under de senare åren eftersom 

intellektuellt kapital, och då främst personalen och dess kunskap, har blivit en ny sorts 

konkurrensfördel för företagen (Bassi & Van Buren, 1999, s. 415). När ekonomin 

övergår allt mer till kunskaps- och tjänsteföretag (Bränström, 2015) och personalen blir 

en allt viktigare tillgång inom företagen så erövrar humankapitalet mark och blir en 

större andel av det intellektuella kapitalet. Detta innebär att det blir mer och mer 

intressant att lägga fokus på humankapitalet som enskild faktor istället för som en 

byggsten inom det vidare begreppet intellektuellt kapital.  

 

Eftersom det enligt redovisningsreglerna inte är tillåtet att ta upp humankapitalet i 

balansräkningen så saknas det också ett tydligt och jämförelsebart ekonomiskt värde på 

detta kapital. Det skapar problem för alla inblandade parter då det blir svårt att beräkna 

nyckeltal för avkastning, hur investeringar förändras och för personalen att veta hur de 

värderas av företagen. 

 

“A favorite cliché for the president’s letter in corporate annual reports is “Our 

employees are our most importants-our most valuable-asset.” Turning from the 

president’s letter and looking to the remainder of the report, one might ask, “where is 

the human asset on these statements which serve as reports on the firm’s resources and 

earnings?” What is the value of this “most important” or “most valuable” asset? Is it 

increasing, decreasing or remaining unchanged? What return, if any, is the firm 

earning on its human assets? Is the firm allocating its human assets in the most 

profitable way? No answers are to be found.”(Brummet et al., 1968, s .217) 
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1.2 Problemdiskussion 
Idén med den ekonomiska redovisningen är att balansräkningen ska innehålla 

information om vilka tillgångar som finns tillgängliga i företaget och bidrar till 

företagets värde. Detta fungerar bra för de företag som har mycket maskiner och andra 

fysiska tillgångar som är lätta att värdera och har ett tydligt ägandeskap. Det samma 

gäller dock inte för företag med en större andel immateriella tillgångar som av olika 

anledningar inte motsvarar de krav som finns för att få redovisas i balansräkningen.  

 

Barth et al. (2001) menar att kostnader för forskning och utveckling och marknadsföring 

mycket väl kan ses som utgifter som leder till att det uppstår immateriella tillgångar i 

företaget. Det är ett resonemang som vi anser bör vara tillämpligt även på 

personalkostnader. För de företag som främst består av personal och en förhållandevis 

liten del fysiska tillgångar blir situationen helt annorlunda än för de med stora mängder 

fysiska tillgångar. De redovisningsregler som finns idag hindrar företag, i mycket stor 

omfattning, från att redovisa sin personal som en tillgång i balansräkningen. På grund 

av att dessa företag, med liten del fysiska tillgångar, inte har samma möjligheter att 

bygga upp en omfattande balansräkning så kan de också se sämre ut ur ett 

investeringsperspektiv. Detta eftersom de har färre tillgångar som de får redovisa och 

därmed ett lägre bokfört värde. Vinsten i dessa företag påverkas också eftersom 

investeringar i bland annat humankapital kostnadsförs direkt istället för att tas upp som 

en tillgång. I takt med att marknaden allt mer präglas av denna typ av företag så blir 

också denna skevhet i redovisningen ett större problem.  

 

När redovisningen inte på ett tillfredsställande sätt klarar av att visa vilka tillgångar som 

finns i ett företag så blir det mer spekulationer på marknaden när företag ska värderas. 

De företag med stora mängder immateriella tillgångar, som uppstår från forskning och 

utveckling och marknadsföring, kräver enligt Barth et al. (2001) mer analysverksamhet 

för att ett rättvisande marknadspris ska kunna sättas. Detta bör analogt kunna antas gälla 

även för företag med stora humankapitaltillgångar som deriveras från 

personalkostnader.  

 

Det är i dagens samhälle ingen garanti att man faktiskt hittar ett korrekt marknadspris på 

ett företag. Detta eftersom den bristfälliga balansräkningen leder till att marknadsvärdet 

baserar sig i större utsträckning på spekulationer än på ett bokfört värde. Även insidan 

av företagen drabbas av att de inte får redovisa alla sina immateriella tillgångar och då 

främst dess humankapital. Detta eftersom de på grund av gällande regler får svårt att 

mäta vilken avkastning de får på sitt humankapital. Om de inte vet vilken avkastning 

som humankapitalet bidrar med så är det också väldigt svårt att veta huruvida de ska 

öka sina investeringar eller skära ner investeringarna i humankapitalet. Det är tydligt att 

redovisningen inte lyckats anpassa sig efter den utveckling som råder inom företagen 

där personalen blir allt viktigare och en större del av tillgångarna. I takt med att 

redovisningen hamnar efter så tappar innehållet i redovisningen relevans för en stor del 

av de företag som idag är verksamma eftersom redovisningen inte längre speglar en 

rättvisande bild av vad som pågår i företagen.  

 

En fundering som uppstår utifrån detta resonemang är huruvida analytiker och 

investerare tar hänsyn till den tillgång som personalen bidrar med att skapa inom 

företagen. Om analytiker och investerare inte tar hänsyn till denna tillgång så skulle det 

kunna innebära att aktierna som handlas på marknaden är prissatta på ett felaktigt sätt 

som inte speglar de faktiska tillgångar som företagen har. Om det istället är så att 
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investerare tar hänsyn till humankapitaltillgångar vid prissättning av aktierna så bör man 

kunna se ett samband mellan hur värdet för humankapitalet och marknadsvärdet 

förändras. 

 

1.3 Tidigare forskning 
Den forskning som bedrivits inom forskningsområdet har främst varit inriktad på 

intellektuellt kapital och dess påverkan på ett företags marknadsvärde. Maditinos et al. 

(2011, s. 137) studerade förhållandet mellan ett företags intellektuella kapital, dess 

marknadsvärde samt finansiella position. Studien genomfördes på Grekiska företag och 

författarna använde sig av Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) vid beräkning 

av det intellektuella kapitalet (Maditinos et al., 2011, s. 137).  VAIC modellen mäter 

och värderar ett företags värdeskapande och innehåller en separat del för 

humankapitalet (Pulic, 2000, s. 702). I studien kom författarna fram till att korrelation 

endast finns mellan den del av VAIC modellen som tillhör humankapitalet, Value 

Added Human Capital Coefficient (VAHU), och return on equity (ROE) (Maditinos et 

al. 2011, s. 145). Slutsatsen de kunde dra av denna studie var att den Grekiska 

marknaden vid denna tidpunkt hade större förtroende och värderade de materiella 

tillgångarna högre än det intellektuella kapitalet. En förklaring till detta anses vara den 

finansiella situationen Grekland befann sig i vid denna tidpunkt. (Maditinos et al., 2011, 

s. 145) 

 

En liknande studie har genomförts av Chen et al. (2005, s. 163) där de studerat 

förhållandet mellan intellektuellt kapital och ett företags marknadsvärde i förhållande 

till dess bokförda värde (P/B) i Taiwan. Även här användes VAIC modellen vid 

beräkning av det intellektuella kapitalet (Chen et al., 2005, s. 165) men denna gång kom 

forskarna fram till att det finns ett positivt samband mellan de tre delarna i VAIC 

modellen och företagens P/B (Chen et al., 2005, s. 168-169). Slutsatserna Chen et al. 

(2005, s. 174) kunde dra efter genomförda studier var att det intellektuella kapitalet 

visat sig vara en viktig del av ett företags kapital när det kommer till värdeskapande och 

konkurrensfördelar samt att marknaden i en ökande takt sätter högt värde på det 

intellektuella kapitalet. 

 

Sáenz (2005) genomförde en studie samma år där han tydligare riktade in sig mot just 

humankapitalet som en del av det intellektuella kapitalet. Han undersökt förhållandet 

mellan Spanska bankers humankapital och dess P/B (Sáenz, 2005, s. 374). I denna 

studie använde forskaren sig av informationen presenterad i årsredovisningen som kan 

förknippas med intellektuellt kapital (Sáenz, 2005, s. 375). Med hjälp denna information 

skapades ett värde på humankapital som beräknades med 10 olika parametrar, bland 

annat; genomsnittlig ålder på personalen, procentuell nyrekrytering i förhållande till 

befintlig personal, andelen personal med universitetsbakgrund och så vidare. För varje 

parameter bestämdes ett ideal och därefter poängsattes bankerna utefter hur väl de 

uppfyllde idealet i varje parameter. (Sáenz, 2005, s. 379-380) Forskarna ansåg att 

publiceringen av informationen förknippat med intellektuellt kapital påverkade 

marknaden först efter att årsredovisningen publicerats, därför valde de att jämföra den 

totala humankapitalpoängen banken erhöll med dess P/B ett år senare (Sáenz, 2005, s. 

382). Slutsatsen Sáenz (2005, s. 383) kunde dra efter färdigställd studie var att de fanns 

ett positivt samband mellan företagens humankapital och dess P/B. 

 

År 2004 genomförde Hansson (2004) en studie i Sverige där han använda ökningen i 

lönekostnad per anställd arbetare, som grund för en approximering av avkastningen på 
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humankapitalet. Med hjälp av denna studie lyckades Hansson (2004) visa på att det 

finns ett samband mellan företagets avkastning på humankapitalet och marknadens 

avkastning på en investering i samma företag. Genom att jämföra företag med högt 

bokfört värde i förhållande till marknadsvärde (B/P) mot företag med lågt B/P så kunde 

han visa att skillnaden i avkastningen på humankapitalet förklarar en stor del av 

skillnaden i B/P mellan dessa företag (Hansson, 2004). 

 

Ballester et al. (2002) påstår att humankapitalet är en av de viktigaste ickemateriella 

tillgångarna för alla företag. Istället för att värdera den totala kostnaden, som ett företag 

spenderar på sin personal varje år, som en kostnad så kan men se en del av 

totalkostnaden som en investering i humankapitalet (Ballester et al., 2002). Enligt 

Ballester et al. (2002, s. 351) har man kunnat visa på att den amerikanska marknaden 

värderar 16 % av personalkostnaden som en investering i humankapital och att den 

tillgång som uppstår av denna investering har en avskrivningstakt på 34 % per år. 

Vidare har Ballester et al. (2002, s. 351) kunnat visa på att humankapitalet i genomsnitt 

motsvarar cirka 5 % av ett företags marknadsvärde och att humankapitalet står för hela 

16 % av gapet mellan marknadsvärde och bokfört värde (Ballester et al., 2002, s. 351). 

 

Tidigare forskning visar på att forskare genom åren påvisat olika resultat när det 

kommer till huruvida det intellektuella kapitalet och då främst humankapitalet påverkar 

företagens marknadsvärden. Den tidigare forskningen är utförd specifikt i vissa länder 

och vi ämnar med vår studie studera flera länder och därmed fler företag över en längre 

tidsperiod. Detta för att kunna fastställa om humankapitalet påverkar ett företags 

marknadsvärde på en större marknad, men även för att utforska om det finns någon 

generell långsiktig trend samt hur det ekonomiska läget påverkar ett eventuellt samband. 

 

1.4 Problemformulering 
Påverkar ett företags investeringar i dess humankapital (HK) företagets 

marknadsvärde? 

 

- Finns det någon skillnad mellan olika sektorer för hur investeringar i 

humankapital (HK) påverkar marknadsvärdet? 

 

- Är det någon skillnad från år till år hur investeringar i humankapital (HK) 

påverkar marknadsvärdet? 

 

1.5 Syfte 
Studien syftar till att bidra med en ökad kunskap om hur marknadspriser på den 

europeiska aktiemarknaden påverkas av företagens investeringar i humankapital. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden, med en större andel tjänstemannaföretag, gör att det 

även är intressant att undersöka om det finns någon skillnad mellan tjänstemanna- och 

arbetarsektorn för humankapitalets påverkan. Genom att utföra undersökningen under 

att flertal år, där den senaste finanskrisen ingår i perioden, så ges även en signal om 

sambandet utvecklats med tiden och om det generella läget för världsmarknaden har 

någon påverkan och effekt för det eventuella sambandet.  

 

Studien bör kunna påverka investerare i deras beslutsfattande då den ämnar visa på om 

det finns något samband mellan ett företags humankapital och dess marknadsvärde. 

Resultatet kommer att kunna agera som en vägvisare för investerare huruvida de bör ta 
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hänsyn till ett företags ekonomiska värde av humankapitalet eller inte när de fattar sina 

beslut. Även företagen själva kan ta del av de resultat som nås då de kommer att ge en 

indikation på om en investering i humankapitalet leder till ett ökat värde för företaget 

eller inte. Studiens resultat skulle även kunna påverka framtida regelverk som styr 

redovisningen, om studien visar att humankapitalet är en tillgång som marknaden 

värdesätter vid en företagsvärdering. Detta skulle då innebära att en viktig tillgång, som 

värdesätts på marknaden, saknas i redovisningen. Eftersom humankapitalområdet är 

förhållandevis outforskat inom vetenskapen, och undersökningar i storleksordningen 

med denna är sällsynta, så bidrar denna studie på ett tydligt sett även inom 

vetenskapsområdet. 

 

1.6 Avgränsningar/begränsningar 
De begränsningar som uppstår i denna studie är främst kopplade till att det använts en 

uppskattning av det ekonomiska värdet för humankapital samt att data jämförs från 

samma tidsperioder. Tillgången humankapital är väldigt svår att värdera ur ett 

ekonomiskt perspektiv och det finns idag ingen lösning på detta problem som kan anses 

vara den rätta. Detta har lett till att det värde på humankapital som använts i denna 

studie är ett uppskattat värde som bygger på rimliga argument men utan säkerhet att det 

är det korrekta ekonomiska värdet. Även värden för andra variabler som använts bygger 

på uppskattningar då även dessa är av liknande karaktär som humankapital och är 

väldigt svåra att ge ett korrekt ekonomiskt värde. Som senare i texten kommer att 

förklaras djupare så är det främst framtiden som styr dagens marknadsvärde, i denna 

studie har dock data från samma tidsperiod ställts med varandra vilket också det leder 

till en begränsning som kan påverka de resultat som uppnåtts i studien. Vidare har det 

faktum att det inte varit möjligt för oss att manuellt leta reda på all information om de 

studerade företagen lett till att studien begränsats. Ingen hänsyn har tagits till företagens 

storlek och marknad och därför är det möjligt att de undersökta företagen inte är 

representativt fördelade sett till dessa faktorer. Anledningen till detta är den 

tidsbegränsning som vår studie omfattas av men även viljan att behålla enkelheten i 

modellen och inte blanda in för många variabler har bidragit till denna begränsning. 

Avsaknaden av dessa variabler är något som kan påverka resultaten eftersom det är 

rimligt att anta att storlek och marknad har en viss påverkan för de förändringar som 

man kan förvänta sig inom företagen.  
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2. TEORETISK METOD  
I detta kapitel kommer vi att ta ställning till studiens vetenskapliga utgångspunkter och 

förklara de val vi gjort. Dessa utgångspunkter är grunden för hur och med vilket synsätt 

studien kommer att genomföras. Nedan beskrivs även författarnas förförståelse samt val 

av ämne för att skapa en bättre bild av varför just detta ämne kom att studeras. 

 

2.1 Ämnesval 
För att kunna genomföra och presentera en bra uppsats är det viktigt att studien 

genomförs inom ett forskningsområde som intresserar båda författarna. Diskussionerna 

om ämnesvalet tog sin grund i den kurs som vi båda läste under höstterminen 2014, 

"Accounting, Auditing and Control D". Under denna kurs stötte vi på, via olika 

inlämningsuppgifter, det faktum att fotbollsklubbar, till skillnad från de flesta andra 

företagen, får ta upp sina spelare, det vill säga sitt humankapital, som en tillgång i 

balansräkningen. Utifrån ett gemensamt intresse kring denna insikt bestämde vi oss för 

att tillsammans genomföra detta examensarbete med humankapital som utgångspunkt. 

Därefter följde en period med litteraturgenomgång, funderingar och diskussioner om 

hur ämnet skulle preciseras. Det avgörande beslutet togs efter viss vägledning från 

Catherine Lions, forskare vid USBE med ett stort intresse för humankapital. 

 

2.2 Förförståelse 
Med förförståelse menas den kunskap, erfarenhet och föreställning som forskaren 

besitter angående forskningsområdet som ska studeras (Olsson & Sörensen, 2011, s. 

101). Den kunskap och de erfarenheter vi som forskare besitter kommer enligt Holme 

och Solvang (1997, s. 153) att påverka vår studie både när det kommer till val av ämne 

samt bredden av den teoretiska referensramen. Trots vår förförståelse har vi som 

forskare en skyldighet att sträva efter objektivitet, vilket betyder att man frångår sina 

fördomar och förutfattade meningar och försöker behandla studien med ett öppet sinne 

(Ejvegård, 2009, s. 19). Enligt Gummesson (2000, s. 67) kan förförståelsen delas upp i 

två kategorier; förstahands- och andrahandsförståelse. Förstahandsförståelsen består av 

personliga erfarenheter medan andrahandsförståelsen består av den kunskap vi tagit del 

av genom böcker, föreläsningar och övrig information (Gummesson, 2000, s. 67). 

Nedan följer en sammanfattning av vår första- och andrahandsförståelse. 

 

Vi som genomfört denna studie läser i skrivande stund vår 8:e och sista termin på 

civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Studierna har 

innefattat allt från företagsekonomi till nationalekonomi och avslutades med 

fördjupande D-kurser inom redovisning och revision. Genom studierna har förståelse 

och insikt om ekonomi inom ett företag skapats vilket har ökat intresset för 

ekonomiområdet. Den förförståelse vi besitter härstammar främst från de kunskaper 

som erhållits genom studierna men vår förförståelse är även influerad av våra tidigare 

erfarenheter från bland annat arbetslivet. 

 

Som anställd inom ett företag blir man ofta informerad om hur viktig man är för 

företagets drift och ens oersättlighet. Anna har bland annat erfarenhet av att arbeta som 

skidinstruktör, butikssäljare och rekryteringsassistent medan Jakob främst har arbetat 

inom restaurang och livsmedelsbutik. Vi har både erfarenheter från branscher där det 

förekommer mycket direktkontakt mellan personal och kunder. Inom dessa branscher är 

personalen en väldigt viktig del för företagen och i vissa fall är personalen den enskilt 
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största faktorn som skiljer ett företag från andra liknande företag. Samtidigt är det 

branscher som präglas av lönesättning enligt kollektivavtal och hög personalomsättning. 

Detta har bidragit till att vi båda har personlig erfarenhet av hur viktig personalen kan 

vara för ett företag i kombination med att den befintliga personalen inte värderas högre 

än potentiella ersättare, vilket kan ses som två motpoler. Budskapet om personalen som 

en viktig tillgång har spridits på nästintill alla tidigare arbetsplatser och har därför 

bidragit till vår gemensamma uppfattning kring hur viktig personalen är för ett företag. 

Denna insikt påverkar självklart vår förförståelse men de förutfattade meningarna kring 

ämnet kommer att frångås så gott det går genom studien och resultatet kommer 

analyseras objektivt för att skapa en så korrekt analys som möjligt. 

 

2.3 Ontologi 
Med ontologi menas den övergripande nivån för hur vi uppfattar tillvaron och dess 

grundkaraktär, vilken verklighetssyn som antas (Åsberg, 2001, s. 3). Inom ontologin 

finns två olika verklighetssynsätt, objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell, 

2013, s. 42). Med ett objektivt synsätt anser man att sociala företeelser existerar 

oberoende av sociala aktörer medan konstruktionismen är ett synsätt där man anser att 

sociala företeelser skapas av sociala aktörer och att de ständigt revideras (Bryman & 

Bell, 2013, s. 42-43).  

 

I denna studie har ett objektivt synsätt antagits eftersom vi valt att se på vårt problem 

och empiri som opåverkbar data. Våra data består av verkliga siffror som företag 

redovisat och de har inte förändrats eller reviderats, endast justerats för outliers.  Dock 

påverkar sociala aktörer både humankapital, bokfört värde och marknadsvärde i ett 

företag och det finns inga regler för hur marknadsvärde ska bestämmas eller hur värdet 

på humankapital ska beräknas. Denna insikt har inte påverkat vår verklighetssyn men 

har beaktats genom studien för att skapa en rättvis bild.  

 

2.4 Epistemologi 
Epistemologi innefattar frågeställningen om vad som kan anses som, inom 

ämnesområdet, godtagbar kunskap. Den viktigaste frågan är om det sociala 

sammanhanget ska studeras i enlighet med naturvetenskapen eller inte. (Bryman & Bell, 

2013, s. 35) Inom denna kunskapsteoretiska frågeställning finns två olika inriktningar; 

positivismen och tolkningsperspektivet. Positivismen är en naturvetenskaplig 

kunskapsteori där användningen av naturvetenskapliga metoder anses mest lämpliga vid 

studier av den sociala verkligheten. Detta innebär att kunskapen ska kunna bekräftas 

genom sinnena, uppnås genom insamling av fakta och ska kunna skapa lagmässiga 

förklaringar. Tolkningsperspektivet kan beskrivas som motsatsen till positivismen och 

innebär en strategi där man tar hänsyn till att människor och naturen är olika. Här krävs 

istället att forskaren ser den subjektiva innebörden i den sociala verkligheten och fångar 

det som är speciellt med människan. (Bryman & Bell, 2013, s. 36) 

 

Denna studie ämnar studera sambandet mellan investeringar i humankapital och ett 

företags marknadsvärde. Studien är uppbyggd på det sätt att den kunskap som samlas in 

kommer att bestå av siffror och därmed tolkas ur ett naturvetenskapligt synsätt för att 

hitta lagmässiga förklaringar. Ingen hänsyn kommer att tas till företagens sociala 

sammanhang och inte heller till de människor som ligger bakom företagen och dess 

resultat. På grund av denna studies karaktär kommer ett positivistiskt perspektiv att 
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antas, vilket gör att all bearbetning av empiri kommer ske genom att vi skapar 

lagmässiga förklaringar. 

 

2.5 Metodologi 
Enligt Holme och Solvang (1997, s. 51) så finns det två olika angreppssätt inom 

forskningen, deduktiv och induktiv metod. Dessa kan förklaras som att man med den 

deduktiva metoden vill bevisa något medan man med den induktiva metoden vill 

upptäcka något (Holme & Solvang, 1997, s. 51). Dessa båda metoder kan också 

kombineras och verka växelvis i en abduktiv metod (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). 

Bryman och Bell (2013, s. 31) förklarar den deduktiva metoden som förhållandet 

mellan teori och praktik i samhällsvetenskapen där forskaren deducerar hypoteser som 

man utsätter för empiriska tester. Ejvegård (2009, s. 39) förklarar hypotesen som en 

kvalificerad gissning baserad på kända fakta och den används ofta för att förklara 

orsakssamband.  

 

Denna studie ämnar studera huruvida det finns något samband mellan ett företags 

humankapital och dess marknadsvärde. Teori inom ämnet finns att tillgå vilket gör att 

hypoteser kommer att skapas utifrån den tillgängliga teorin. Hypoteserna kommer 

därefter att testas genom empiriska tester för att slutsatser inom forskningsområdet ska 

kunna fastslås. Detta tillvägagångssätt visar på att det är den deduktiva metoden som 

kommer användas i denna studie 

 

2.6 Forskningsstrategi 
Holme och Solvang (1997, s. 13) menar att man skiljer på två olika metodiska 

angreppssätt, med utgångspunkt i den information som man ämnar undersöka, 

kvantitativt eller kvalitativt. Kvantitativ forskningsstrategi förknippas med hårda data, 

så som till exempel siffror, medan kvalitativ strategi hör samman med mjuka data 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 23). Bryman och Bell (2013, s. 49) anger att det råder stor 

skillnad mellan hur forskare uppfattar distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskningsstrategi, där vissa forskare menar på att det i dagens läge inte längre finns 

någon användbar skillnad. Vidare menar Holme och Solvang (1997, s. 76) att syftet 

med de båda strategierna är att ge en förståelse för hur samhället vi lever i fungerar där 

den stora skillnaden mellan de båda finns i att den kvantitativa strategin omvandlar 

information till siffror som utsätts för statistiska tester. Detta ska jämföras med den 

kvalitativa strategin där det är forskarens egen tolkning av informationen som är 

avgörande (Holme & Solvang, 1997, s. 76). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s. 

87) menar på att de kvalitativa forskningsstrategierna har en lägre precision eftersom att 

det finns ett större utrymme för nyanser i språket än i siffror. Såväl Bryman och Bell 

(2013, s. 49) som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s. 81) kopplar samman 

kvantitativa data och forskningsstrategi med ett deduktivt angreppssätt.  

 

I denna studie har en kvantitativ strategi valts eftersom den anses mest relevant till 

denna typ av forskningsproblem. Data som behövs för att analysera problemområdet i 

denna studie består med fördel av siffror.  Genom att operationalisera och sätta värden 

på de valda forskningsområdena kan variablerna ställas mot varandra, därmed kan 

samband och korrelationer undersökas. De hårda och kvantitativa data gör att valet av 

en kvantitativ forskningsstrategi blir relativt enkelt. Valet av strategi stöds även av valet 

av angreppssätt där den deduktiva metoden ansågs passa denna studie bäst. Det finns 
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vidare en tydlig koppling till det objektiva synsättet, vår insamlade data är fri från egna 

tolkningar vilket även passar detta val av strategi. 

 

2.7 Perspektiv 
Den uppfattning man har om samhället samt den sociala och ekonomiska situationen 

man befinner sig i påverkar på vilket sätt man väljer att se på ett problem. Det 

perspektiv forskaren väljer att utgå ifrån när en studie genomförs är av vikt eftersom det 

kommer att reflekteras i forskningen. Det valda perspektivet kommer att rymmas redan i 

problemformuleringen och kommer även att påverka den data som senare samlas in. 

(Svenning, 2003, s. 22-23) Ett perspektiv visar även på intressenten, det vill säga vem 

som är intresserad av forskningen och dess resultat. Som forskare bör man dock ha ett 

öppet synsätt och inte vinkla forskningen för att uppfylla en viss uppfattning eller 

förutfattad mening. (Svenning, 2003, s. 24) 

 

Vi har valt att till största del anta en investerares perspektiv genom studien. Detta 

eftersom vi kommer att analysera företag och dess finansiella data för att kunna dra 

slutsatser angående hur företagen värderas och då främst humankapitalets bidrag till 

värderingen. Detta görs ur en investerares synvinkel för att kunna bidra med kunskap 

kring hur investerare skulle kunna agera på marknaden utifrån den tillgängliga 

informationen. Samtidigt bör studien kunna bidra med kunskap till 

företagsverksamheter då de anses ha nytta av studiens resultat i sina framtida beslut 

angående sitt humankapital. Detta gör att vi till viss del även antagit en 

företagsverksamhets perspektiv för att kunna bidra med den kunskapen. Som tidigare 

nämnt under förförståelsen kommer förutfattade meningar att i så stor utsträckning som 

möjligt att frångås. 

 

2.8 Litteratursökning 
I denna studie har litteratursökningen främst utgått från de databaser som finns 

tillgängliga via Umeå Universitet. Databaserna Business source premier och Scopus, 

som främst är inriktade på företagsekonomiska artiklar, har används frekvent för att ta 

reda på hur forskningen kring det valda området ser ut. Även EBSCO och Google 

Scholar har använts i stor utsträckning och för att inte gå miste om något inom 

forskningsområdet användes även Umeå Universitetbiblioteks allmänna söktjänst, som 

täcker in flera databaser. Vid sökningar i de nämnda databaserna har bland annat 

sökorden i tabell 1 använts och kombinerats på olika sätt för att hitta relevanta artiklar. 

 

Tabell 1: Sökord 

Sökord 

Market value CSR 

Human capital Market-to-book value 

Stock price Intellectual capital 

Value driver   

 

De artiklar som hittades genom sökningar i databaserna bidrog även till en utökad 

litteratursökning genom dess referenslistor. Genom att studera till vilka grundkällor 

artiklarna refererade kunde ytterligare artiklar påträffas. Referenslistorna bidrog även 

med information om vilka författare som var frekvent refererade och därmed hade högt 

anseende inom forskningsområdet. Referenslistorna bidrog till att litteratursökningen 
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breddades och en uppfattning om forskningsområdet kunde skapas. Även äldre 

examensarbeten inom forskningsområdet har studerats för att finna relevanta källor och 

tidigare forskning inom studiens omfattning. 

 

Till största del har teorin och problembakgrunden i studien grundats på vetenskapliga 

artiklar inom forskningsområdet. I vissa fall, där det funnits begränsat med teori i form 

av vetenskapliga artiklar har böcker och internetsidor använts. Eftersom teorin och 

resonemangen kring detta forskningsområde har utvecklats över åren framgår det tydligt 

i studien från när teorierna är och resonemang förs över dess utveckling. 

 

2.9 Källkritik 
Det är alltid viktigt att försäkra sig om att tillförlitliga källor används när en studie 

genomförs. För att försäkra sig om att de använda materialet anses tillförlitligt bör 

källorna kritiskt granskas och uppfylla de fyra kraven om äkthet, oberoende, färskhet 

och samtidhet. (Ejvegård, 2003, s. 62-64) 

 

Äkthetskravet innebär att källor bör kontrolleras så att materialet inte förefaller 

förfalskat (Ejvegård, 2003, s. 62). De vetenskapliga artiklar som använts som källor i 

denna studie är, i så stor utsträckning som möjligt, alla publicerade i välkända 

tidskrifter. Det innebär att artiklarna förväntas hålla hög standard och innehålla korrekt 

information. Övriga källor, så som böcker och internetsidor, är noga kontrollerade för 

att försäkra att materialet är äkta och därmed användbart.  

 

Oberoendekravet betyder att en källa anses mer korrekt i de fall då materialet är primär 

fakta (Ejvegård, 2003, s. 63). Primära källor är generellt bättre än sekundära eftersom 

fakta i sekundära källor kan vara ryckta ur sitt sammanhang och därmed förvanskats 

(Ejvgård, 2003, s. 63). Vid litteratursökningen tillhörande denna studie söktes i så stor 

utsträckning som möjligt efter primära källor för att försäkra att materialet tolkades på 

rätt sätt. Detta medförde att litteratursökningen blev mycket omfattande eftersom många 

forskare refererar till andra äldre källor som ibland kan vara svåra att hitta. Detta ansågs 

dock viktigt och därav är både de vetenskapliga artiklarna samt böckerna som använts i 

denna studie i mycket stor utsträckning primära källor.  

 

Färskhetskravet föreligger i de fall då forskaren utgått från de senaste källorna som 

finns inom forskningsområdet. En bok eller annan källa som publicerats senast i tiden 

anses innehålla nyare och mer pålitlig fakta. Detta beror på att nyare källor bör bygga på 

äldre forskning men med tillägg för nyare upptäckter. Man anses kunna anta att seriösa 

forskare utgår från tidigare publicerad fakta vid nyare publikationer. Självklart finns det 

dock undantag, där äldre forskning kan anses aktuell trots nyare publiceringar, något 

man som forskare bör vara uppmärksam kring. (Ejvegård, 2009, s. 72) I denna studie 

har stora delar av vetenskapen inom forskningsområdet studerats för att skapa en bild av 

området. Nyare forskning har prioriterats samtidigt som äldre artiklar, som inom 

området anses viktiga genom att de frekvent refererats till, har använts för att skapa en 

teori i ämnet. 

 

Samtidhetskravet innebär vikten av att fakta är sammanställd i samband med händelsen 

eller upptäckten (Ejvegård, 2003, s. 64). Detta krav kan anses krocka med 

färskhetskravet som menar att källan bör vara så färsk som möjligt (Ejvegård, 2003, s. 

65) och ställer därmed krav på forskaren att prioritera källor. Källorna i denna studie har 

både prioriterats utefter färskhet men även utefter primära källor. De primära källorna är 
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i många fall äldre och valet har då fallit på att använda den primära källan, som ofta 

uppfyller samtidhetskravet, för att skapa en så korrekt och riktig teori som möjligt. 

 

Källorna som använts i denna studie följer de fyra kraven och anses därav vara 

tillförlitliga. Dock är granskningen av källor svår och tillförlitligheten kan inte 

fastställas med total säkerhet. Detta är ett problem som många forskare stöter på och 

sanningsnivån är alltid svår att fastställa (Ejvegård, 2003, s. 66).  
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3. TEORI 
I detta kapitel framställs de teorier som ligger till grund för denna studie. De 

presenterade teorierna bygger på tidigare forskning och leder fram till de hypoteser 

som ämnas prövas. Kapitel är uppbyggt för att skapa en förståelse kring 

forskningsområdet och verkar som en grund för de analyser som senare ska genomföras 

kring den empiri som samlats in. Kapitlet består av följande delar: 

 

 
  

3.1 Redovisningsstandarder - Här presenteras en sammanfattning av de 
standarder som rör immateriella tillgångar enligt IAS 38. Dessa standarder är 
grunden till att problematiken runt redovisningen av humankapital uppstår och är 

därför en viktig del av detta forskningsområde.  

3.2 Vad bestämmer marknadsvärdet? - Här går vi igenom grundläggande 
teori om hur marknadsvärdet bestäms. Vidare presenteras exempel på olika teorier  
angående vilka faktorer som anses påverka marknadsvärdet.  

3.3 Intellektuellt kapital - Används ofta som förklaring för gapet mellan 
marknadsvärde och bokfört värde och innehåller humankapital som en viktig 
beståndsdel. Denna teori är grundläggande för att kunna förstå hur humankapitalet 
kan påverka marknadsvärdet.  

3.4 Humankapital - Är den tillgång som uppstår inom företaget till följd av de 
kunskaper och talanger som personalen besitter. Innehåller grundläggande 
information om vad humankapital innebär och hur synen på detta förändrats över 
tid.  

3.5 Att mäta humankapital - Här visar vi på olika metoder för att mäta det 
ekonomiska värdet av humankapitalet. Denna del ligger till grund för de 
resonemang och antaganden kring humankapitalsvärdering som vi själva gör som 
en del av denna studie.  

 3.6 Investering i humankapital leder till bättre finansiella siffror - Teori 
kring detta ämne har tagits med för att visa på att humankapitalet påverkar 
företaget. Genom denna teori påvisas hur viktigt humankapitalet är, vilket tyder på 
att de borde värderas av investerare.  

3.7 Skillnaden mellan tjänstemäns och arbetares humankapital - 
Löneförhandlingarna skiljer sig ofta åt mellan tjänstemän, individuell förhandling, 
och arbetare, kollektiv förhandling via fackföreningar. Detta innebära att lönen 
tydligare speglar hur företagen värderar personalen, och där med humankapitalet, 
för tjänstemän.  
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3.1 Redovisningsstandarder 
Ett företags bokförda värde kan ses som en värdering av företaget och bygger på de 

tillgångar och skulder företaget besitter. Vad som ska redovisas som tillgångar 

respektive skulder i ett börsnoteratföretags balansräkning bestäms, i de flesta fall, 

utifrån redovisningsstandarderna i IFRS-volymen. I IAS 38 (IASB, 2013, s. 663-684) 

återfinns bland annat de standarder som reglerar hur utgifterna för immateriella 

tillgångar i ett börsnoterat företag ska hanteras. 

 

Enligt IAS 38:10 (IASB, 2013, s. 666) måste tillgången vara identifierbar, kontrollerbar 

samt innebära framtida ekonomiska fördelar för att klassas som en immateriell tillgång 

som ska bokföras på balansräkningen. Om dessa kriterier inte uppfylls, kan tillgången 

inte klassas som en immateriell tillgång och ska istället kostnadsföras enligt samma 

paragraf.  

 

Humankapitalet kan enligt IAS 38:12 (IASB, 2013, s. 667) anses vara identifierbar 

eftersom tillgången är avskiljbar, det vill säga att den går att skilja från företagets andra 

tillgångar. Humankapitalet kan dock inte anses vara kontrollerbar enligt IAS 38:13 

(IASB, 2013, s. 667), eftersom ett företag inte har bestämmanderätt över sin personal. 

En anställd har rätt att säga upp sig och där med lämna företaget enligt dess 

anställningsavtal. Denna osäkerhet göra att kravet om framtida ekonomiska fördelar 

som framställs i IAS 38:17 (IASB, 2013, s. 667) inte heller uppfylls. Humankapitalet 

kan alltså inte ses som en immateriell tillgång som får bokföras som en tillgång i 

balansräkningen. IAS 38:15 (IASB, 2013, s. 667) “Ett företag kan ha yrkesutbildad 

personal och kan se ökad kunskap genom utbildning som en källa för framtida 

ekonomiska fördelar. Företaget kan också räkna med att personalen kommer att stanna 

kvar i företaget. Men vanligtvis har ett företag otillräcklig kontroll över de förväntade 

framtida ekonomiska fördelarna till följd av yrkesutbildad personal och utbildning för 

att dessa poster ska motsvara definitionen på en immateriell tillgång. […]” tydliggör 

detta resonemang.  

 

Syftet med att presentera en sammanfattning av redovisningsstandarderna ur IFRS-

volymen, som bestämmer hur humankapitalet ska hanteras i redovisningen, är att visa 

på att denna tillgång inte får hanteras som en immateriell tillgång i balansräkningen. 

Humankapitalet ska istället hanteras som en kostnad enligt standarderna. Detta medför 

att ett företags personaltillgång, tillsammans med andra tillgångar som inte får 

redovisas i balansräkningen, inte är en del av företagets bokförda värde. 

 

3.2 Vad driver marknadsvärdet? 
Marknadsvärdet är det värde som tillgången handlas för på en aktiv marknad. För att 

beräkna marknadsvärdet på ett företag multipliceras aktiepriset med antalet aktier. 

Aktiepriserna sätts utefter vad investerarna på marknaden anser aktien vara värd. Enligt 

Lane och Jacobson (1995, s. 63) pågår en ständig kommunikation mellan börsnoterade 

företag och aktiemarknaden där företagen förmedlar information genom meddelanden 

och års- och delårs rapporter. Marknaden kommunicerar tillbaka till företaget via 

förändringar i aktiepriset som speglar förväntningar om framtida kassaflöden (Lane & 

Jacobson, 1995, s. 63). På en effektiv marknad så menar Fama (1970, s. 383) att all 

tillgänglig information avspeglas fullt ut i aktiepriset. Effektiviteten kan delas upp i tre 

delar där den starkast effektivitet kräver att all information om händelser i ett företag 
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finns tillgänglig på marknaden (Fama, 1970, s. 414). I den svagaste effektiviteten är det 

historiska priser som finns tillgängligt medan den mellan starka effektiviteten inkluderar 

all offentlig information om företaget i fråga (Fama, 1970, s. 414). Lane och Jacobson 

(1995, s. 64) förklarar teorin om marknadens effektivitet som att det är framtiden och 

inte historien, dock med nuvarande tillgänglig information, som driver den nutida 

avkastningen hos en aktie.  

 

Även Nilsson et al. (2011, s. 46) påstår att framtiden är den viktigaste delen och menar 

på att ett företags värde bestäms utifrån de förväntade framtida betalningsflöden som 

genereras från företaget. Vidare menar Hansson et al. (2011, s. 219) att det räcker med 

att förväntningarna om framtiden förändras för att aktiekursen ska förändras. Enligt 

Nilsson et al. (2011, s. 45) så är marknadsvärdets tre mest använda värderingsmodeller 

baserade på framtida utdelningar, framtida kassaflöden eller framtida residualvinster.  

Dessa modeller bygger på att de olika avkastningsmåtten prognostiseras, det vill säga att 

framtiden uppskattas, för att sedan diskonteras till ett nuvärde (Nilsson et al., 2011, s. 

51). Modellerna med samtliga tre avkastningsmått resulterar i samma värde (Nilsson et 

al., 2011, s.52). Aktuella värden ska inte användas vid en aktievärdering utan bara 

fungera som en grund för förväntningar (Hansson et al., 2011, s. 222). 

 

Enligt Penman (2013, s. 82) är det de immateriella tillgångar som inte får redovisas i 

balansräkningen som förklarar skillnaden mellan det bokförda värdet och 

marknadsvärdet. Dessa tillgångar kan bestå av bland annat ett företags rykte, dess 

företagsstrategier, varumärke och dess olika investeringsbeslut (Penman, 2013, s. 82). 

Nedan följer teorier angående några av de immateriella tillgångarna, som inte får 

redovisas på balansräkningen, men som anses påverka marknadsvärdet. 

 

3.2.1 Marknadsföring 
Forskning visar på att det finns ett samband mellan ett företags marknadsföring och dess 

marknadsvärde. Miyazaki och Morgan (2001) genomförde år 2001 en studie där de 

studerade vilken effekt marknadsföring i form av sponsring har på ett företags 

finansiella värden. Med hjälp av en händelsestudie så kunde de med signifikans visa att 

företagens aktiepris hade en positiv utveckling till följd av sponsring av de olympiska 

spelen (Miyazaki & Morgan, 2001, s. 13). Samma metod har använts av Agrawal och 

Kamakura (1995) där de studerade användandet av kända personer. Även denna 

forskning visade på ett positivt samband för ökat aktiepris, men denna gång då 

marknadsföreningen bestod av kändisar som del av reklamkampanjen (Agrawal & 

Kamakura, 1995). Schonfeld och Boyd (1982, s. 51) genomförde redan år 1982 två 

empiriska studier för att fastställa huruvida ett företags marknadsföring påverkar 

investerares beslutsfattande och marknadens aktiepris. Studien genomfördes på två 

olika urval och under två tidsperioder och ansågs därför vara robust. Resultaten visade 

att ett samband fanns mellan ett företags direkta marknadsföring, investerares beslut 

samt aktiepriset. Trots att detta samband kunde fastställas hade forskarna svårt att säga i 

vilken grad den direkta marknadsföringen påverkade aktiepriset. Inga råd kunde därför 

ges om hur mycket företag bör investera i marknadsföring för att maximera 

marknadsvärdet. (Schonfeld & Boyd, 1982) 
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3.2.2 Forskning och utveckling 
Chan et al. (1990, s. 255) har visat på att meddelanden om ökade kostnader för 

forskning och utveckling (FoU) leder till ett högre aktiepris. Detta gäller även om 

meddelandet kommer i en tid där vinsten minskar (Chan et al., 1990, s. 255). Vidare 

menar Chan et al. (1990, s. 255) att en högre andel FoU, än marknadens genomsnitt, 

endast leder till högre stegringar i aktiepriset om företaget är verksamt inom en 

högteknologisk industri. Chan et al. (2001, s. 2432) menar att det är viktigt att 

investerare tar hänsyn till och har ett korrekt värde av den tillgång som uppstår från 

FoU, annars kan det uppstå såväl under- som överprissättning på marknaden. 

Anledningen till att detta problem existerar är att FoU redovisas som en kostnad och 

inte som en tillgång i balansräkningen (Chan et al., 2001, s. 2432). Detta gäller inte 

enligt IFRS då endast den del som är kopplad till forskning kostnadsförs. Chambers et 

al. (2002, s. 133) menar att den konservativa redovisningen av FoU leder till ett 

snedvridet resultat för företag med en hög andel FoU-kostnader. Det i sin tur leder till 

att sådana företag blir felaktigt prissatta på aktiemarknaden när investerare inte lyckas 

att se igenom denna snedvridning (Chambers et al., 2002, s. 133). Eberhart et al. (2004, 

s. 623) har kunnat visa på att marknaden släpar efter i sin reaktion att anpassa sig till de 

fördelar som genereras från ökad FoU. Detta tyder på en underreaktion från investerare 

angående denna typ av information (Eberhart et al., 2004, s. 623).  

 

3.2.3 Corporate Social Responsibility 
Enligt Luo och Bhattacharya (2006, s. 2) så kan Corporate Social Responsibility (CSR) 

påverka ett företags marknadsvärde både positivt och negativt. Hur påverkan utfaller är 

beroende av vilka andra förmågor som finns övrigt i företaget och vilka förutsättningar 

som råder (Lou & Bhattacharya, 2006, s. 2). Vidare menar Lou och Bhattacharya (2006, 

s. 1-2) att kundernas tillfredsställelse spelar en viktig roll för förhållandet mellan CSR 

och marknadsvärdet, eftersom att effekterna från CSR påverkar marknadsvärdet via just 

kundernas tillfredsställelse. Husser och Evraert-Bardinet (2014) påstår utifrån en 

undersökning på Nyse-Euronext att avslöjanden om miljöarbete så väl som socialt 

arbete leder till en positiv effekt för företagets finansiella utveckling. 

 

Vidare menar Anderson et al. (2004) att det finns ett positivt samband mellan kundernas 

tillfredsställelse och aktieägarnas värde. Enligt Fornell et al. (2006, s. 3) så är det på ett 

sätt nödvändigt att kunders tillfredsställelse påverkar företagets aktiepris, annars skulle 

inte teorin om hur kapitalmarknaden fungerar hålla. Vidare menar man att pengar som 

satsats för att öka nöjdheten bland kunderna är en investering som på ett överraskande 

sätt kombinerar hög avkastning med en låg risk (Fornell et al., 2006, s. 3). 

 

3.2.4 Humankapital 
Studier har gjorts, runt om i världen, som pekar på att humankapitalet är en faktor som 

påverkar marknadsvärdet för ett företag. Bland annat har Ballester et al. (2002) kunnat 

visa att på den amerikanska marknaden så förklarar humankapitalet 5 % av det totala 

marknadsvärdet. Hansson (2004) har kunnat visa på att humankapitalet är en drivfaktor 

för marknadsvärdet även på den svenska marknaden. Sáenz (2005) har vid en 

undersökning på spanska banker kunnat visa på att den rapportering som bankerna förde 

angående humankapitalet, i sina årsredovisningar, hade ett tydligt samband med deras 

P/B. 
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Maditinos et al. (2011) har, vid en undersökning på grekiska företag, till skillnad från 

tidigare nämnda forskare inte kunnat visa på något samband mellan ett företags 

humankapital och dess marknadsvärde. Dock så har Maditinos et al. (2011) kunnat se 

ett samband mellan humankapitalet och avkastningen på eget kapital. I denna studie 

drogs slutsatsen att den finansiella situationen i Grekland vid denna tidpunkt var 

anledningen till att resultaten inte kunde påvisa ett samband (Maditinos et al., 2011, s. 

145) 

 

Denna teori, som tar upp vilka delar som anses driva marknadsvärdet, kommer ligga 

som grund för en av variablerna i den valda modellen. Denna variabel kommer mer 

ingående att förklaras under kapitel 4.9 i den Praktiska metoden. 

 

3.3 Intellektuellt Kapital 
Under mitten och slutet av 1990-talet så var intellektuellt kapital ett av de mest 

uppmärksammade begreppen inom management (Chef, 2008). Leif Edvinsson anses via 

sin roll hos Skandia ha gått i första led vad gäller teoribildningen och införandet av 

begreppet och han vann också priset brain of the year 1998 som en följd av detta (Chef, 

2008). Detta har lett till att vi i denna studie valt Skandias och Edvinssons syn på 

intellektuellt kapital som utgångspunkt. 
 

Vad är det egentligen man köper när man investerar i ett företag? Vad är det man mäter 

och värderar?  Dessa frågor ställde sig Edvinsson (1997, s. 366) och det är dessa 

funderingar som ligger till grund för den modell som utvecklades inom företaget 

Skandia i mitten på 1990-talet. Hos Skandia resonerade man om att det intellektuella 

kapitalet är minst lika viktigt som det finansiella kapitalet, för att nå en långsiktigt 

hållbar vinst. (Edvinsson, 1997, s. 366) 

 

Genom att ta en titt på aktiemarknaden så menar Edvinsson (1997, s. 367) att det är 

uppenbart att många företag värderas till ett mycket högre värde än vad deras bokförda 

värde motsvarar. Detta gap mellan marknadsvärde och bokfört värde skulle kunna 

förklaras som det intellektuella kapitalet. Det finns tydliga riktlinjer för hur man ska 

mäta och värdera bokfört värde, men för gapet upp till marknadsvärdet så kommer man 

inte längre än kvalificerade gissningar. (Edvinsson, 1997, s. 367) Edvinsson (1997, s. 

367) anser att information om det intellektuella kapitalet borde redovisas vid sidan av 

räkenskaperna i årsredovisningen. Skandia-navigatorn skulle kunna kan vara en bra 

grundsten för denna alternativa redovisning. (Edvinsson, 1997, s. 367) 

 

Under år 1992 började man inom företaget Skandia att skapa en lista som innehöll 

värdefulla tillgångar som man inte fick ta upp i balansräkningen. Denna lista gjordes 

lång och kom att inkluderade bland annat varumärken, kunddatabaser, IT-system och 

värdefulla nyckelpersoner. För enkelhetsskull skapades en modell där intellektuellt 

kapital delades in i två kategorier. Intellektuellt kapital = Humankapital + 

Strukturkapital. (Edvinsson, 1997, s. 368) 
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Nedan visas ett mer detaljerat värdeschema över intellektuellt kapital enligt Skandia-

navigatorn: 

 

 
Figur 1: Värdeschema intellektuellt kapital 

Källa: Edvinsson (1997, s. 369) 

 

Litschka et al. (2006, s. 162) delar, till skillnad från Edvinsson (1997), in det 

intellektuella kapitalet i tre delar; humankapital, organisatoriskt kapital samt övrigt 

kodifierat kapital. Det organisatoriska kapitalet innehåller formella såväl som informella 

element inom organisationen och det kodifierade kapitalet innehåller databaser, patent, 

varumärken och så vidare (Litschka, 2006, s. 162-163).  

 

Edvinssons (1997) teori om att det intellektuella kapitalet anses beskriva gapet mellan 

bokfört värde och marknadsvärde har varit grunden för den fortsatta forskningen inom 

området. Under 2000-talet förde Zabala et al. (2005, s. 60) ett liknande resonemang där 

även de menar att det intellektuella kapitalet till stor del beskriver skillnaden mellan ett 

företags bokförda värde och dess marknadsvärde. Det intellektuella kapitalet består 

enligt Zabala et al. (2005, s. 61) av både humankapital, företagsstrategier, tekniskt 

kapital, socialt kapital men även av varumärken och rykten. Zabala et al. (2005, s. 60) 

kunde i sin studie finna en korrelation mellan företagets marknadsvärde och dess 

intellektuella kapital, vilket anses bevisa relationen där emellan.  

 

Den utveckling och de förändringar som råder inom företagsvärlden, där intellektuellt 

kapital fått allt större värde för företagen, anser Lev (1999, s. 5) inte lyckats påverka 

redovisningen. Detta har, enligt Lev (1999, s. 5), lett till en ökad skillnad mellan ett 

företags marknadsvärde och dess bokförda värde eftersom investerare omedelbart 

Marknadsvärde 

Intellektuellt kapital 

Humankapital Strukturkapital 

Kundkapital Organisationskapital 

Innovationskapital 

Intellektuell egendom Immateriella tillgångar 

Processkapital 

Finanskapital 
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reagerar på faktorer om det intellektuella kapitalet och påverkar marknadsvärdet, medan 

redovisningen med det bokförda värdet laggar efter. Lev (1999, s. 6) konstaterar att 

detta har lett till att redovisningen och den finansiella informationen under de senaste 

decennierna har förlorat i relevans. För att marknadsvärdet ska kunna spegla företagets 

värde krävs därför tydlig information om ett företags intellektuella kapital (Lev, 1999, s. 

10). En otillfredsställande rapportering om detta kapital leder till en större osäkerhet 

kring företagets egentliga värde och investerare tvingas att ta högre risker (Lev, 1999, s. 

15). Då investerare vill kompenseras för de ökade riskerna kommer kapitalkostnaden att 

påverkas genom att öka, vilket i sin tur leder till minskade investeringar och minskad 

tillväxttakt (Lev, 1999, s. 15). Petty et al. (2008, s. 436) menar att detta skulle innebära 

att rapportering om intellektuellt kapital är nödvändigt för att marknaden ska kunna 

anses vara effektiv. 

 

3.4 Humankapital 
Redan på 1700-talet skrev Smith (1904) om hur kunskap påverkar effektiviteten i en 

produktion. Ett exempel är en nålfabrik där man lät personalen specialisera sig inom 

några få områden av produktionen och utveckla en specialistkunskap. Detta gjorde att 

man kunde tillverka många fler nålar på samma tid till skillnad från när varje anställd 

jobbade med varje steg i processen och bara hade ett ytligt kunnande (Smith, 1904) 

Detta är ett exempel på tidig forskning kring vikten av humankapital inom ett företag. 

Forskningen har sedan dess utvecklats och blivit mer efterfrågad. Under mitten av 1900 

talet skrev Schultz (1961, s. 1) att trots att det kan anses som en självklarhet att 

människor lär sig nya saker och breddar sin kunskap, så är det inte lika självklart att 

denna nya kompetens är att anse som kapital till följd av investeringar. 

 

Kapital definieras som en källa som skapar intäkter. Denna källas värde beräknas som 

det diskonterade nuvärdet av framtida kassaflöden. Humankapital skiljer sig från vanligt 

kapital i den mån att det inte går att äga eller handla med. Detta skapar problem då man 

ska sätta ett värde på det humana kapitalet. Eftersom handel av humankapital inte 

förekommer finns inga marknadspriser, det är även svårt att fastställa hur de framtida 

inkomsterna för humankapitalet ser ut eftersom man inte besitter äganderätten. (Lev & 

Schwartz, 1971, s. 104) 

 

Humankapitalet är enligt Becker (1962, s. 9) en definition på att investera i människan. 

Det humana kapitalet består av utbildning, upplärning och hälsa och beroende på hur 

mycket man investerar i det humana kapitalet så påverkas avkastningen (Becker, 1962, 

s. 9). Grable (2015, s. 16) utvecklar detta resonemang och menar att en persons 

humankapital består av nuvärdet av personens utbildning, förmågor, kunskap och 

erfarenheter. Lim et al. (2010, s. 674-675) utrycker sig på liknande sätt när de menar att 

humankapitalet består av ett företags medarbetares kollektiva intelligens. Genom att 

skickligt använda sig av denna intelligens kan ett företag öka dess produktivitet och 

värde i längden, samtidigt som de skapar en fördelaktig förmån. (Lim et al., 2010, s. 

674-675) 

 

Många forskare inom humankapitalsområdet citerar företag och dess ledare när de 

menar på att personalen klassas som ett företags viktigaste tillgång (Fulmer & Ployhart, 

2014, s. 162; Lynn, 2000, s. 42; Tarantino, 2005, s. 72). Lynn (2000, s. 42) menar även 

att denna tillgång aldrig tidigare varit lika viktig. Med en hög omsättning av personal är 

det viktigt att våga satsa på och ta hand om sin personal för att var säker på att de 



20 
 

stannar inom företaget (Lynn, 2000, s. 42). Vidare påpekar Tarantino (2005, s. 72) 

avsaknaden av värdering av personalen, det vill säga humankapitalet. Värderingen sker 

på olika och, till viss del, irrelevanta sätt vilket medför att företag oftast inte har koll på 

vad deras viktigaste tillgång är värd. 

 

Eftersom humankapital har definierats som en av företagets viktigaste tillgångar har 

företag ständigt och på olika sätt velat redovisa tillgången samtidigt som forskare velat 

studera denna speciella tillgång. Flamholtz (1999) har delat in redovisningen av 

humankapital från 1960 och framåt i fem olika steg och tidsperioder. Den första 

perioden, år 1960 till 1966, bestod till stor del av att ta fram baskoncept för 

humankapitalet från relevanta teorier (Flamholtz, 1999, s. 1). Det andra steget, år 1966 

till 1971, innehåller forskning med syfte att ta fram modeller för värdering av 

humankapitalet. Bland annat forskade Roger Hermanson om hur man hanterar 

humankapital som goodwill när det inte uppstått via något köp. (Flamholtz, 1999, s. 1) 

Under den tredje perioden, år 1971 till 1976, växte intresset för redovisning av 

humankapital kraftigt. Nu började forskningen beröra vilken effekt redovisning av 

humankapital kan ha på bland annat investerare. (Flamholtz, 1999, s. 2) 

 

Den fjärde perioden som pågår år 1976 till 1980 innehåller ett minskat intresse för 

humankapitalet. Den grundläggande och enkla forskningen började bli mättad och det 

fanns få personer som hade den kunskap som krävdes för att driva forskningen vidare. 

Även inom företagen så avtog intresset under denna tid och man valde att istället 

fokusera på andra områden som man tyckte var mer angelägna. (Flamholtz, 1999, s. 2) 

Det femte steget, år 1980 och framåt, innebär ett uppsving för humankapitalet. Inom 

forskningsområdet har det kommit nya rapporter i en ökande takt och antalet stora 

organisationer som gett sig in på redovisning av humankapital har växt. Under denna tid 

har världsekonomin gradvis förändrats från att baseras på industrier med mycket 

maskinkraft till att övergå till en ekonomi där människor och deras kunskap är den 

största tillgången i företagen. (Flamholtz, 1999, s. 3) Forskningen har dock inte kommit 

med några revolutionerande upptäckter och redovisningsstandarder för humankapital är 

fortsatt den samma som de var under 1960-talet. 

  

3.5 Att mäta Humankapital 
Enligt redovisningsstandarderna ska humankapitalet inte redovisas som en tillgång i 

balansräkningen. Många företag väljer dock att redovisa denna tillgång på ett eller annat 

sätt i årsredovisningen. Det finns idag inget självklart sätt för hur humankapital ska 

mätas vilket gjort att företag använder sig av olika tekniker. Denna osäkerhet gör att 

företag inte med säkerhet kan säga vad deras humankapital är värt och om de siffror de 

redovisat stämmer (Fulmer & Polyhart, 2014, s. 162). Forskare har i flera år jobbat på 

att ta fram olika teorier och modeller som de använt sig av i olika studier för att finna ett 

värde på humankapitalet. Nedan följer några kortare beskrivningar av hur ”ett företags 

viktigaste tillgång”, humankapital, har mätts och värderats inom forskningen. 

 

3.5.1 Hanssons modell 
Hansson (2004, s. 336) genomförde år 2004 en studie där han studerade huruvida 

marknadspremien, det vill säga skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärdet, 

kan beskriva förändringen i avkastningen av humankapital. I studien utgick Hansson 

(2004, s. 335) från resonemanget att ett företags B/P påvisar hur företaget mår, det vill 

säga om de befinner sig i goda eller dåliga tider. Som grund för en approximering av 
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avkastningen på humankapital använde sig Hansson (2004, s. 352) av förändringen i 

lönekostnad per anställd. Hansson ville med studien ta reda på om företag som upplevde 

goda tider, det vill säga har ett lågt B/P, upplever en ökning i lönekostnad per anställd. 

Detta bygger på resonemanget att när de anställda förhandlar om sina löner så har de en 

bättre position i ett företag som gör en hög vinst, jämfört med ett företag med låg vinst. 

Med andra ord så höjs lönerna mer i företag med en högre vinst i förhållande till de 

tillgångar man har. (Hansson, 2004, s. 335-336) Hansson (2004, s. 340) använder sig av 

följande modell för att beräkna humankapital i sin studie: 

 

 

∆�̂�(𝒊, 𝒕 + 𝟏) =
�̂�(𝒕 + 𝟏) − �̂�(𝒕)

�̂�(𝒕)
 

 

Ŵ= Avkastningen på humankapital, det vill säga lönekostnad/anställd 

 

I denna studie använde sig Hansson (2004) av lönekostnader för att skapa ett mått på 

humankapitalet. 

 

3.5.2 Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) 
Pulic (2000, s.702) anser att redovisningsstandarderna inte uppfyller det moderna 

företagets förväntningar. Företagen fokuserar inte längre lika intensivt på kostnader utan 

istället har fokus hamnat på hur man skapar värde på bästa sätt. Förr baserades 

verksamheter på fysiska tillgångar men i dagsläget arbetar moderna företag mer med 

kunskap, en tillgång som inte mäts eller värdesätts. (Pulic, 2000, s. 704) På grund av det 

valde Pulic (2000, s. 702) att skapa en metod för att mäta och framställa ett företags 

värdeskapande. Metoden heter VAIC och bygger på Skandia modellen som togs fram 

redan år 1997 och värderar hur effektivt ett företag skapar värde utifrån dess 

investeringar (Pulic, 2000, s. 705-706). Modellen består av tre delar; Ökat värde per 

investerat kapital (VACA), Ökat värde per investering i humankapital (VAHU) och 

Andelen strukturkapital i värdeskapandet (STVA). Syftet med modellen är att ta reda på 

hur väl företaget lyckas utnyttja sina resurser för att skapa värde för företaget, ju högre 

VAIC, desto bättre har företaget lyckats. (Pulic, 2000, s. 706-708) Ökat värde per 

investering i humankapital (VAHU), som är den del av modellen som är av intresse i 

denna studie, beräknas enligt följande modell: 

 

𝑽𝑨𝑯𝑼 = 𝑽𝑨/𝑯𝑼 
 

VA = Value added, beräknas som: intäkter - (kostnader-personalkostnad) 

HU = Personalkostnad 

 

Denna del av Pulics VAIC modell, VAHU bygger som sagt på humankapital. Pulic 

(2000, s. 707) ser humankapital som en investering och denna investering jämställs för 

enkelhetens skull med personalkostnader eftersom de i det flesta fall finns att finna på 

balansräkningen. Pulic förespråkar alltså att mäta investeringen i personalen som ett 

mått på humankapital. 
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3.5.3 Litschkas modell 
Litschka et al. (2006, s. 160) anser att marknaden har förändrats och att kunskap och 

färdigheter mer och mer har en betydande roll i dagens företag. År 2006 gjorde Litschka 

et al. (2006) ett försöka att ta fram en modell för att kunna värdera ett företags 

intellektuella kapital. Som en del av detta framtogs en separat modell för hur man 

beräknar humankapital. Modellen bygger på att personalen förädlar tillgångar med 

hänsyn till personalomsättning och frånvaro. Modellen (Litschka et al., 2006, s. 169) ser 

ut på följande sätt: 

 

𝑯𝑲 = 𝑴𝒆𝒓𝒗ä𝒓𝒅𝒆 × ((𝟏 − 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒐𝒎𝒔ä𝒕𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈) + (𝟏 − 𝑭𝒓å𝒏𝒗𝒂𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒅)) 

 

Mervärde definieras i denna modell som: rörelseintäkter, kostnader för inköp, 

avskrivningar och andra kostnader. Personalomsättning definieras som: motsvarande 

heltidsanställda som lämnat företaget per år/motsvarande totalt antal heltidsanställda i 

företaget per år. Slutligen definierar man frånvarograd som: antalet frånvarotimmar/total 

antal jobbtimmar. (Litschka et al., 2006, s. 169) 

 

Litschka et al. (2006) anser att ett mått på det intellektuella kapitalet, och då främst på 

humankapitalet är viktig för att nå målet att skapa medvetenhet och kunskap kring 

anställbarhet och personalens värde i en konkurrenskraftig arbetsmarknad. (Litschka et 

al., 2006, s. 172) 

 

3.5.4 Das modell 
Das (2012, s.1) anser att personalstyrkan är en av de mest värdefulla tillgångarna som 

ett företag besitter, samtidigt som han belyser problematiken med att sätta ett värde på 

denna unika tillgång. Humankapitalet innebär en rad olika kostnader och investeringar 

för ett företag, men redovisas aldrig som en tillgång på balansräkningen. Trenden är 

dock att företag mer och mer väljer att på ett eller annat sätt redovisa sitt humana 

kapital, då efterfrågan ökat från aktieägare (Das, 2012, s. 2). Das (2012, s. 5) har 

utvärderat några av de modeller som finns sedan tidigare för att hitta sin egna modell 

om hur humankapital ska värderas. Den modell som Das (2012, s. 6) skapat ser i sitt 

grundutförande ut på följande sätt: 

 

𝑯𝑲 = 𝑭ö𝒓𝒗ä𝒓𝒗𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅 + 𝑼𝒑𝒑𝒍ä𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅
+ 𝑵𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒕 𝒂𝒗 𝒇𝒓𝒂𝒎𝒕𝒊𝒅𝒂 𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅𝒆𝒓 

 

Framtida kostnader = Löner och pensionskostnader 
 

Även denna modell grundar sitt värde på humankapitalet i personalkostnader. Genom 

att nuvärdesberäkna alla framtida personalkostnader så anses dagens humankapitalvärde 

uppnås enligt Das (2012). 

 

3.6 Investering i humankapital leder till bättre finansiella siffror 
Då den globala ekonomin går från ett produktions- och industrisamhälle till en mer och 

mer kunskapsbaserad företagskultur ökar intresset för att studera huruvida ökad 

kunskap kan påverka ett företags prestation (Crook et al., 2011). Under 2011 

genomförde därför Crook et al. (2011, s. 453) en studie för att ta reda på om 
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humankapitalet på något sätt kan påverka ett företags finansiella resultat. Studien visade 

att företagsledare borde börja investera och jobba på att skapa och behålla högt 

humankapital inom företaget eftersom det visat löna sig genom goda finansiella resultat. 

(Crook et al., 2011, s. 453) 

 

Även Alshubiri (2013, s. 284) anser att företag i större utsträckning borde investera i sin 

personal och det humana kapitalet. Alshubiri (2013, s. 284) slutförde år 2013 en studie i 

Jordanien där han kom fram till att investeringar i humankapital påverkar ett företags 

finansiella position positivt. I studien beräknade Alshubiri (2013, s. 280) 

humankapitalet som Adderat värde/Totala lönekostnaden, en värdering som likar Pulics 

(2000) VAIC modell. Resultaten från studien visade att de fanns en stark positiv 

korrelation mellan ett företags investering i humankapital och företagets resultat. Att 

investera i personalen genom att öka medarbetarnas förmågor, erfarenheter och 

kunskaper anses ha positiv effekt och motivera både effektiviteten och utförandet av 

arbetsuppgifterna. (Alshubiri, 2013, s. 284) 

 

Elias (1972) har låtit genomföra en experimentell undersökning där studenter och 

professionella inom relevanta områden fått agera i rollen som investerare. De ställs inför 

två alternativa företag, där den tydliga skillnaden finns i rapporteringen av 

humankapital, och olika situationer där presentationen av humankapitalet kommer fram 

på olika sätt (Elias, 1972). Från resultatet så kan man tydligt se att humankapitalet 

spelar en signifikant roll för de investeringsbeslut som fattas (Elias, 1972). Likaså 

Youndt och Snell (2004, s. 355) kunde genom sina studier konstatera att investeringar i 

personalen och därmed det humana kapitalt både direkt och indirekt har en påverkan på 

ett företags prestationer. 

 

3.7 Skillnaden mellan tjänstemäns och arbetares humankapital 
På arbetsmarknaden delas de anställda oftast upp i två kategorier, tjänstemän och 

arbetare.  Det som skiljer dem åt är främst de arbetsuppgifter som den anställde är 

ämnad att utföra.  För att enkelt kunna skilja dem åt brukar det sammanfattas att 

tjänstemän arbetar med förberedande arbetsuppgifter medan arbetaren arbetar i den 

direkta verksamheten. (Arbetets marknad, 2015) 

 

I delar av Europa finns lägstalöner inom både arbetar- och tjänstemannasektorn. I bland 

annat Sverige finns kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren och därmed lägsta 

lönen, för att skapa trygghet för både arbetstagare och arbetsgivare. Sverige skiljer sig 

dock från många andra länder i Europa, där lägsta lönerna istället är lagstiftade av 

parlamentet. (LO, 2012) Löner kan även sättas individuellt efter prestation och 

erfarenhet där arbetstagaren förhandlar med arbetsgivaren om hur lönen ska sättas. 

 

Kapopoulos och Papadimitriou (2004, s. 161) genomförde år 2004 en studie för att ta 

reda på huruvida kollektiva avtal påverkar en anställning och arbetstagarens 

lönesättning. Forskningen genomfördes i Grekland och en jämförelse gjordes mellan 

tjänstemän och arbetare för att fastställa om där fanns någon skillnad. Resultatet visade 

bland annat att arbetslösheten ökade på grund av fackföreningarnas starka 

förhandlingskraft. Studien visade även att tjänstemän, i förhållande till arbetare, hade en 

starkare förhandlingskraft när det kom till löneförhandling. (Kapopoulos & 

Papadimitriou, 2004, s. 161) Detta ansågs bero på arbetsförhållandena samt de olika 

lagar och regler tjänstemän och arbetare jobbar under (Kapopoulos & Papadimitriou, 

2004, s. 167).  
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En annan studie, genomförd av Dølvik och Nergaard (2012) visar på liknande resultat. 

Studien ämnade studera hur införandet av individuell lönesättning påverkat 

fackföreningar och dess inverkan på de anställdas lön.  Forskarna jämförde i denna 

studie typiska arbetarföretag med typiska tjänstemannaföretag för att se om någon 

markant skillnad kunde påvisas. (Dølvik & Nergaard, 2012, s. 267) Dølvik och 

Nergaard (2012, s. 280) kunde konstatera att den individuella lönesättningen hade störst 

genomslag på de som var anställda vid ett tjänstemannaföretag. Detta ansågs bero på att 

det var lättare att mäta den individuella prestationen när det kom till tjänstemän i 

förhållande till arbetare (Dølvik & Nergaard, 2012, s. 280). 

 

Enligt Blanchard et al. (2010, s. 142) har den anställde bättre förhandlingsläge gällande 

lönen, ju högre kompetenser som krävs för att utföra arbetet. Ett ingångsjobb på 

McDonald's präglas ofta av en lön med förbehållet att acceptera eller gå vidare medan 

en VD kan förhandla på ett helt annat sätt (Blanchard et al., 2010, s. 142). Företag är 

ofta villiga att betala mer för personal där moral och engagemang är viktiga faktorer för 

ett väl utfört arbete jämfört med om arbetet präglas av rutinmässiga uppgifter 

(Blanchard et al., 2010, s. 143). 

 

Detta resonemang tyder på att den individuella prestationen är lättare att mäta när det 

gäller tjänstemän och där av är individuell lönesättning vanligare inom denna sektor. En 

studie av Barth et al. (2008, s. 25) visar på liknande resonemang där man menar att de 

arbetstagare med högre utbildning, som i deras studie likställs med tjänstemän, tenderar 

att i större utsträckning avlönas individuellt. 

 

 

 

 

 

  



25 
 

3.8 Hypoteser  
Med de valda teorierna som speglar forskningsområdet i åtanke har tre hypoteser 

skapats. En hypotes är ett antagande om verkligheten som testas genom statistiska 

tester. Beroende på vad resultatet visar kan sedan hypoteserna antingen förkastas eller 

inte. Hypoteserna bygger på ovanstående teorier och är presenterade i form av 

alternativhypoteser och förmedlar vad vi tror om eventuella samband. De 

underliggande nollhypoteser som är de som faktiskt utsätts för testerna presenteras inte. 

 

Enligt teorierna som presenterats i detta kapitel finns det olika faktorer som driver 

marknadsvärdet. Humankapitalet är idag en stor del av det intellektuella kapitalet som 

enligt Edvinsson (1997) förklarar gapet mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet. 

Det skulle innebära att humankapitalet kan ses som en drivande faktor för 

marknadsvärdet. Detta resonemang stöds även av Ballester et al. (2002) och Hansson 

(2004) som menar att humankapitalet påverkar marknadsvärdet. Även enligt Crook et 

al. (2011) och Alshubiri (2013) skulle detta resonemang hålla då de menar på att 

investeringar i humankapitalet förbättrar företagets resultat vilket enligt Nilsson et al. 

(2011) bör leda till ett ökat marknadsvärde. Detta resonemang leder oss fram till 

hypotes 1 där vi tror att ett samband finns mellan ett företags investering i 

humankapitalet och dess marknadsvärde. 

 

 

H1: Det finns ett samband mellan ett företags investering i humankapital och dess 

marknadsvärde. 
 

 
 

Under förutsättning att hypotes 1 möts av ett positivt resultat, det vill säga att det finns 

ett samband mellan investeringar i humankapital och marknadsvärdet, så kommer vi att 

gå vidare med ytterligare 2 hypoteser som ligger på en mer detaljerad nivå. 

 

Teorin ovan visar på att individuell lönesättning är vanligare inom tjänstemannasektorn 

(Dølvik & Nergaard, 2011, s. 280).  Detta innebär, när det kommer till tjänstemän, att 

lönen inom denna sektor oftast är en bättre mätstock på arbetskraftens värde, i 

förhållande till arbetarsektorn. Då arbetskraftens värde är högst jämförbart med 

humankapitalets värde så skulle det i nästa steg innebära att lönen inom 

tjänstemannasektorn är en bättre mätstock för humankapitalet än vad fallet är i 

arbetarsektorn. I nästa steg bör detta kunna tolkas som att värdet på humankapitalet, 

utifrån den värderingsmetod vi valt, ger en bättre indikation om hur företagen värderar 

denna tillgång i tjänstemannasektorn än i arbetarsektorn. Detta leder oss till hypotes 2 

där vi tror att tjänstemäns humankapital har en starkare påverkan på marknadsvärdet än 

arbetares humankapital.  

 

 

H2: Humankapital bestående av tjänstemän har en starkare effekt på marknadsvärdet än 

humankapital bestående av arbetare. 
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Då marknaden under senare år utvecklats mot en större andel kunskaps- och 

tjänsteföretag, vilket innebär att humankapitalet som tillgång blivit viktigare, så tror vi 

att humankapitalets effekt på marknadsvärdet bör öka med åren. I kombination med 

Maditinos et als. (2011, s. 145) resonemang, där de menar att det ekonomiska läget kan 

påverka resultaten för sambandet mellan marknadsvärdet och humankapitalet, har en 

hypotes skaptas. Hypotes 3 kontrollerar humankapitalets effekt på marknadsvärdet år 

för år. 

 
 

 

H3: Humankapitalets effekt på marknadsvärdet varierar mellan olika år. 
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4. PRAKTISK METOD 
I detta kapitel kommer det tillvägagångssätt som använts för att utföra studien att 

beskrivas. En diskussion kommer föras över valet av metod som kopplas till den 

teoretiska metoden. Urvalet och dess bortfall kommer att presenteras men även de 

statistiska testerna som utförts kommer att redogöras för. Vi har valt att så innehållsrikt 

som möjligt presentera tillvägagångssättet för att underlätta både förståelsen av den 

genomförda studien men även framtida replikation. 

 

4.1 Val av metod 
Som tidigare nämnts i den teoretiska metoden föll valet på att genomföra en kvantitativ 

metod med ett objektivt och positivistiskt synsätt. Problemet valdes att antas med en 

deduktiv metod, vilket betyder att den empiri som samlats in beror på valet av teori. 

Den empiri som behövdes för att genomföra denna studie var finansiell data, bland 

annat företags resultat och kostnader. Denna finansiella information finns i stor 

utsträckning att hämta från ett företags årsredovisning. Att använda sig av information 

som presenterats i en årsredovisning ansågs lämpligt eftersom årsredovisningar bedöms 

objektiva i sitt utförande. 

 

För att genomföra denna studie behövdes, som sagt, data som börsnoterade företagen 

valt att redovisa i sina årsredovisningar. Att samla in data ifrån ett stort antal 

börsnoterade företag skulle bli tidskrävande och därför föll valet på att göra en så kallad 

sekundäranalys av data. Denna sorts analys innebär enligt Bryman & Bell (2013, s. 323) 

att man använder sig av data som någon annan, sedan tidigare, redan sammanställt.  

Denna någon kan vara antingen en forskare, en organisation, ett företag eller möjligtvis 

offentlig statistik som sammanställts av en myndighet (Bryman & Bell, 2013, s. 323). 

Den främsta fördelen med att använda sig av denna teknik är att den förminskar den 

arbetsbörda som en egen insamling av data skulle kräva (Dale et al., 1988, s. 449). Detta 

gäller inte enbart studenter eller mindre forskningsprojekt, på senare år har denna teknik 

använts brett och de finns även vissa regler som säger att forskare måste visa på att data 

inte redan finns innan de ansöker om forskningsanslag (Bryman & Bell, 2013, s. 323). 

Vid användning av sekundäranalys kan forskaren istället lägga ner mer kraft på att 

analysera data, vilket i många fall tar längre tid än beräknat (Bryman & Bell, 2013, s. 

327). 

 

Den information som behövdes för att genomföra denna studie finns redan samlad i en 

databas, tillgänglig via Umeå Universitet. Databasen heter Amadeus och innehåller 

finansiell information om över 21 miljoner privata och publika företag i Europa (BVD, 

2015). Amadeus använder sig av ett flertal olika källor för att samla in och presentera så 

omfattande information som möjligt, detta innebär att man presenterar all 

företagsinformation som finns tillgänglig och som man har laglig rätt att presentera 

(BVD, 2010). Detta gör att vi anser Amadeus vara ett mycket lämpligt val av databas 

för att vi ska kunna få tillgång till så stor mängd data som möjligt för vår undersökning. 

Genom användandet av Amadeus genomfördes en sekundäranalys och mindre energi 

och tid behövdes för att samla in data. Genom detta tillvägagångssätt skapades 

möjligheten att analysera ett stort antal börsnoterade företag. Antalet observationer 

kunde på grund av denna valda metod bli relativt många, vilket endast är till fördel när 

en studie genomförs. Ju fler observationer, ju större är nämligen sannolikheten att 

precisionen i studien ökar (Bryman & Bell, 2013, s. 201) 
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4.2 Urval 
Enligt Bryman & Bell (2013, s. 189) beror valet av urval på om och hur man vill kunna 

generalisera sina resultat. För att resultatet ska kunna generaliseras till den valda 

populationen måste urvalet vara representativt (Bryman & Bell, 2013, s. 189). I denna 

studie skulle populationen kunna bestå av världens alla börsnoterade företag. Att basera 

studien på alla noterade företag i världen skulle bli en mycket omfattande undersökning 

och därför valdes istället alla börsnoterade företag i Europa att ingå i population, se 

tabell 20 i appendix för berörda länder. Populationen utgör enligt Bryman & Bell (2013, 

s. 190) den urvalsram som är grunden för urvalet. Eftersom tillgång fanns till databasen 

Amadeus uppstod möjligheten att utföra en totalundersökning då den finansiella 

information som behövdes fanns lättillgängligt. En totalundersökning innebär att alla 

inom populationen undersöks (NE, 2015).  

 

Tabell 2: Urval år för år. 

År Population Urval efter bortfall 

2005 7549 1209 

2006 8292 1530 

2007 8750 1832 

2008 9694 2685 

2009 9934 3029 

2010 10318 3343 

2011 10607 3998 

2012 11032 4039 

2013 10714 4056 

Totalt alla år 86890 25721 

 

 

I Tabell 2 ovan presenteras hur många europeiska börsnoterade företag som enligt 

Amadeus fanns registrerade för respektive år. Urvalet har dock begränsats på grund av 

bortfall. Bortfallet specificeras och diskuteras djupare i avsnitt 4.4 Bortfall. 
 

4.3 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde via databasen Amadeus där vi gavs tillgång till alla 

börsnoterade företag i Europa. Den första faktorn i vår insamling var företagsnamn. 

Denna faktor har samlats in för att kunna identifiera företagen men har i övrigt inte 

påverkat vår studie på något sätt. För att kunna identifiera vilken bransch respektive 

företag tillhör och för att i ett senare steg kunna identifiera huruvida företaget tillhör 

tjänstemanna- eller arbetarsektorn, så samlade vi även in NACE-koden för samtliga 

företag. NACE-koder är en europeisk statistisk indelning som delar in företag i grupper 

i enlighet med den aktivitet verksamheten bedriver (Siccode, 2015).  

 

De ytterligare faktorer som varit intressanta för att kunna genomföra studien var 

personalkostnad per anställd, P/B, eftersom detta mått använts som variabel för 

marknadsvärdet i modellerna, samt företagets netto resultat. Vi har byggt vårt 

resonemang kring att det är förändringen i dessa faktorer som är intressant och därav var 

vi i behov av data från det undersökande året tillsammans med närmast föregående år. I 

Amadeus hade vi tillgång till data som sträckte sig från år 2004 till år 2013, detta ledde 
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till att vårt tidigaste undersökningsår blev 2005, eftersom det var det första året som vi 

kunde beräkna en förändring från föregående år för. Data exporterades från Amadeus 

till Excel där vi sedan bearbetade och sammanställde data inför de statistiska tester som 

senare utfördes. 

 

4.4 Bortfall 
Under datainsamlingen framgick att vissa företag inte hade redovisat delar av den 

finansiella information som söktes. Informationen behövdes för att kunna utföra 

beräkningar och analyser och ett val gjordes därför att bortse från de företag som inte 

hade redovisat all efterfrågad information. Den finansiella informationen som saknades 

för vissa företag var; årets P/B, föregående års P/B, årets personalkostnader per anställd, 

föregående års personalkostnader per anställd, årets nettoresultat samt föregående års 

netto resultat. För att kunna genomföra beräkningar behövdes det även bortses från de 

företag som redovisat sitt netto resultatet till noll. Detta på grund av att vi beräknade 

vinsttillväxten som (vinstt – vinstt-1)/vinstt-1 och det är inte möjligt att dividera något 

med noll. Ej rapporterade personalkostnader per anställd visade sig vara den faktor som 

gjorde att bortfallet blev så pass stort. 

 

Tabell 3: Bortfall 

År Populationen Bortfall Bortfall i % Bortfall pga ej 
rapporterad 
Personalkostnad 

% av 
totalt 
bortfall 

% av 
populationen 
som ej 
rapporterat 
personalkostnad 

2005 7549 6340 84% 5241 83% 69% 

2006 8292 6762 82% 2993 44% 36% 

2007 8750 6918 79% 3115 45% 36% 

2008 9694 7009 72% 3529 50% 36% 

2009 9934 6905 70% 3588 52% 36% 

2010 10318 6975 68% 3749 54% 36% 

2011 10607 6609 62% 3909 59% 37% 

2012 11032 6993 63% 4728 68% 43% 

2013 10714 6658 62% 4577 69% 43% 

 

I Tabell 3 ovan visas hur bortfallet såg ut för respektive år. Där preciseras även hur stor 

del av bortfallet som beror på just ej rapporterade personalkostnader. I tabellen ser man 

även att andelen av populationen som rapporterar personalkostnader har ökat sedan 

2005. 

 

Vi kan inte se att det förekommer något tydligt mönster i vilka länder eller regioner som 

bidrar med störst bortfall. Det finns vissa tendenser till att företag baserade i Östeuropa 

är överrepresenterade i bortfallskategorin men vi har inte tillräcklig information för att 

kunna dra några slutsatser om att så är fallet. Något som vi kunnat konstatera är att vissa 

företag hoppar fram och tillbaka mellan urvals- och bortfallskategorin under årens gång. 

Däremot har vi inte någon bra förklaring till detta faktum. I tabell 21 i appendix så 

redogör vi för hur bortfallet såg ut land för land under år 2013. 
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4.5 Generaliserbarhet 
Ett av forskarens mål med sin undersökning är oftast att kunna säga till vilka grupper 

och situationer resultatet med studien kan generaliseras. Detta gör att urvalet måste 

anses representativt för att forskaren ska kunna hävda att resultatet är generaliserbart 

och inte endast gäller den specifika gruppen som är undersökt. (Bryman & Bell, 2013, s. 

177) I urvalsprocessen fastställs population och det är till population som ett resultat i 

slutändan kan generaliseras (Bryman & Bell, 2013, s. 178). I denna studie bestämdes 

populationen till europeiska börsnoterade företag och eftersom urvalet, räknat med 

bortfall, anses vara tillräckligt stort kan studien generaliserats till hela populationen. 

 

4.6 Urvalets uppdelning 
Vid insamlingen av data delades de europeiska börsnoterade företagen in i två 

kategorier; tjänstemanna- och arbetarsektorer. Denna indelning gjordes eftersom det 

enligt teorin anses finnas skillnader mellan hur lönen, det vill säga personalkostnaden 

sätts mellan de två kategorierna och därmed hur väl personalkostnaden kan anses spegla 

personalens värde som en tillgång. På grund av teorin anses en analys kunna 

genomföras angående hur denna lönesättningsskillnad därefter påverkar 

marknadsvärdet. 

 

Vid uppdelningen av företagen till respektive kategori användes respektive företags 

NACE kod, som fanns tillgänglig via databasen Amadeus. Som nämnts tidigare är 

NACE koder en Europeisk statistisk indelning som delar in företag i grupper i enlighet 

med verksamhetens aktivitet (Siccode, 2015). NACE koden för företagen gav 

information om vilken slags verksamhet företaget bedriver men säger inte huruvida 

företaget tillhör tjänstemanna- eller arbetarsektorn. Med hjälp av ett annat kodsystem 

vid namnet ISCO kunde uppdelningen underlättas. ISCO är ett annat internationellt 

system som istället delar in yrken i grupper utefter de uppgifter som utförs av 

arbetstagarna (International labour organization, 2010). De yrken som klassas i ISCO 

grupperna 1-5 anses bestå av tjänstemän medan de yrken som istället klassas i ISCO 

grupperna 6-9 består av arbetare (Eurofound, 2010). Med hjälp av att klassa in NACE 

koderna i ISCO systemet kunde beslut tas om vilka NACE koder som ansågs innebära 

huvudsakligen tjänstemannayrken respektive arbetaryrken. Se tabell 22 i appendix för 

indelningen. 

 

4.7 Outliers 
I ett datamaterial kan det förekomma observationer som innehåller data som är ovanligt 

stora eller små, extremvärden. Extrema data kan bero på att antingen ett misstag har 

begåtts när datamaterialet samlades in eller på att observationerna är ovanliga och icke 

representativa. Dessa observationer kallas outliers och borde kontrolleras för att 

forskaren ska vara säker på att de inte påverkar resultatet. (Keller, 2005, s. 110-111) 

Efter att dessa outliers kontrollerats finns det möjlighet att vidta ett antal olika åtgärder 

(Keller, 2005, s. 617). Denna studies datamaterial innehöll både ovanligt stora positiva 

värden men även ovanligt stora negativa värden vilket gjorde att åtgärder mot dessa 

outliers genomfördes. Eftersom datamaterialet samlades in via databasen Amadeus 

anses materialet vara korrekt och data anses inte vara fel. De observationer som innehöll 

ovanlig data ansågs istället vara icke representativa och därför justerades data.  
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De variabler som justerades för att frångå problemet med outliers var: förändringen i 

humankapital, vinsttillväxten samt förändringen i P/B. Vi valde att justera dessa data 

med en kombination av de system Kothari et al. (2005) och Hazarika et al. (2012) 

använt sig av. Likt Hazarika et al. (2012, s. 48) justerades 5 % av de största respektive 

minsta värdera i det nämnda materialet. Dessa 5 % justerades till närmsta värdet likt 

Kothari et al. (2005, s. 178) till skillnad från Hazarika et al. (2012) som istället uteslöt 

sina outliers. När denna justering genomförts ansågs datamaterialet mer representativt 

och därmed mer användbart i studien. 

 

4.8 Statistiska verktyg 
För att undersöka de hypoteser som presenterats i teorikapitlet har statistiska tester 

genomförts. De statistiska testerna hjälpte oss att sammanställa empiri för att kunna dra 

korrekta slutsatser kring det insamlade datamaterialet. Nedan följer beskrivningar av de 

statistiska testerna som vi använt oss av i denna studie, testerna har genomförts i det 

statistiska programmet SPSS. 

 

4.8.1 Korrelation 
Styrkan och riktningen av ett linjärt samband mellan två variabler mäts med hjälp av en 

enkel korrelationskoefficient.  Detta mått används för att ta reda på hur två variabler 

korrelerar med varandra. Korrelationsmåttet (r) kan anta ett värde mellan -1 till +1 där 

värdet 1 visar på den starkaste korrelationen medan -/+ visar på om korrelationen är 

positiv eller negativ. Om korrelationsmåttet antar värdet 0 är de testade variablerna inte 

korrelerade vilket betyder att det inte finns något samband mellan dem. (Studenmund, 

2011, s. 52) Ett samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna 

antyder att det finns samband som styrker modellen. Om det istället uppstår ett starkt 

samband mellan de olika oberoende variablerna i en modell kan det antyda att det finns 

samvariation dem i mellan, något som även kallas multikollinearitet. Om det uppstår 

kan det finna anledning att ta bort vissa oberoende variabler som är överflödiga i 

modellen. Det kan dock i många fall vara onödigt att radera variabler på grund av 

multikollinearitet om variabeln enligt teorin bör vara en del av modellen. (Studenmund, 

2011, s. 261-266) Ett annat sätt att kontrollera för multikollinearitet är genom Variance 

Inflation Factor (VIF). Ett VIF värde på 1 betyder att där inte finns någon 

multikollinearitet medan värden över 5 indikerar kraftig multikollinearitet och öppnar 

upp för att vidta åtgärder. (Studenmund, 2011, s. 259-260) 

 

I denna studie har korrelationen mellan de olika variablerna studerats för att ta reda på 

om det finns några samband mellan de valda variablerna. Eftersom vi fann ett 

tillfredställande samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln 

valde vi att gå vidare och utföra ytterligare tester på datamaterialet för att utforska 

sambandet djupare. 

  

4.8.2 Regressionsanalys 
En regressionsanalys är en statistisk metod som används för att ta reda på om 

variationen i en beroende variabel kan förklaras av oberoende variabler (Studenmund, 

2011, s. 5). I denna studie har regressionsanalyser utförts på de modeller som skapats 

utefter hypoteserna. Syftet med att använda sig av en regressionsanalys är att testa om 

där finns en signifikant kvantitativ relation mellan de olika variablerna (Studenmund, 

2011, s. 6). En regressionsanalys kan testa styrkan och åt vilket håll den kvantitativa 
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relationen drar, dock kan inte ett orsakssamband bevisas med hjälpt av denna statistiska 

metod (Studenmund, 2011, s. 6). 

 

Regressionsanalyser kan genomföras på olika sätt och den simplaste modellen kallas för 

den enkla linjära regressionsanalysen och testar om en beroende variabel påverkas av en 

oberoende variabel (Studenmund, 2011, s. 9). Det är dock endast ett fåtal beroende 

variabler som i sin helhet kan förklaras av endast en oberoende variabel vilket göra att 

man i de flesta fall måste ta hänsyn till flera faktorer i regressionen (Studenmund, 2011, 

s. 39). En regressionsanalys som består av fler än en oberoende variabel kallas för 

multipel regressionsanalys och hjälper forskaren att studera flera påverkande faktorer 

samtidigt (Studenmund, 2011, s. 40). Genom användning av multipel regression kan 

man som forskare särskilja hur de olika oberoende variablerna påverkar den beroende 

variabeln genom att hålla de övriga variablerna konstanta (Studenmund, 2011, s. 40). I 

denna studie har multipel regressionsanalys använts eftersom flera variabler anses 

påverka den beroende variabeln.  

  

De teorier som presenterats i teorikapitlet tyder på att det finns en relation mellan ett 

företags marknadsvärde och dess humankapital samt att det borde finnas en skillnad i 

hur marknadsvärdet varierar i förhållande till humankapitalet beroende på om företaget 

tillhör tjänstemanna- eller arbetarsektorn. Teorin tyder även på att humankapitalets 

påverkan på marknadsvärdet varierar mellan åren. Tre hypoteser, som presenterats i 

teorikapitlet, utformades utefter presenterade teorier. Eftersom teorierna även visade på 

att det finns andra faktorer som påverkar marknadsvärdet testades dessa hypoteser med 

hjälp av en multipel regressionsanalys. De efterfrågade variablerna sammanställdes och 

kvantifierades i ett excelark för att därefter transporteras till det statistiska programmet 

SPSS där regressionsanalyser genomfördes. För att kunna genomföra en 

regressionsanalys måste en modell skapas där relationen mellan valda variabler ställs 

upp i förhållande till varandra (Keller, 2005, s. 578). Nedan följer en beskrivning av de 

skapade modellerna. 

 

4.9 Val av modell 
För att kunna genomföra en regressionsanalys har två modeller skapats som förklarar 

förhållandet mellan de olika variablerna. Den teoretiska modellen som vi utgått ifrån vid 

skapandet av våra modeller ser ut på följande sätt (Studenmund, 2011, s. 13): 

 

𝒀𝒊 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏𝒊 + 𝜷𝟐𝑿𝟐𝒊 + 𝜷𝟑𝑿𝟑𝒊 + 𝜺𝒊 

 

Nedan följer de antaganden som ligger till grund för modellerna som skapats och senare 

testats genom multipel regressionsanalys. Modellerna presenteras i sin helhet längre ner 

i detta kapitel. 

 

4.9.1 Antaganden 
Ett antal antaganden måste göras angående de faktorer som ingår i och påverkar de båda 

modellerna. De viktigaste antaganden kretsar kring värderingen av humankapitalet men 

även kontrollvariabeln G, som kräver en del antaganden för att fungera i modellen. 

Dessa modeller har även kompletterats med dummy variabler för att både kontrollera 

för skillnader mellan de två sektorerna som diskuterats i teorikapitlet, men även för att 

kontrollera skillnader mellan år. 
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Marknadsvärde i förhållande till bokfört värde (P/B) 

Vi valde att arbeta med P/B som vår variabel för marknadsvärdet i modellerna. 

Anledningen till det var för att kunna se om humankapitalet påverkat den del av 

marknadsvärdet som inte är bokfört värde. Det blev intressant att göra på detta sätt för 

att vi då exkluderade effekterna från ökat bokfört värde, som är en följd av investeringar 

i till exempel maskiner. På så sätt nåde vi en tydligare isolering av de effekter på 

marknadsvärdet som kommer från humankapitalet. Vi fick även stöd för att använda 

P/B från såväl Chen et al. (2005) och Sáenz (2005) som använt just P/B i sina 

undersökningar. 

 

Humankapital (HK) 

För att kunna genomföra studien behövde humankapital anta ett värde. Enligt teorin 

finns inget självklart sätt att värdera humankapital, däremot har forskare genom åren 

lagt fram olika teorier om hur de anser att humankapital ska värderas. I denna studie föll 

valet på att se personalkostnaderna som en investering i humankapitalet vilket vi får 

stöd för från VAIC modellen (Pulic, 2000) och till viss del även från Hansson (2004). 

Även Litschka (2006) och Das (2012) grundar sina värderingsmodeller för 

humankapital i personalkostnaderna. Vi har använt oss av samma beräkningsmodell 

som Hansson (2004), det vill säga att vi använder den procentuella ökningen i 

personalkostnad. Till skillnad från Hansson (2004) så väljer vi att se förändringen i 

personalkostnaden som en förändrad investering i humankapitalet istället för en 

avkastning på humankapitalet. Denna skillnad görs för att vi härifrån inte följer samma 

resonemang med samma antaganden som Hansson (2004) och därför är det inte 

lämpligt för oss att se förändringen i personalkostnader som en avkastning på 

humankapitalet. Detta finner vi stöd för i redovisningsreglerna som säger att en 

immateriell tillgång ska tas upp i balansräkningen till anskaffningsvärdet enligt IAS 

38:72,74 (IASB, 2013, s. 675-676). Från dessa regler gör vi antagandet att en förändrad 

lönekostnad kan jämställas med en förändrad investering i humankapitalet. 

 

Det finns två huvudsakliga anledningar till att vi valde att använda oss av Hanssons 

(2004) modell för att värdera humankapitalet. För det första så är det en modell som 

känns rimlig och logisk och stämmer väl överens med våra egna tankar om hur 

humankapitalet bör värderas. För det andra så är det en enkel modell att använda och till 

skillnad från andra modeller som vi presenterat så kräver den inte någon information 

som är svårtillgänglig. Litschka (2006) använder frånvarograd som en faktor i sin 

modell, en faktor som skulle kräva allt för mycket jobb och tid att få reda på för att vi 

ska kunna motivera att använda oss av denna modell. Das (2012) använder sig av alla 

framtida personalkostnader i sin värdering av humankapitalet, denna modell faller bort 

på grund av att vi anser att det skulle bli alldeles för vanskligt att spekulera så mycket i 

framtida löner som skulle krävas. Valet stod då mellan Pulics (2000) VAIC modell och 

Hanssons (2004) modell och på grund av att vi upplever den senare som tydligare så föll 

valet på den. 

 

Kontrollvariabel (G) 

Som snart färdigutbildade civilekonomer vet vi att ett företags vinst påverkas av många 

olika faktorer, bland annat marknadsföring, CSR, FoU men även av personalen. Detta är 

faktorer som vi i teorikapitlet 3.2 kunnat visa på även påverkar marknadsvärdet, vilket 

innebär att vinst och marknadsvärde i mångt och mycket påverkas av samma faktorer. 

Marknadsvärdet påverkas även av förväntningar om framtida avkastning, det vill säga 

att det är den framtida tillväxten i företagets vinst som är avgörande för de förväntningar 
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som styr marknadsvärdet, ett antagande som stöds av Nilsson et al. (2011, s. 46). 

Genom att benämna vinsttillväxten för ett företag som G så kan vi skapa en modell som 

säger att P/B påverkas av G. G i sin tur påverkas av ett flertal faktorer, bland annat ett 

företags marknadsföring och personal. Då vi i denna undersökning är intresserade av att 

se personalens, det vill säga humankapitalets, påverkan på P/B, skilt från övriga faktorer 

så bryter vi ut värdet på humankapitalet från vinsttillväxten, G. Samma procedur skulle 

kunna göras med såväl marknadsföring och FoU i de fall intresset fokuseras på dessa 

faktorer. Detta innebär att vår modell kommer att inkludera den oberoende variabeln G-

HK som påverkar P/B. 

 

Dummy variabler: sektor och år 

Som vi kunnat visa på i teorikapitlet så finns det anledning att förvänta sig att 

löneutvecklingen ska ske i olika takt mellan tjänstemän och arbetare, då tjänstemän i 

större utsträckning har individanpassad lön medan arbetare har kollektivt förhandlad 

lön. Detta borde då innebära att löneutvecklingen för tjänstemän tydligare speglar 

företagens värdering av den anställde jämfört med arbetare. Det i sin tur bör leda till att 

löneutvecklingen, och humankapitalet i vår undersökning, har olika stark effekt på P/B i 

tjänstemannasektorn jämfört med arbetarsektorn. För att se om detta stämmer så har vi 

som tidigare nämnts delat in samtliga företag i två grupper, med utgångspunkt i 

företagets huvudsakliga sysselsättning, tjänstemän och arbetare. Sedan har vi skapat en 

dummyvariabel som antar värdet ett om det berörda företaget tillhör 

tjänstemannasektorn och värdet noll om företaget tillhör arbetarsektorn. 

 

Vidare har vi i teorin, kapitel 3.4, kunnat visa på att medvetenheten om humankapitalets 

betydelse ökat med tiden. För att ta reda på om detta fortfarande pågår och om 

utvecklingen sker från år till år så har vi även skapat ett antal dummyvariabler som 

kopplas till de olika åren som vår undersökning innefattar. Det är också intressant att se 

om de olika åren har olika effekt på P/B då det ekonomiska läget förändras och vi får 

härigenom reda på om vår modell är beroende av det ekonomiska läget för att hålla. 

Enligt konjunkturinstitutet (2015a) så har BNP-tillväxten inom EU varit positiv under 

samtliga av de år vi berör, med undantag för 2009 och 2012 då man sett en negativ 

utveckling med 4,5 % respektive 0,3 %, se tabell 23. Vad gäller inflationen så har den, 

mätt i konsumentpriser, varit positiv för samtliga år (Konjunkturinstitutet, 2015b), se 

tabell 23 i appendix. Detta innebär att vi kunnat förvänta oss att år 2009 och 2012 skiljer 

sig från övriga år när vi granskat resultaten från våra statistiska tester, under 

förutsättning att det ekonomiska läget påverkar vår modell. Vi har valt att titta det 

ekonomiska läget inom EU då de flesta centrala och betydande ekonomierna inom 

Europa även ingår i EU och vi anser därför att vi genom detta får en bra bild om det 

ekonomiska läget i hela Europa. 

 

4.9.2 Modeller 
Med antagandena som grund skapades en modell som kontrollerar relationen mellan ett 

företags P/B, humankapital (HK) och vinsttillväxten (G). I detta fall kom P/B att 

fungera som en beroende variabel medan HK och G fungerade som oberoende 

variabeler. Eftersom vi ser humankapitalet som en investering kommer förändringen i 

variablerna P/B (P/B) och HK (HK) att användas i modellen. Vi valde att använda 

oss av förändingen eftersom vi då fick fram procentuella värden, mått som gjorde det 

lättare att kontrollera för sambandet mellan variablerna. Eftersom G redan var 

definierad som vinsttillväxten, det vill säga förändingen mellan två år, behövde denna 
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variabel ej korrigeras. Modell har även utvecklats med dummy variabler för sektorerna 

och åren för att korrigera för variationer däremellan.  

 

Denna modell fungerar som vår grundmodell som sedan utvecklades med att HK och 

P/B justerades för marknadens genomsnittliga HK- och P/B-värde. Även G 

justerades på samma sätt och sattes i relation till marknadens genomsnittliga G. 

Justeringen skedde genom att dividera de olika faktorerna med marknadens 

motsvarande medelvärde för denna faktor, detta gav oss variablerna (HK)/(MHK), 

(P/B)/(MP/B) och (G)/(MG). Anledningen till denna utveckling av modellen är för 

att få siffror som blir mer företagsspecifika och vi förväntar oss därför att detta ska leda 

till ett mer korrekt resultat. Grundmodellen kommer från och med nu att kallas för 

modell 1 medan den utvecklade modellen benämns modell 2. De två modellerna 

testades sedan i tre olika steg för att kunna ge svar på samtliga formulerade hypoteser. 

Nedan följer först en tabell över variablerna som inkluderats i de olika modellerna och 

därefter en genomgång av de tre stegen. 

 

Tabell 4: Förklaring av variablerna i Modell 1 & 2 

Variabler Modell 1 Förklaring 

P/B Ett företags procentuella förändring i marknadsvärde i 
förhållande till bokfört värde mellan år t-1 till t 

HK Ett företags procentuella förändring i personalkostnaden mellan 
år t-1 till t 

G - HK Den procentuella tillväxten i vinst mellan år t-1 till t, subtraherat 

med HK 

Dummy 
Tjänstemän/arbetare 

Ett företag som antar den specifika dummyns sektor antar värdet 
1, i annat fall värde 0 

Dummy år 2005-2013 Ett företag som antar den specifika dummyns årtal antar värdet 1, 
i annat fall värde 0 

 HK* dummy tj/arb Interaktionsvariabel mellan HK och en sektordummy 

 HK* dummy år Interaktionsvariabel mellan HK och en årsdummy 

Variabler Modell 2 Förklaring 

P/B) / (MP/B) Ett företags procentuella förändring i marknadsvärdet i 
förhållande till bokfört värde mellan år t-1 till t, dividerat med 
marknadens motsvarande medelvärde 

HK)/(MHK) Ett företags procentuella förändring i personalkostnaden mellan 
år t-1 till t, dividerat med marknadens motsvarande medelvärde 



36 
 

(G/MG) - ((HK)/(MHK)) Den procentuella tillväxten i vinst mellan år t-1 till t, dividerat med 
marknadens motsvarande medelvärde, subtraherat med 

(HK)/(MHK) 

Dummy 
Tjänstemän/arbetare 

Ett företag som antar den specifika dummyns sektor antar värdet 
1, i annat fall värde 0 

Dummy år 2005-2013 Ett företag som antar den specifika dummyns årtal antar värdet 1, 
i allt fall värde 0 

(HK)/(MHK)* dummy 
tj/arb 

Interaktionsvariabel mellan (HK)/(MHK) och en sektordummy 

(HK)/(MHK)* dummy 
år 

Interaktionsvariabel mellan (HK)/(MHK) och en årsdummy 

 
 

Test hypotes 1 
 

H1: Det finns ett samband mellan ett företags investering i humankapital och dess 

marknadsvärde. 

 

För att ge svar på hypotes 1 så användes följande regressionsekvationer: 

 

Modell 1 
 

∆
𝑷

𝑩
= 𝜶 + 𝜷𝟏∆𝑯𝑲 + 𝜷𝟐(𝑮 − ∆𝑯𝑲) + 𝜷𝟑𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏 + 𝜷𝟒𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔

+ 𝜷𝟓𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖 + 𝜷𝟕𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗 + 𝜷𝟖𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎

+ 𝜷𝟗𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏 + 𝜷𝟏𝟎𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐 + 𝜷𝟏𝟏𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜺 
 

Modell 2 
 
𝑷/𝑩

𝑴𝑷/𝑩
= 𝜶 + 𝜷𝟏

𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
+ 𝜷𝟐 (

𝑮

𝑴𝑮
−

𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) + 𝜷𝟑𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏 + 𝜷𝟒𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔

+ 𝜷𝟓𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖 + 𝜷𝟕𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗 + 𝜷𝟖𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎

+ 𝜷𝟗𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏 + 𝜷𝟏𝟎𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐 + 𝜷𝟏𝟏𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜺 
 
 

Syftet med att testa modellerna var att ta reda på HKs påverkan på P/B över hela 

testperioden och huruvida resultaten är signifikant.  Dummy variablerna som består av 

en av sektorerna samt alla år utom basåret är inkluderade i modellen för att exkludera 

eventuella års- och sektorsspecifika variationer. I regressionernas resultat var 

koefficienten och signifikansen på HK av störst vikt då det var denna variabel som 

förklarade ifall det fanns något samband mellan HK och P/B. Resultatet från denna 

regression låg till grund för om de två övriga hypoteserna skulle testas eller inte. 
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Test hypotes 2 
 

H2: Humankapital bestående av tjänstemän har en starkare effekt på marknadsvärdet än 

humankapital bestående av arbetare. 

 

För att svara på hypotes 2 så användes en interaktion mellan de olika sektorerna och 

värdet på humankapitalet och ekvationerna såg ut på följande sätt: 

 

Modell 1 
 

∆
𝑷

𝑩
= 𝜶 + 𝜷𝟏∆𝑯𝑲 + 𝜷𝟐(𝑮 − ∆𝑯𝑲) + 𝜷𝟑𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏/𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒓𝒆 + 𝜷𝟒𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔

+ 𝜷𝟓𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖 + 𝜷𝟕𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗 + 𝜷𝟖𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎

+ 𝜷𝟗𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏 + 𝜷𝟏𝟎𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐 + 𝜷𝟏𝟏𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜷𝟏𝟐∆𝑯𝑲
∗ 𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏/𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒓𝒆 + 𝜺 

 

Modell 2 
 
𝑷/𝑩

𝑴𝑷/𝑩
= 𝜶 + 𝜷𝟏

𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
+ 𝜷𝟐 (

𝑮

𝑴𝑮
−

𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) + 𝜷𝟑𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏/𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒓𝒆

+ 𝜷𝟒𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔 + 𝜷𝟓𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖 + 𝜷𝟕𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗

+ 𝜷𝟖𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎 + 𝜷𝟗𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏 + 𝜷𝟏𝟎𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐

+ 𝜷𝟏𝟏𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜷𝟏𝟐(∆𝑯𝑲/𝑴𝑯𝑲) ∗ 𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏/𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒓𝒆 + 𝜺 
 

Syftet med att testa modellerna var att ta reda på om någon skillnad fanns mellan de två 

sektorerna och huruvida skillnaden i så fall var signifikant. Vi valde att köra 

regressionen två gånger och byta vilken sektor som fungerar som bassektor, den andra 

sektorn blev per automatik den sektor som användes som dummyvariabel och som del 

av interaktionsvariabeln. Bassektorn var den av sektorerna som uteslöts ur modellen. 

Genom att fokusera på värdet för den tillfälliga bassektorn så kunde vi se hur HK 

påverkar P/B i vardera sektorn. Om koefficienterna för de båda sektorerna visade sig 

vara signifikanta så kunde vi också veta att skillnaden mellan de båda sektorerna var 

signifikant. 

  

Test hypotes 3 
 

H3: Humankapitalets effekt på marknadsvärdet varierar mellan olika år. 

 

För att svara på hypotes 3 så har interaktioner använts på samma sätt som vid hypotes 2, 

men med skillnaden att interaktionerna är mellan humankapitalet och de olika åren. 

Regressionsekvationerna såg då ut på följande sätt: 
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Modell 1 
 

∆
𝑷

𝑩
= 𝜶 + 𝜷𝟏∆𝑯𝑲 + 𝜷𝟐(𝑮 − ∆𝑯𝑲) + 𝜷𝟑𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏 + 𝜷𝟒𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔

+ 𝜷𝟓𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖 + 𝜷𝟕𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗 + 𝜷𝟖𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎

+ 𝜷𝟗𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏 + 𝜷𝟏𝟎𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐 + 𝜷𝟏𝟏𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜷𝟏𝟐∆𝑯𝑲
∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔 + 𝜷𝟏𝟑∆𝑯𝑲 ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟏𝟒∆𝑯𝑲 ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖

+ 𝜷𝟏𝟓∆𝑯𝑲 ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗 + 𝜷𝟏𝟔∆𝑯𝑲 ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎 + 𝜷𝟏𝟕∆𝑯𝑲
∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏 + 𝜷𝟏𝟖∆𝑯𝑲 ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐 + 𝜷𝟏𝟗∆𝑯𝑲 ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜺 

 

 

 

Modell 2 
 
𝑷/𝑩

𝑴𝑷/𝑩
= 𝜶 + 𝜷𝟏

𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
+ 𝜷𝟐 (

𝑮

𝑴𝑮
−

𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) + 𝜷𝟑𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏 + 𝜷𝟒𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔

+ 𝜷𝟓𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖 + 𝜷𝟕𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗 + 𝜷𝟖𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎

+ 𝜷𝟗𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏 + 𝜷𝟏𝟎𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐 + 𝜷𝟏𝟏𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜷𝟏𝟐(
∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
)

∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔 + 𝜷𝟏𝟑(
∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟏𝟒(

∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
)

∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖 + 𝜷𝟏𝟓(
∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗 + 𝜷𝟏𝟔(

∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
)

∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎 + 𝜷𝟏𝟕(
∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏 + 𝜷𝟏𝟖(

∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
)

∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐 + 𝜷𝟏𝟗(
∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜺 

 

Syftet med att testa modellerna var att ta reda på om HKs påverkan på P/B skilde sig 

åt mellan åren och om skillnaden i så fall var signifikant. På liknande sätt som vid 

testerna för hypotes 2, där bassektorn byttes ut, så rullades de olika åren runt på 

positionen som basår. Detta innebar att alla de övriga åren, utom basåret, per automatik 

tog rollen som dummyvariabler och interaktionsvariabler. Det betyder alltså att 

regressionen körts nio gånger för respektive modell, en gång för varje basår. I 

modellerna ovan fungerar år 2005 som basår och finns därför inte med i modellerna som 

dummy eller interaktionsvariabel. I praktiken har dock även år 2005 inkluderats i 

modellerna, då något av de andra åren fungerat som basår. Resultaten från de olika 

regressionerna tolkades på samma sätt som regressionerna för hypotes 2, där 

skillnaderna utvärderades utifrån signifikanserna på de olika basvariablerna. 

 

4.10 Brister i den praktiska metoden 
Vår praktiska metod innehåller steg som bör diskuteras huruvida vi vid dessa tillfällen 

fattat rätt beslut eller inte. Dessa steg rör främst urvalet, bortfallet, hanteringen av 

outliers, värdering av HK samt valet av modeller. 

 

Urvalet i denna studie bestämdes till börsnoterade företag i Europa, utan vidare 

geografisk uppdelning. Detta val kan diskuteras då länderna inom Europa på många sätt 

skiljer sig från varandra. Man kan exempelvis diskutera huruvida länderna kring 

medelhavet, till exempel Grekland, Italien och Spanien, är jämförbara med de nordiska 

länderna. Vi har tidigare argumenterat för att det ekonomiska läget kan påverka om det 

går att observera ett samband mellan humankapitalet och marknadsvärdet, med stöd från 
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Maditinos et al. (2011).  De tre nämnda medelhavsländerna har i dagsläget ett sämre 

ekonomiskt läge än de nordiska länderna, vilket skulle kunna indikera att det i dagsläget 

är svårare att observera ett samband mellan humankapital och marknadsvärde i dessa 

länder. Det skulle i sin tur kunna leda till att dessa länder inte är representativa för 

övriga Europa och därför påverkar vårt resultat i en negativ mening. Detta eventuella 

problem hade kanske kunnat undvikas via en uppdelning av länderna baserat på 

geografiska områden eller ekonomiska förutsättningar. Urvalet hade även kunnat delas 

upp baserat på företagens storlek för att undvika eventuella effekter som kommer från 

att företagen befinner sig i olika mognadsstadier. På grund av studiens 

tidsbegränsningar så genomfördes inte någon av dessa uppdelningar utan vi nöjde oss 

med den för syftet nödvändiga uppdelningen mellan tjänstemanna- och 

arbetarsektorerna. 

 

En modell som använts tidigare av forskare kan anses prövad och säker i 

forskningssammanhang till skillnad från nyskapade modeller. I denna studie valde vi att 

skapa en egen modell utifrån de teorier vi presenterat i teorikapitlet. Anledning till att vi 

inte gick vidare med en beprövad modell var att vi ansåg att de existerande modellerna 

inte innefattade alla faktorer som de borde enligt teorin.  Vi hade därför att välja på 

ofullständiga beprövade modeller eller nyskapade modeller som på ett bättre sätt 

motsvarar befintlig teori. Dessa faktorer är enligt teorin bland annat marknadsföring, 

forskning och utveckling samt CSR, faktorer som vi försökt fånga via vår variabel G. G 

innefattar även andra, icke identifierade, faktorer som kan anses påverka vinsten på kort 

sikt och långsiktigt även företagets marknadsvärde. I den optimala modellen hade vi 

kunnat identifiera alla dessa faktorer och inkluderat dessa istället för G, detta har dock 

ej varit möjligt i denna studie. Vi anser därför att G är det närmaste vi kan komma en 

optimal modell och har därför gått vidare med de modeller vi skapat. 

 

Ytterligare en brist som är kopplad till modellerna är den värdering av humankapitalet 

som vi använt oss av. Då det inte finns någon generellt accepterad värderingsmetod för 

humankapitalet så kan vi inte heller ge någon garanti för att vår värdering leder till ett 

korrekt värde. Vi har utgått från befintliga metoder och kombinerat de bästa delarna från 

dessa till en metod som vi anser rimlig och mest användbar i denna studie. Det går 

givetvis att diskutera huruvida hela personalkostnaden ska anses bidra till 

humankapitaltillgången eller om det ger en bättre bild om endast en viss del av 

kostnaden används. 

 

Vidare vill vi belysa att det kan uppstå problem när man korrigerar insamlad data för 

outliers. En sådan korrigering innebär att man raderar eller justerar data som inte anses 

trovärdig eller representativ. En annan anledning till korrigering kan vara för att uppnå 

en normalfördelning som krävs för att genomföra vissa statistiska tester. En korrigering 

kan dock innebära att korrekt data raderas eller justeras och där med påverkar resultatet 

till att visa en bild av verkligheten som inte är sann. Vi har i denna studie valt att justera 

extremvärden, både höga och låga, för att uppnå mer representativt datamaterial. Det är 

dock möjligt att vi genom denna korrigering påverkat resultatet och detta är något som 

läsaren bör vara uppmärksam på att notera. 
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5. EMPIRI 
I detta kapitel presenteras resultaten från de korrelationstester och regressionsanalyser 

vi utfört. Regressionsanalyserna har delats in i tre olika testdelar där vi testat de tre 

olika hypoteserna. Vi har valt att presentera empirin från regressionsanalyserna 

uppdelat i dessa tre delar för att underlätta förståelsen.  Som framgår i den Praktiska 

metoden har två olika modeller skapats, en grundmodell och en modell som är 

anpassad efter marknaden. Båda modellerna kommer att testas inom alla delar. 
 

5.1. Beskrivande statistik  
För att skapa en förståelse för det insamlade datamaterialet har vi valt att först 

presentera beskrivande statistik. Denna statistik bygger på studiens alla observationer, 

vilket betyder att alla åren från den valda perioden är inkluderade. Studien har 

genomförts på europeiska börsnoterade företag och urvalet består av totalt 25721 

observationer från perioden 2005-2013. Tabell 5 nedan presenterar den beskrivande 

statistiken på de valda variablerna för både modell 1 och 2.  

 

Tabell 5: Beskrivande statistik 

Beskrivande statistik 

  N Minimum Maximum Medel Standard avvikelse 

 P/B 25721 -0,7 1,4 0,047 0,5134 

HK 25721 -0,3 0,5 0,037 0,1705 

G-HK 25721 -4,8 4,2 -0,205 1,6972 

(P/B ) /( M P/B) 25721 -15,9 29,8 1 10,9941 

HK/M HK 25721 -7,5 12,9 1 4,5912 

(G/MG)-(HK/ M HK) 25721 -36,2 33,4 0 11,2201 

 

Som går att avläsa i tabell 5 är medelvärdet på P/B 0,047. Detta betyder att P/B i 

genomsnitt, över den valda perioden 2005-2013, ökar med 4,7 % årligen. Tabellen visar 

även att medelvärdet på förändringen av HK är positiv med 3,7 %.  

 

För modell 2 har variablerna justerats mot marknaden och medelvärdena blir då helt 

naturligt 1 för de variablerna. Detta beror på att i snitt kommer exempelvis HK att vara 

samma som MHK. Här är istället minimum och maximum värdena mer intressanta där 

tabellen visar att värdena varierar stort inom urvalet. 

 



 
 

5.2 Korrelation 
 

Tabell 6: Korrelation mellan variablerna i modell 1 
   P/B  HK G-HK HK*2005 HK*2006 HK*2007 HK*2008 HK*2009 HK*2010 HK*2011 HK*2012 HK*2013 HK*Tjänstemän 

P/B 1                         

 HK 0,050*** 1                       

G- HK 0,007 -0,065*** 1                     

HK*2005 0,035*** 0,214*** 0,009 1                   

HK*2006 0,009 0,218*** -0,006 -0,006 1                 

HK*2007 0,01 0,262*** -0,020*** -0,002 -0,002 1               

HK*2008 0,009 0,347*** -0,022*** 0 0 0 1             

HK*2009 0,042*** 0,333*** -0,027*** -0,003 -0,003 -0,001 0 1           

HK*2010 0,042*** 0,368*** -0,023*** -0,0012* -0,011* -0,003 0,001 -0,006 1         

HK*2011 -0,013** 0,385*** -0,029*** -0,008 -0,008 -0,002 0,001 -0,004 -0,016** 1       

HK*2012 -0,003 0,381*** -0,032*** -0,008 -0,008 -0,002 0,001 -0,004 -0,016** -0,011* 1     

HK*2013 0,025*** 0,374*** -0,026*** -0,004 -0,004 -0,001 0 -0,002 -0,008 -0,006 -0,006 1   

HK*Tjänstemän 0,037*** 0,720*** -0,045*** 0,178*** 0,168*** 0,213*** 0,258*** 0,232*** 0,244*** 0,267*** 0,285*** 0,253*** 1 

***= signifikansnivå 1%, **=signifikansnivå 5%, *=signifikansnivå 10% 

 

Tabell 6 presenteras korrelationen mellan de olika variablerna i modell 1. Korrelationen mellan den beroende variabeln och de oberoende 

variablerna är överlag signifikanta och positiva enligt tabellen. Detta antyder att det finns samband mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln P/B samt att  det i en majoritet av fallen är positiva samband. Gällande korrelationen mellan de oberoende variablerna, som 

signalerar om multikollinearitet existerar, kan vi inte se tillfredsställande resultat och väljer därför att i samband med regressionerna att 

undersöka VIF-värdena. 

4
1

 



 
 

Tabell 7: Korrelation mellan variablerna i modell 2 
  (P/B)/(MP/B) HK/MHK (G/MG)- 

(HK/MHK) 
HK/M

HK *2005 
HK/M

HK *2006 
HK/M

HK *2007 
HK/M

HK *2008 
HK/M

HK *2009 
HK/M

HK *2010 
HK/M

HK *2011 
HK/M

HK *2012 
HK/M

HK *2013 
HK/MHK 
*Tjänstemän 

(P/B)/(MP/B) 1                         

HK/MHK 0,050** 1                       

(G/MG)- 

(HK/MHK) 

-0,031** -0,441*** 1                     

HK/MHK *2005 0,035*** 0,214*** -0,115*** 1                   

HK/MHK *2006 0,009 0,218*** -0,103*** -0,006 1                 

HK/MHK *2007 0,01 0,262*** -0,113*** -0,002 -0,002 1               

HK/MHK *2008 0,009 0,347*** -0,153*** 0 0 0 1             

HK/MHK *2009 0,042*** 0,333*** -0,142*** -0,003 -0,003 -0,001 0 1           

HK/MHK *2010 0,042*** 0,368*** -0,164*** -0,0012* -0,011* -0,003 0,001 -0,006 1         

HK/MHK *2011 -0,013** 0,385*** -0,166*** -0,008 -0,008 -0,002 0,001 -0,004 -0,016** 1       

HK/MHK *2012 -0,003 0,381*** -0,162*** -0,008 -0,008 -0,002 0,001 -0,004 -0,016** -0,011* 1     

HK/MHK *2013 0,025*** 0,374*** -0,164*** -0,004 -0,004 -0,001 0 -0,002 -0,008 -0,006 -0,006 1   

HK/MHK 
*Tjänstemän 

0,037*** 0,720*** -0,319*** 0,178*** 0,168*** 0,213*** 0,258*** 0,232*** 0,244*** 0,267*** 0,285*** 0,253*** 1 

***= signifikansnivå 1%, **=signifikansnivå 5%, *=signifikansnivå 10% 

I tabell 7 presenteras korrelationen mellan variablerna i modell 2. Även i detta fall visar tabellen på att samband finns mellan de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln (P/B)/(MP/B). Korrelationen är över lag positiv med undantag för variablerna (G/MG)- 

(HK/MHK), HK/MHK*2011, HK/MHK*2012. Detta betyder att även modell 2 består av variabler som anses ha ett samband med 

beroende variabeln, vilket tyder på att variablerna är relevanta för modellen. Inte heller för modell 2 kan vi se tillfredsställande resultat angående 

multikollineariteten och kommer därför även här att titta närmare på VIF-värdena i samband med regressionerna. 

 

4
2
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5.3 Regressionsanalys 
I denna studie har flera regressionsanalyser genomförts. För att underlätta förståelsen 

har regressionsanalyserna delats upp i 3 olika tester, där varje test ämnar testa en 

hypotes.  

 

5.3.1 Test hypotes 1 
Nedan presenteras resultaten av den regressionsanalys som genomförts för att testa 

hypotes 1. Denna empiri visar hur de oberoende variablerna, HK och G-HK påverkar 

den beroende variabeln P/B genomsnittligt över alla nio åren, det vill säga hela 

perioden. 

 

Modell 1 

 

 

∆
𝑷

𝑩
= 𝜶 + 𝜷𝟏∆𝑯𝑲 + 𝜷𝟐(𝑮 − ∆𝑯𝑲) + 𝜷𝟑𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏 + 𝜷𝟒𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔

+ 𝜷𝟓𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖 + 𝜷𝟕𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗 + 𝜷𝟖𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎

+ 𝜷𝟗𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏 + 𝜷𝟏𝟎𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐 + 𝜷𝟏𝟏𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜺 

 

Tabell 8: Förklaringsgrad test 1, modell 1 

Justerad R2 F 

0,123 327,904*** 

***= signifikansnivå 1%, **=signifikansnivå 5%, *=signifikansnivå 10% 

Regressionsanalysen visade, vilket framgår av tabell 8, att modellen har ett justerat R
2
 

på 12,3 %. Detta betyder att de oberoende variablerna samt dummyvariablerna förklarar 

12,3 % av modellens beroendevariabel. Det höga F-värdet indikerar på att hela 

modellen, det vill säga alla variabler gemensamt, är signifikant. 

 

Tabell 9: Regressionsanalys test 1, modell 1 

  Koefficient P-värde VIF 

Konstant 0,16 0,000***   

 HK 0,097 0,000*** 1,024 

G-HK 0,003 0,061* 1,011 

Tjänstemän 0,002 0,72 1,004 

2006 -0,068 0,000*** 2,131 

2007 -0,234 0,000*** 2,342 

2008 -0,537 0,000*** 2,907 

2009 0,104 0,000*** 3,11 

2010 -0,058 0,000*** 3,28 

2011 -0,228 0,000*** 3,644 

2012 -0,091 0,000*** 3,666 

2013 0,032 0,045** 3,687 

***= signifikansnivå 1%, **=signifikansnivå 5%, *=signifikansnivå 10% 
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I tabell 9 presenteras resultaten från den regressionsanalys som genomförts på modell 1 

för att testa hypotes 1och visar att alla utom en variabel är signifikanta på 10 %, det vill 

säga att resultatet till minst 90 % säkerhet stämmer. När det kommer till variabeln HK 

visar resultaten på att koefficienten är 0,097. Detta betyder att när HK förändras en 

enhet kommer vår beroendevariabel P/B att förändras med 0,097 enheter. 

Förändringen är låg men riktningen positiv, vilket betyder att  HK förändras åt samma 

håll som P/B. Signifikansnivån på HK variabeln är < 0,001 vilket innebär att vi till 

hög säkerhet kan säga att det finns en relation mellan den oberoende och beroende 

variabeln i denna modell. VIF-värdena som presenterats i tabell 9 ligger i flera fall nära 

1 och i samtliga fall under 5 vilket indikerar inga problem med multikollinearitet. 

 

Modell 2 

 
𝑷/𝑩

𝑴𝑷/𝑩
= 𝜶 + 𝜷𝟏

𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
+ 𝜷𝟐 (

𝑮

𝑴𝑮
−

𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) + 𝜷𝟑𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏

+ 𝜷𝟒𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔 + 𝜷𝟓𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖

+ 𝜷𝟕𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗 + 𝜷𝟖𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎 + 𝜷𝟗𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏

+ 𝜷𝟏𝟎𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐 + 𝜷𝟏𝟏𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜺 

 

 

Tabell 10: Förklaringsgrad test 1, modell 2 

Justerad R2 F 

0,123 327,904*** 

***= signifikansnivå 1%, **=signifikansnivå 5%, *=signifikansnivå 10% 

 

Tabell 10 visar att även regressionsanalysen som genomfördes på modell 2 har ett 

justerat R
2 

på 12,3 %. Detta betyder att båda modellerna innehåller oberoende variabler 

och dummyvariabler som förklarar lika stor del av den beroende variabeln P/B. F-

värdet var även i denna modell högt, vilket betyder en signifikant modell. 

 

Tabell 11: Regressionsanalys test 1, modell 2 

  Koefficient P-värde VIF 

Konstant 3,416 0,000***   

 HK 0,062 0,000*** 1,258 

G-HK -0,012 0,061* 1,25 

Tjänstemän 0,046 0,72 1,004 

2006 -1,457 0,000*** 2,131 

2007 -5,009 0,000*** 2,342 

2008 -11,495 0,000*** 2,907 

2009 2,226 0,000*** 3,110 

2010 -1,249 0,000*** 3,280 

2011 -4,877 0,000*** 3,644 

2012 -1,954 0,000*** 3,666 

2013 0,677 0,045** 3,687 

***= signifikansnivå 1%, **=signifikansnivå 5%, *=signifikansnivå 10% 
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Enligt tabell 11 visar regressionsanalysen, som genomförts på modell 2 för att testa 

hypotes 1, på liknande resultat som regressionsanalysen på modell 1. Alla variabler 

utom dummyvariabeln tjänstemän är signifikanta på 10% vilket visar på att resultaten är 

trovärdiga. Variabeln HK får i detta test en koefficient på 0,062 vilket innebär att när 

HK förändras en enhet så kommer den beroende variabeln P/B att förändras 0,062 

enheter. Likt modell 1 är förändringen låg men relationen positiv, vilket betyder att 

variablerna kommer att förändras i samma riktning. Detta test visar även att 

signifikansnivån på variabeln HK är < 0,001 vilket betyder att vi till > 99,9 % säkerhet 

kan säga att det finns en relation mellan HK och den beroende variabeln P/B. Även i 

detta falla ligger VIF-värdena inom acceptabel nivå vilket indikerar på inga problem 

med multikollinearitet. 

 

5.3.2 Test hypotes 2 
Nedan presenteras resultaten av de regressionsanalyser som genomförts för att testa 

hypotes 2. Regressionsanalyserna är genomförda för att testa huruvida HKs påverkan 

på P/B skiljer sig mellan de två olika sektorerna tjänstemän och arbetare.  

 

Modell 1 

 

∆
𝑷

𝑩
= 𝜶 + 𝜷𝟏∆𝑯𝑲 + 𝜷𝟐(𝑮 − ∆𝑯𝑲) + 𝜷𝟑𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏/𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒓𝒆

+ 𝜷𝟒𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔 + 𝜷𝟓𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖

+ 𝜷𝟕𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗 + 𝜷𝟖𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎 + 𝜷𝟗𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏

+ 𝜷𝟏𝟎𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐 + 𝜷𝟏𝟏𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜷𝟏𝟐∆𝑯𝑲
∗ 𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏/𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒓𝒆 + 𝜺 

 

Tabell 12: Förklaringsgraden test 2, modell 1 

Justerad R2 F 

0,123 300,702*** 

***= signifikansnivå 1%, **=signifikansnivå 5%, *=signifikansnivå 10% 

 

Regressionsanalysen visar att modellen har ett justerat R
2
 på 12,3 %, vilket framgår av 

tabell 12. Denna förklaringsgrad överensstämmer med de förklaringsgrader vi fick på 

både modell 1 och 2 då vi testade hypotes 1. En förklaringsgrad på 12,3 % betyder att 

de oberoende variablerna och dummyvariablerna förklarar 12,3 % av den beroende 

variabeln. F-värdet är i detta test högt vilket indikerar på en signifikant modell. Tabell 

12 gäller för båda de regressionerna som genomfördes för att ta fram resultaten som 

presenterats i tabell 13. 

 

Tabell 13: Sammanställning regressionsanalyser test 2, modell 1 

  Koefficient P-värde VIF 

 HK arbetare 0,075 0,004*** 2,164 

 HK tjänsteman 0,117 0,000*** 1,902 

Dummys 2005-2013 Rapporteras ej 

***= signifikansnivå 1%, **=signifikansnivå 5%, *=signifikansnivå 10% 
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I tabell 13 finns en sammanställning av de två regressionsanalyser som genomfördes för 

att ta reda huruvida HKs påverkan på P/B skiljde sig åt mellan de två sektionerna 

tjänstemän och arbetare. Tabellen visar att de företag som klassats som arbetarföretag 

har en koefficient på 0,075, vilket betyder att om HK förändras en enhet kommer 

P/B förändras 0,075 enheter. När det gäller tjänstemannaföretag förändras P/B 

istället med 0,117 enheter vid en enhets förändring i HK. I båda fallen är förändringen 

låg men en tydlig skillnad mellan sektorerna kan ändå noteras. Båda variablerna är 

signifikanta på 1 % nivån, vilket betyder att vi med minst 99 % säkerhet kan säga att där 

finns samband mellan de oberoende variablerna och den beroende. De observerade VIF-

värdena i detta test tyder på att det inte finns något problem med multikollinearitet i 

modellen. 

 
Modell 2 

 
𝑷/𝑩

𝑴𝑷/𝑩
= 𝜶 + 𝜷𝟏

𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
+ 𝜷𝟐 (

𝑮

𝑴𝑮
−

𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) + 𝜷𝟑𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏/𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒓𝒆

+ 𝜷𝟒𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔 + 𝜷𝟓𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖

+ 𝜷𝟕𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗 + 𝜷𝟖𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎 + 𝜷𝟗𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏

+ 𝜷𝟏𝟎𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐 + 𝜷𝟏𝟏𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜷𝟏𝟐(
∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
)

∗ 𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏/𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒓𝒆 + 𝜺 

 

Tabell 14: Förklaringsgraden test 2, modell 2 

Justerad R2 F 

0,123 300,702*** 

***= signifikansnivå 1%, **=signifikansnivå 5%, *=signifikansnivå 10% 

 

I tabell 14 kan utläsas att även denna modell antar en förklaringsgrad på 12,3 % och ett 

högt F-värde. Tabell 14 gäller för båda de regressionerna som genomfördes för att ta 

fram resultaten som presenterats i tabell 15. 

 

Tabell 15: Sammanställning regressionsanalyser test 2, modell 2 

  Koefficient P-värde VIF 

 HK arbetare 0,045 0,039** 2,396 

 HK tjänsteman 0,078 0,000*** 2,139 

Dummys 2005-2013 Rapporteras ej 

 ***= signifikansnivå 1%, **=signifikansnivå 5%, *=signifikansnivå 10% 

 

Tabell 15 sammanställer de regressionsanalyser som genomförts för att testa om det 

finns någon skillnad i hur HK påverkar P/B, när hänsyn till marknaden har tagits, 

beroende på de olika sektorerna. Enligt tabellen så har HK större påverkan på P/B 

inom tjänstemannaföretag än inom arbetarföretag. En enhets förändring i 

(HK)/(MHK) inom arbetarföretag skapar en 0,045 enhetlig förändring i 

(P/B)/(MP/B) medan påverkan är 0,078 enheter inom tjänstemannaföretag. 

Relationen är positiv vilket innebär att den beroende variabeln och den oberoende 

variabeln förändras i samma riktning. Likt tidigare fall är förändringen låg inom båda 

sektorerna, men trots det kan en skillnad mellan dem noteras. Tabellen visar även att 

förhållandet är signifikant på 5 % nivån, vilket betyder att vi med minst 95 % säkerhet 
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kan säga att sambanden existerar. Även denna modell anses vara fri från problem 

gällande multikollinearitet eftersom VIF-värdena ligger under gränsvärdet. 

 

5.3.3 Test hypotes 3 
Nedan presenteras resultaten av de regressionsanalyser som genomförts för att testa 

hypotes 3. En regressionsanalys är genomförd för vardera år för att ta reda på hur HK 

påverkat P/B år för år. Resultaten presenteras i tabell 15 och 16 nedan. 

 

Modell 1 

 

∆
𝑷

𝑩
= 𝜶 + 𝜷𝟏∆𝑯𝑲 + 𝜷𝟐(𝑮 − ∆𝑯𝑲) + 𝜷𝟑𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏 + 𝜷𝟒𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔

+ 𝜷𝟓𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖 + 𝜷𝟕𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗

+ 𝜷𝟖𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎 + 𝜷𝟗𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏 + 𝜷𝟏𝟎𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐

+ 𝜷𝟏𝟏𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜷𝟏𝟐∆𝑯𝑲 ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔 + 𝜷𝟏𝟑∆𝑯𝑲
∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟏𝟒∆𝑯𝑲 ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖 + 𝜷𝟏𝟓∆𝑯𝑲 ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗

+ 𝜷𝟏𝟔∆𝑯𝑲 ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎 + 𝜷𝟏𝟕∆𝑯𝑲 ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏 + 𝜷𝟏𝟖∆𝑯𝑲
∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐 + 𝜷𝟏𝟗∆𝑯𝑲 ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜺 

 

Tabell 16: Förklaringsgrad test 3, modell 1 

Justerad R2 F 

0,123 191,646*** 

***= signifikansnivå 1%, **=signifikansnivå 5%, *=signifikansnivå 10% 

 

Tabell 16 visar på ett justerat R
2
 om 0,123 vilket innebär att även i denna regression så 

har de oberoende variablerna en förklaringsgrad om 12,3 % av den beroende variabeln. 

Ett högt F-värde indikerar att modellen som helhet, alla oberoende variabler 

tillsammans, är signifikant. Tabell 16 presenterar värden som gäller för samtliga 

regressioner som presenteras i tabell 17. 

 

Tabell 17: Sammanställning regressionsanalyser test 3, modell 1 

  Koefficient P-värde VIF 

 HK 2005 0,243 0,003*** 21,732 

 HK 2006 0,022 0,778 20,213 

 HK 2007 0,173 0,009*** 14,112 

 HK 2008 0,034 0,51 8,386 

 HK 2009 0,218 0,000*** 8,709 

 HK 2010 0,216 0,000*** 7,616 

 HK 2011 0,076 0,089* 6,535 

 HK 2012 -0,062 0,174 6,656 

 HK 2013 0,074 0,108 6,858 

***= signifikansnivå 1%, **=signifikansnivå 5%, *=signifikansnivå 10% 

 

I tabell 17 visas resultaten från de regressioner som körts för att ge svar på hypotes 3, att 

effekten på P/B från HK varierar mellan åren. Som vi kan se så är det skillnad mellan 

de olika åren och det föreligger ett positivt samband för samtliga år med undantag för 

2012. Vi kan också avläsa att signifikansen är som starkast för åren 2009 och 2010 



48 
 

samtidigt som koefficienterna skiljer sig väldigt lite mellan dessa år. Bland de resultat 

som är signifikanta på 10 % nivån eller mer, kan vi se att den högsta koefficienten är 

0,243 för år 2005 och den minsta är 0,076 för år 2011. Detta innebär att när HK 

förändras med en enhet så förändras P/B med 0,243 och 0,076 enheter för respektive 

år. VIF-värdena som observerades i samband med denna modell var höga, vilket 

indikerar att modellen kan ha problem med multikollinearitet. 

 

Modell 2 

 
𝑷/𝑩

𝑴𝑷/𝑩
= 𝜶 + 𝜷𝟏

𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
+ 𝜷𝟐 (

𝑮

𝑴𝑮
−

𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) + 𝜷𝟑𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝒕𝒋ä𝒏𝒔𝒕𝒆𝒎ä𝒏

+ 𝜷𝟒𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔 + 𝜷𝟓𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖

+ 𝜷𝟕𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗 + 𝜷𝟖𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎 + 𝜷𝟗𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏

+ 𝜷𝟏𝟎𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐 + 𝜷𝟏𝟏𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜷𝟏𝟐(
∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟔

+ 𝜷𝟏𝟑(
∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟕 + 𝜷𝟏𝟒(

∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟖

+ 𝜷𝟏𝟓(
∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟎𝟗 + 𝜷𝟏𝟔(

∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟎

+ 𝜷𝟏𝟕(
∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟏 + 𝜷𝟏𝟖(

∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟐

+ 𝜷𝟏𝟗(
∆𝑯𝑲

𝑴𝑯𝑲
) ∗ 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜺 

 

 

Tabell 18: Förklaringsgrad test 3 modell 2 

Justerad R2 F 

0,123 191,646*** 

***= signifikansnivå 1%, **=signifikansnivå 5%, *=signifikansnivå 10% 

 

Tabell 18 visar likt tabell 16 på en förklaringsgrad om 12,3 % och ett högt F-värde som 

innebär att hela modellen är signifikant. Tabell 18 presenterar värden som gäller för 

samtliga regressioner som presenteras i tabell 19. 

 

Tabell 19: Sammanställning regressionsanalyser test 3, modell 2 

  Koefficient P-värde VIF 

 HK 2005 0,179 0,006*** 22,021 

 HK 2006 0,003 0,957 20,438 

 HK 2007 0,123 0,020** 14,327 

 HK 2008 0,012 0,765 8,624 

 HK 2009 0,159 0,000*** 8,95 

 HK 2010 0,157 0,000*** 7,857 

 HK 2011 0,046 0,202 6,756 

 HK 2012 -0,063 0,084* 6,883 

 HK 2013 0,044 0,233 7,093 

***= signifikansnivå 1%, **=signifikansnivå 5%, *=signifikansnivå 10% 
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Tabell 19 visar på resultaten för hypotes 3 när vi tagit hänsyn till marknadens 

genomsnittliga värde för HK. Som går att utläsa av tabellen så följer resultaten till stor 

del samma mönster som i modell 1, även i detta fall är det endast år 2012 som skiljer sig 

med ett negativt samband. Skillnaden från modell 1 är att här är resultatet för år 2012 

signifikant med ett p-värde på 0,084. I övrigt kan vi återigen se den kraftigaste 

signifikansen för år 2009 och 2010 men en väldigt liten skillnad i koefficienterna mellan 

dessa år. Bland de signifikanta resultaten hittar vi återigen den största koefficienten för 

år 2005 med 0,179 men den minsta är nu för år 2012 med -0,063, vilket innebär att när 

HK förändras med en enhet så förändras P/B med 0,063 enheter i motsatt riktning. 

Även denna modells VIF-värden indikerar att problematik med multikollinearitet kan 

existera. 
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6. ANALYS 
I detta kapitel kommer våra empiriska resultat att kopplas till teorin. Genom att 

analysera de resultat vår studie medfört i förhållande till teorin är syftet att förklara 

resultatens innebörd och förklaringar till dessa. Kapitlet inleds med en analys av de 

modeller som använts i studien. Därefter analyseras och diskuteras de tre hypoteser, 

som ställts upp i teorin, utifrån de resultat som studien visat. Kapitlet avslutas med en 

granskning av statistiska felaktigheter. 

 

6.1 Modellerna 
De korrelationstester som genomförts på de båda modellerna visar att korrelation finns 

mellan nästintill alla variabler i modellerna. Korrelationskoefficienterna går att avläsas i 

tabellerna 6 och 7 i kapitel 5 och visar bland annat att de oberoende variablerna i 

modellerna till viss del korrelerar med varandra, vilket skulle kunna tyda på 

multikollinearitet i modellerna. Multikollinearitet är som vi tidigare förklarat när två 

eller flera av de oberoende variablerna förklara samma del av den beroende variabeln. I 

detta fall anser vi att korrelationen mellan de oberoende variablerna är tillräckligt låg 

och därmed uppstår inga problem med multikollinearitet. För att vara på den säkra sidan 

har även VIF-värdena för variablerna i modellerna analyserats. Dessa värden visar att 

modellerna som används för att testa hypotes 1 och 2 inte uppvisar några problem 

gällande multikollinearitet. Däremot uppvisar VIF-värdena gällande variablerna i de 

modeller som testas för hypotes 3 höga värden vilket betyder att multikollinearitet kan 

vara ett problem i dessa modeller. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför vi 

inte har en genomgående signifikans i resultaten gällande hypotes 3. 

 

Tabellerna 6 och 7 visar även att korrelationen mellan den beroende variabeln P/B och 

den oberoende variabeln HK är positiv på 0,050 för båda modellerna. Detta är inte en 

särskilt hög korrelation, men som vi nämnt i kapitel 3.2 så är det också ett flertal andra 

faktorer som påverkar marknadsvärdet och därför hade vi inte förväntat oss en mycket 

högre siffra än så. Korrelationen är signifikant, vilket betyder att vi med hög säkerhet 

kan säga att denna korrelation stämmer. Eftersom resultatet visar på ett positivt 

samband mellan P/B och HK, styrks de resultat som bland annat Sáenz (2005, s. 383) 

och Ballester et al. (2002) uppnått som menar att investeringar i humankapitalet 

påverkar ett företags marknadsvärde positivt. Korrelationen mellan P/B och den 

oberoende variabeln G-HK är för modell 1 positiv på 0,007 och negativ på 0,031 för 

modell 2. Detta resultat tyder på både låga och motsägande korrelationer vilket kan 

tolkas som att variabeln G-HK inte har den inverkan i modellen som vi förväntat oss. 

En modells oberoende variabler bör korrelera med dess beroende variabel för att ett 

samband mellan variablerna ska fastställas och för att variabeln ska vara betydande i 

modellen. Trots G-HK variabelns tunna och motsägande korrelation, vilket tyder på 

osäkra modeller, valde vi att fortsätta med testerna på modellen för att utforska de 

uppsatta hypoteserna. 

 

Gemensamt för samtliga regressioner är att det justerade R
2
-värdet, det vill säga 

modellernas förklaringsgrad, är 0,123 eller 12,3  %. Vi är klart medvetna om att våra 

modeller inte är perfekta, vilket nämnts ovan. Vi hade trots det förväntat oss en 

betydligt högre förklaringsgrad än så, eftersom vi anser att variabel G, vinsttillväxten, 

bör vara en stor del av förklaringen till P/B. Vi vet från Nilsson et al. (2011, s. 46) att 

det är framtida förväntningar som är den stora drivfaktorn för marknadsvärdet. Det kan 
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mycket väl vara så att vi skulle nått en högre förklaringsgrad om vi jämfört P/B med 

de oberoende variablerna, HK och G-HK, för flera efterföljande år. Vårt resonemang 

byggde på att årets siffror bör ligga till en stark grund för de förväntningar som finns på 

framtiden, ett antagande som visat sig ha tydliga brister och kanske inte håller alls. 

Även korrelationerna mellan P/B och G-HK, som nämnts ovan, pekar mot att årets 

vinst inte har någon större påverkan på marknadsvärdet.  

 

Som vi tidigare nämnt så byggde vi upp modell 2 för att få mer företagsspecifika siffror 

som vi förväntade oss skulle ge ett mer korrekt resultat. Över lag har vi dock inte kunnat 

se något som tyder på att det ska vara någon tydlig skillnad i resultaten mellan de båda 

modellerna. Båda modellerna indikerar att sambandet mellan P/B och HK existerar 

och att detta samband skiljer sig något mellan tjänstemanna- och arbetarsektorn. Vi kan 

inte utläsa någon tydlig trend, genomgående för de olika testerna, som tyder på att den 

ena modellen ska ha gett bättre resultat än den andra och det är därför svårt att värdera 

skillnaden mellan de båda modellerna. 

 

6.2 Analys av test hypotes 1 
Teorin som presenterats i kapitel 3 förklarar att humankapitalet är en tillgång som inte 

får redovisas i balansräkningen enligt IAS 38:15 (IASB, 2013, s. 667). Denna tillgång, 

som utgörs av personalens kunskap och kompetenser inom ett företag, är inte heller i de 

flesta fall värderad, vilket gör tillgången osynlig för både företagsledning och 

investerare. Eftersom tillgången varken finns värderad eller bokförd är frågan om och i 

så fall hur stor påverkan denna tillgång har på marknadsvärdet vid en företagsvärdering. 

Vår studie visar signifikanta resultat för att investeringar i humankapitalet har en viss 

påverkan på företagets marknadsvärde där en enhets förändring i HK leder till 0,097 

och 0,062 enhets förändring i P/B för modell 1 respektive modell 2. Detta skulle 

kunna förklaras av att investerare tar hänsyn till humankapitalet vid sin värdering. En 

annan förklaring kan vara att investeringar i humankapitalet påverkar företagets vinst, 

vilket i sin tur påverkar marknadsvärdet. Det senare stöds av studien genomförd av 

Alshubiri (2013) som visade på att investeringar i personalen ledde till ökade finansiella 

resultat för företag. Även Nilsson et al. (2011) ger stöd för att vinsten påverkar 

marknadsvärdet där Hansson et al. (2011) menar på att dagens vinst ligger till grund för 

de förväntningar som finns om framtiden. Befintliga teorier ger alltså ett starkare stöd 

för det andra alternativet vilket gör att vi anser det vara den troligare förklaringen.  

 

Anta att ovan nämnda kausala samband gäller, det vill säga att humankapitalet påverkar 

vinsten som i sin tur påverka marknadsvärdet. Då bör investerare kunna titta direkt på 

investeringar i humankapitalet som underlag för sina förväntningar om framtiden och 

slippa vänta på att humankapitalet påverkar vinsten.  

 

De resultat som studien visat på stödjer, till viss del, Bart (2001) och Edvinssons (1997) 

resonemang om att det intellektuella kapitalet beskriver gapet mellan ett företags 

bokförda värde och marknadsvärde. Vår studie är dock endast fokuserad på 

humankapital som är en del av det intellektuella kapitalet och resonemanget, om 

intellektuellt kapital som helhet, kan därför inte till fullo stödjas. Utan att veta hur stor 

del av det intellektuella kapitalet som ska bestå av humankapital kan vi inte säga mer än 

att våra resultat tyder på, och ger visst stöd för, att dessa teorier stämmer. 
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Fulmer och Ployhart (2014), Lynn (2000) och Tarantino (2005)  menar att både forskare 

och företagsledare värderar humankapitalet till företagets viktigaste tillgång. Våra 

resultat kan inte ge stöd till denna teori annat än som en subjektiv bedömning. Det finns 

ingenting i vår studie som tyder på att humankapitalets ekonomiska värde ska vara den 

viktigaste tillgången för företaget. Den låga förklaringsgraden och de små 

förändringarna som resultaten visar tyder snarare på att humankapitalet är en väldigt 

liten tillgång för företagen. En anledning till att våra resultat inte stödjer teorin skulle 

kunna vara kopplade till svårigheten att värdera humankaitalet och därmed den 

värderingsmodell vi använt oss av. Vi har byggt vår värdering på personalkostnader, 

med stöd av Das (2012), Hansson (2004), och Pulic (2000). Ballester et al. (2002) 

menar på att endast en del av personalkostnaden ska ses som värdet på 

humankapitaltillgången. Det är mycket möjligt att vår värdering av humankapitalet inte 

stämmer överens med marknadens värdering och det skulle kunna förklara varför vår 

studie inte kan ge stöd åt teorin som säger att humankapitalet är ett företags viktigaste 

tillgång.  

 

6.3 Analys av test hypotes 2 
Barth et al. (2008) samt Dølvik och Nergaard (2012) menar på att det är rimligare att 

förvänta sig en individanpassad lönesättning inom tjänstemannasektorn än inom 

arbetarsektorn. Detta innebär också att det inom tjänstemannasektorn är lättare att få en 

uppfattning om hur personalens kompetenser värderas från företagens sida. Då 

personalens kompetenser, enligt Becker (1962), Grable (2015) och Lim et al. (2010), är 

högst jämförbart med humankapitalet så skulle detta innebära att det inom 

tjänstemannasektorn är lättare att uppfatta en korrekt bild av hur företagen värderar sin 

humankapitaltillgång än vad fallet är i arbetarsektorn.  Vår studie visar att det finns en 

signifikant skillnad mellan tjänstemannasektorn och arbetarsektorn för hur HK 

påverkar P/B. Skillnaden mellan sektorerna är liten men då det är en bra 

signifikansnivå så känner vi oss ändå trygga med att konstatera att det finns en säker 

skillnad. 

 

Vi väljer här att grunda vår analys med ett antagande om det kausala sambandet som 

diskuterades angående hypotes 1, att humankapitalet påverkar vinsten som i sin tur 

påverkar marknadsvärdet, gäller. Då tyder detta resultat på att humankapitalet inom 

tjänstemannasektorn påverkar vinsten i större utsträckning än inom arbetarsektorn. 

En möjlig förklaring till detta skulle då kunna vara att humankapitalet inom 

tjänstemannasektorn är en större andel av den vinstgenererande inputen i företaget än 

inom arbetarsektorn. Det resonemang ligger dock inte helt i linje med de teorier vi 

presenterat och som ligger till grund för hypotes 2. Teorierna utgår från skillnaden 

mellan individuell och kollektiv lönesättning och pekar mot att den individuella 

lönesättningen ger en mer korrekt bild av hur personalen värderas av företaget (Barth et 

al., 2008; Dølvik och Nergaard, 2012). Det i sin tur leder till att investerare kan ta mer 

hänsyn till humankapitalet inom tjänstemannasektorn än inom arbetarsektorn, där 

värderingen av humankapitalet inte ger en lika rättvisande bild, vid en 

företagsvärdering. Genom testen för hypotes 2 har vi inte kunnat säga något om hur det 

kausala sambandet ser ut men vi har här presenterat två rimliga förklaringar för två olika 

riktningar av det kausala sambandet.  
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6.4 Analys av test hypotes 3 
Ekonomin har enligt Bränström (2015) under senare år övergått till en större andel 

kunskaps- och tjänsteföretag, vilket vi tolkar som att antalet företag inom 

tjänstemannasektorn ökat. Detta i kombination med resonemanget kring hypotes 2, att 

tjänstemannaföretags HK har en större effekt på P/B än arbetarföretagens, leder till 

att marknaden bör uppvisa en större effekt från HK på P/B med årens gång. Vi har 

dock inte kunnat uppnå signifikanta resultat som visar på att det finns någon skillnad 

mellan de olika åren. På grund av detta så kan vi inte heller bekräfta Maditinos et als. 

(2011) resonemang om att det ekonomiska läget ska påverka huruvida ett samband kan 

observeras eller inte. 

 

Som vi nämnt ovan i analysen gällande modellerna så visade resultaten på att 

variablerna som ingick i modellerna som testades för hypotes 3 var påverkade av 

multikollinearitet. Detta ser vi som en stor anledning till att resultaten inte var 

signifikanta och att vi därmed inte kunnat förkasta nollhypotesen. Om vi bortser från 

signifikansen och bara analyserar koefficienterna, som saknar tydligt mönster, så kan vi 

ändå inte konstatera att humankapitalet får större effekt på marknadsvärdet med åren 

eller att det finansiella läget påverkar resultatet. 

 

6.5 Statistiska felaktigheter 
Då vi i våra tester arbetat med paneldata så skulle problemet med seriekorrelation 

kunnat uppstå. Seriekorrelationen skulle kunna vara en förklaring till de tveksamheter 

som i vissa fall råder kopplade till inkonsekvent signifikans. Seriekorrelation innebär i 

detta fall att observationer från olika tidsperioder, men kopplad till samma företag, är 

beroende av varandra och leder till opålitliga resultat. Vid en närmare titt på våra 

variabler, på en teoretisk nivå, så anser vi dock att vi inte behöver vara särskilt oroliga 

för seriekorrelation och väljer därför att bortse från detta eventuella problem. Vad gäller 

förändringen i P/B, som består av såväl marknadsvärde som bokfört värde, ser vi inte 

någon tydlig anledning till att denna variabel under ett år skulle vara beroende av 

föregående års värde. Då erfarenhetsnivån ständigt förändras inom företagen, på grund 

av nyanställningar och att anställda slutar, så ser vi inte heller i variabeln HK något 

som pekar mot att det ska finnas ett tydligt mönster i hur värdet utvecklas. Störst oro för 

seriekorrelation anser vi finns i variabel G, då det alltid finns förhoppningar och 

förväntningar om att årligen kunna öka vinsten. Då vi i regressionerna justerat värdet för 

G genom att subtrahera värdet för HK, som vi anser vara mer eller mindre fri från 

seriekorrelation, så känner vi oss också bekväma med att anta att regressionsvariabeln 

G-HK är fri från problematisk seriekorrelation. Dessa granskningar av variablerna gör 

att vi känner oss trygga med att i denna studie bortse från eventuell seriekorrelation men 

vill ändå höja ett varningens finger för utomstående läsare att ha detta i åtanke vid 

tolkning av våra resultat. 
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7. SLUTSATSER 
Detta kapitel ämnar knyta samman denna studie genom slutsatser som sammanställs 

utifrån analysen. Nedan presenteras även det bidrag som vi anser att studien medfört. 

Kapitlet avslutas med en diskussion angående fortsatt forskning inom området som vi 

hoppas kan inspirera andra forskare eller studenter att fördjupa sig inom området.  
 

7.1 Slutsats och diskussion 
Från den litteraturgenomgång som genomfördes inför studien så formulerades ett 

huvudproblem som följdes upp av två underproblem. Litteraturgenomgången 

innefattade både tidigare forskning på ämnet och teorier som sedan låg till grund för en 

utvidgad teorisökning inför teorikapitlet. Från denna initiala litteraturgenomgång så 

formulerades problemen enligt följande: 

 

Påverkar ett företags investeringar i dess humankapital(HK) företagets 

marknadsvärde?  

 Finns det någon skillnad mellan olika sektorer för hur investeringar i 

humankapital (HK) påverkar marknadsvärdet?  

 

 Är det någon skillnad från år till år hur investeringar i humankapital (HK) 

påverkar marknadsvärdet? 

 

Efter genomförd studie har vi kommit fram till slutsatserna att humankapitalet påverkar 

marknadsvärdet och att denna påverkan är starkare inom tjänstemannasektorn än inom 

arbetarsektorn. Vi har däremot inte kunnat dra någon slutsats om humankapitalets 

påverkan på marknadsvärdet växer med åren eller att det ekonomiska läget ska kunna 

påverka huruvida det går att observera ett samband. Vi har inte heller kunnat dra några 

slutsatser om det kausala sambandet, det innebär att vi inte med säkerhet kunnat säga att 

det är humankapitalet som är den direkta anledningen till att sambandet existerar. Det är 

där med möjligt att det är någon annan faktor, som förändras på liknande sätt som 

humankapitalet, som är den egentliga orsaken till att marknadsvärdet förändras. 

 

Studiens resultat visar på att humankapitalet är en tillgång som faktiskt har betydelse 

vid värderingen av ett företag. Dock är tillgångens inverkan på marknadsvärdet relativt 

låg vilket gör att vi inte kan dra några slutsatser huruvida redovisningsstandarderna 

borde korrigeras för att tillåta humankapitalet i balansräkningen. 

 

De slutsatser vi dragit efter genomförd studie går i linje med stora delar av den tidigare 

forskning som är genomförd på området. De tidigare studierna har också kunnat visa på 

att det finns ett samband mellan humankapital och marknadsvärde men inte kunnat 

uppvisa något om det kausala sambandet däremellan. Vad gäller skillnad mellan 

tjänstemanna- och arbetarsektorn samt årens påverkan så har inte detta studerats tidigare 

och vi har därför inte haft någonting att jämföra våra resultat med. 
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7.2 Bidrag 
Denna studie har, enligt sitt syfte, bidragit med både teoretisk och praktisk kunskap 

inom humankapital och dess påverkan på ett företags marknadsvärde. Ett exempel på 

teoretiskt bidrag med denna studie är att den är utförd på alla börsnoterade företag i 

Europa. Detta breddar forskningsområdet då tidigare studier endast utförts i enstaka 

länder. Studiens resultat, som visar på att ett samband finns mellan P/B och HK, 

bidrar med praktisk kunskap både till investerare och företagsledare. När det gäller 

investeraren bidrar studien med kunskapen om att när företag investerar i 

humankapitalet så kommer marknadsvärdet att öka. När det kommer till företagsledare 

så anser vi att studiens resultat bidrar med en förtydligad bild av vikten av att investera i 

sitt humana kapital, det vill säga sin personal. En företagsledare som vet att företaget 

kommer att värderas högre om investeringar i personalen genomförs kommer antagligen 

ta nytta av denna kunskap i verksamhetsstyrningen. 

 

Studiens resultat pekar även på att det finns skillnader för hur humankapitalet påverkar 

marknadsvärdet mellan tjänstemanna- och arbetarsektorn. Detta teoretiska bidrag 

genererar ny kunskap inom forskningsområdet eftersom denna jämförelse, enligt 

litteraturgenomgången, inte gjorts tidigare. Även denna insikt bidrar med praktisk 

kunskap för både investerare och företagsledare. Kunskapen består av att större hänsyn 

borde tas till humankapitalet i tjänstmannasektorn. Vi har dock inte kunnat bidra med 

någon kunskap angående om det ekonomiska läget påverkar humankapitalets inverkan 

på marknasvärdet eller om inverkan har utvecklas med åren. Vidare har vi inte kunnat 

bidra med någon kunskap som pekar mot att redovisningsstandarderna bör justeras.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att de största och viktigaste delarna i studiens syfte är 

uppfyllda. 

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning   
Det finns många sätt att gå vidare på och utveckla den forskning som vi bedrivit som en 

del av denna studie. Det första förslaget som kommer upp för oss är att försöka reducera 

bortfallet. Genom en manuell datainsamling finns förhoppningar att hitta de uppgifter 

som vi inte haft tillgång till och därmed kunna bedriva forskningen med ett större antal 

observationer. En annan idé skulle kunna vara att dela upp de europeiska länderna i 

mindre grupper baserat på ländernas olika karaktär vad gäller företagskultur och så 

vidare. Detta för att ta reda på om det finns någon skillnad för humankapitalets 

betydelse mellan till exempel nordiska och sydeuropeiska länder. Vi känner oss väldigt 

ödmjuka inför det faktum att P/B kanske inte är den mest relevanta faktor att studera i 

förhållande till humankapitalet. På grund av detta skulle vi också vilja föreslå att 

genomföra studier där sambandet mellan humankapital och andra faktorer än P/B 

undersöks. 

 

Det som känns mest intressant och relevant för fortsatt forskning är dock att genomföra 

studien under en längre tidsperiod. Det skulle då vara möjligt att årligen låta investerare 

och analytiker ta ställning och värdera hur stor del av personalkostnaderna som de anser 

kunna bidra till humankapitaltillgången och hur stor del som ska anses vara kostnad. 

Detta föreslås med tydlig inspiration från den undersökning som Ballester et al. (2002) 

har gjort. Det känns inte alls som en orimlig tanke att den andel av personalkostnaderna 

som kan anses bidra till humankapitaltillgången varierar från år till år, beroende på 

faktorer så som bland annat konjunkturläge och inflationstakt. Detta skulle innebära att 
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en undersökning av det slaget skulle ge en mer exakt bild av hur förändringarna i P/B 

påverkas av humankapitaltillgången. Som ett komplement till investerare och analytiker 

så skulle det också vara möjligt att ta del av företagsledarnas åsikter om hur man ser på 

humankapitalet och personalkostnaderna inom företagen.  

 

Givetvis skulle det vara möjlig att skapa kombinationer mellan dessa förslag för att 

komma fram till det bästa sättet att nå så pålitliga resultat som möjligt men vi har valt 

att presentera dem separat för att tydligare kunna skilja på dem och visa att de även 

enskilt skulle bidra med en utveckling av vad vi gjort i vår undersökning. Självklart 

finns det säkert ytterligare sätt som man skulle kunna använda sig av för att utveckla 

forskningen inom humankapital och dess påverkan för företagen. De förslag som vi 

nämnt är dock de som vi känner skulle vara mest intressanta och bidra till störst 

utveckling.  
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8. SANNINGSKRITERIER 
I detta kapitel diskuteras studiens tillförlitlighet genom de tre sanningskriterierna 

reliabilitet, replikation och validitet. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens 

samhälleliga och etiska aspekter. 

 

8.1 Reliabilitet 
Reliabilitet kan med andra ord beskrivas som tillförlitlighet och behandlar frågan 

huruvida studiens resultat skulle bli desamma om undersökningen skulle genomföras 

igen. Frågan att ta ställning till är om studien anses tillförlitlig eller om undersökningen 

kan ha påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga händelser. För att en kvantitativ studie 

ska anses ha hög reliabilitet måste måtten på det man valt mäta anses stabila. (Bryman 

& Bell, 2013, s. 62-63) Ett stabilt mått ska vara så pass pålitligt så att resultaten inte 

fluktuerar över tid (Bryman & Bell, 2013, s. 171). Även det datamaterial som studien 

bygger på måste anses tillförlitligt för att studien ska klassas som reliabel (Saunders et 

al., 2007, s. 265). 

 

Datamaterialet till denna studie är insamlat via databasen Amadeus vilket gör att 

tillförlitligheten till materialet anses högt. Eftersom datamaterialet består av finansiell 

data från årsredovisningar kommer data som använts med största sannolikhet inte att 

ändras. Dessa data kommer för de specifika åren vi studerat att förbli detsamma även 

vid framtida datasamlingar. Även användandet av det statistiska programmet SPSS 

anses öka studiens reliabilitet. Detta eftersom felberäkningar och liknande bedöms som 

inte lika förekommande när denna sorts programvara används, i förhållande till den 

mänskliga faktorn.  

 

När det gäller modellerna har vi försökt sätta oss in i forskningsområdet så gott som 

möjligt för att kunna skapa oss en bra bild av marknadsvärdet och dess påverkande 

faktorer. Många av faktorerna är dock svåra att mäta vilket gjort att vi har fått utgå ifrån 

antaganden i skapandet av modellerna. Självklart kan det finnas andra faktorer som kan 

påverka studiens resultat och som borde tagits med som kontrollvariabler i modellen 

och senare i regressionsanalysen. Detta är något som framtida studier får visa. 

Modellernas osäkerhet minskar studiens reliabilitet något. 

 

Studiens population, som består av alla börsnoterade företag i Europa, tillför 

tillförlitlighet till studien. Dock kan det stora bortfallet, som berodde på icke bokförd 

finansiell data, dra ner tillförlitligheten och studiens reliabilitet något. Reliabiliteten i 

denna studie kan sammanfattas som relativt hög även de valda modellerna anses dra ner 

reliabiliteten något. 

 

8.2 Replikation 
Att replikera innebär att man reproducerar eller upprepar en studie. Anledningen till att 

man vill replikera en viss studie kan vara att olika studier ger olika utfall och man 

kanske därför behöver kontrollera de resultat som någon annan forskare kommit fram 

till. För att en studie ska kunna replikeras måste forskaren tydligt och i detalj beskriva 

tillvägagångssättet, utan en detaljerad beskrivning är en replikation omöjlig och studien 

anses då ej replikerbar. (Bryman & Bell, 2013, s. 63) 
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Användandet av offentlig data som hämtats från databasen Amadeus underlättar 

replikationen av denna studie. Genom att datamaterialet finns tillgängligt för 

allmänheten och med största sannolikhet kommer att förbli konstant och ej förändras 

anses replikationsmöjligheten av denna studie vara hög. Vi har även valt att i den 

praktiska metoden tydligt förklara det tillvägagångssätt vi använt oss av för att 

underlätta framtida replikationer. 

 

Det statistiska programmet SPSS är även en välkänd programvara som finns tillgänglig 

för gratis nedladdning. Detta gör att framtida forskare med enkelhet kan genomföra 

denna studie igen utan några större hinder eller problem. Sammanfattningsvis anser vi 

vår studie vara relativt enkel att replikera i framtiden.  

 

8.3 Validitet 
Validitet handlar om en bedömning av de slutsatser som studien genererat och anses i 

de flesta avseenden vara det viktigaste av forskningskriterierna. Validiteten brukar delas 

upp i fyra delar; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt ekologisk 

validitet. Med begreppsvaliditet menas hur väl ett mått på ett begrepp avspeglar det man 

avser mäta. (Bryman & Bell, 2013, s. 63) I denna studie har eftersökningar gjorts för att 

ta reda på hur bland annat humankapital mätts i tidigare forskning. Genom att studera 

olika teorier valdes den metod som ansågs passa denna studie bäst. Dock är just 

humankapital det begrepp som i denna studie var svårast att bestämma eftersom inget 

konkret eller allmänt mått finns. De övriga begreppen och variablerna som använts är 

däremot väl prövade och inga direkta oklarheter finns kring de måtten. På grund av 

ovissheten och svårigheten att bestämma humankapitalet anses vår begreppsvaliditet 

vara låg.  

 

Med intern validitet menas kausaliteten mellan variabler det vill säga hur väl de 

oberoende variablerna är ansvariga för variationen i den beroende variabeln. Kriteriet 

innefattar hur väl forskaren lyckats finna vilka variabler som påverkar samt säkerheten 

för att inga andra faktorer som påverkar har uteslutits. (Bryman & Bell, 2013, s. 64) 

Den interna validiteten i denna studie anses låg eftersom modellernas förklaringsgrad 

(R
2
) var låg i de regressioner som genomförts. Detta resultat betyder att variablerna i 

modellerna inte till fullo svarar för variationen i den beroende variabeln. Detta beror 

antagligen på den oberoende variabeln G, som ingår i de valda modellerna. G är en 

kombination av flera variabler som var både svåra att fastställa samt svåra att finna 

värden på vilket gjorde att variabeln G skapades. Dessa omständigheter gör att den 

interna validiteten blivit lidande och därmed låg i denna studie. 

 

Den externa validiteten innefattar studiens generaliserbarhet och bygger på hur 

representativt urvalet är. Ju mer representativt urval desto mer generaliserbar anses 

studien vara. (Bryman & Bell, 2013, s. 64) I detta fall har urvalet grundats på den totala 

populationen och bortfallet beror på att företag ej redovisat de efterfrågade finansiella 

värdena. Generaliserbarheten i denna studie anses hög och därmed även dess externa 

validitet. Det sista validitetsmåttet, ekologisk validitet, innefattar huruvida studien är 

utförd i en naturlig miljö. Mycket forskning görs genom att man skapar onaturliga 

tillfällen eller miljöer som i sin tur kan påverka resultatet. (Bryman & Bell, 2013, s. 64) 

Denna studie innefattar inga enkäter eller intervjuer det vill säga resultatet kan inte 

påverkas av miljön, vilket gör att den ekologiska validiteten är hög. 
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8.4 Samhälleliga och Etiska aspekter 
När en studie genomförs måste hänsyn tas till de forskningsetiska aspekterna. Syftet 

med en studie är att bredda kunskapen inom forskningsområdet och forskningsresultatet 

kan vara viktigt för utvecklingen när det gäller både människan och samhället. Krav 

ställs därför på hur studien genomförs samt att den genomförs med acceptabel kvalitet. 

Ytterligare krav ställs på att studien inte inskränker eller skadar individer varken 

psykiskt eller fysiskt. (Patel & Davidsson, 2011, s. 62)  

 

Denna studie anses inte inskränka på varken individer eller företag eftersom inga namn 

eller företagsnamn finns presenterade i studien. Detta gör att kravet på konfidentialitet 

är uppfyllt, en viktig del av forskningsetiken. Den valda metoden anses även ha ett 

etiskt förhållningssätt eftersom informationen som använts är offentlig information som 

finns tillgänglig för allmänheten. Studien berörs därav inte av informationskravet eller 

samtyckeskravet, där berörda personer måste informeras samt ge samtycke att medverka 

i studien (Bryman & Bell, 2013, s. 137). Studien har även genomförts med kvalitet i 

åtanke så att resultaten ska framstå så korrekta som möjligt. Genom att följa allmänna 

forskningsmetoder samt att vi genomfört statistiska tester med hjälp av handledare anses 

tolkningar av resultaten korrekta. Detta göra att studien kan anses genomförd med 

acceptable kvalitet och bidrar därför med en breddad kunskap inom området. 

 

Dock kan forskningsområdets etiska aspekter diskuteras. Som del av studien har 

företags humankapital antagit ett ekonomiskt värde. Att värdera människor som en 

tillgång kan anses problematiskt ur både samhälleliga och etiska aspekter. Är det 

korrekt att sätta ett värde på personalen eller kan det anses kränkande? Intentionen är att 

finna ett värde på personalens kunskaper och kompetenser, det vill säga inte värdera 

personalen som individer. Det är dock en svår balansgång att definiera skillnaden 

mellan individen och dess kunskaper och kompetenser, ett ämne som kan vara föremål 

för oändliga diskussioner. Vi kommer inte gå djupare i detta utan har nöjt oss med att 

belysa problematiken.  I denna studie har värdet på humankapitalet utgått från 

personalkostnaden, ett mått som enligt oss, men även Hansson (2004), Litschka et al. 

(2006) och Pulic (2000), värderar personalens kunskaper och kompetenser.  

Resonemanget här har grundats i att personalens lön anses vara ett mått på hur värdefull 

de anställda är för företaget, där värderingen baseras på vilka kunskaper och 

kompetenser personalen bidrar med. Genom detta tillvägagångsätt har vi utgått ifrån ett 

värde på kunskap och kompetenser som redan finns och lägger därmed inte in någon ny 

eller egen värdering av personalen i studien. Detta medför enligt oss att studien 

genomförts med respekt mot individen och med hänsyn till etiska aspekter. 
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APPENDIX 
 

Tabell 20: Urvalsländer 

Belgien Liechtenstein Schweiz 

Bosnien och Hercegovina Litauen Serbien 

Bulgarien Luxemburg Slovakien 

Cypern Makedonien Slovenien 

Danmark Malta Spanien 

Estland Moldavien Storbritannien och Nordirland 

Finland Monaco Sverige 

Frankrike Montenegro Tjeckien 

Grekland Nederländerna Turkiet 

Irland, Eire Norge Tyskland 

Island Polen Ukraina 

Italien Portugal Ungern 

Kroatien Rumänien Österrike 

Lettland Ryssland   

 

 

Tabell 21: Bortfall land för land år 2013 

Land Population 
2013 

Bortfall 
2013 

Urval efter 
bortfall 2013 

Procentuellt 
bortfall 2013 

Belgien 144 -105 39 72,92% 

Bosnien och 
Hercegovina 

606 -584 22 96,37% 

Bulgarien 328 -256 72 78,05% 

Cypern 121 -121 0 100,00% 

Danmark 142 -36 106 25,35% 

Estland 15 -15 0 100,00% 

Finland 119 -36 83 30,25% 

Frankrike 773 -282 491 36,48% 

Grekland 207 -207 0 100,00% 

Irland, Eire 68 -23 45 33,82% 

Island 11 -9 2 81,82% 

Italien 254 -75 179 29,53% 

Kroatien 142 -42 100 29,58% 

Lettland 29 -26 3 89,66% 

Liechtenstein 1 -1 0 100,00% 

Litauen 32 -32 0 100,00% 

Luxemburg 46 -42 4 91,30% 

Makedonien 343 -343 0 100,00% 

Malta 18 -17 1 94,44% 

Moldavien 526 -526 0 100,00% 

Monaco 1 -1 0 100,00% 
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Montenegro 172 -172 0 100,00% 

Nederländerna 168 -149 19 88,69% 

Norge 177 -177 0 100,00% 

Polen 835 -702 133 84,07% 

Portugal 57 -14 43 24,56% 

Rumänien 943 -343 600 36,37% 

Ryssland 732 -732 0 100,00% 

Schweiz 241 -105 136 43,57% 

Serbien 927 -921 6 99,35% 

Slovakien 84 -44 40 52,38% 

Slovenien 47 -17 30 36,17% 

Spanien 349 -246 103 70,49% 

Storbritannien och 
Nordirland 

1616 -441 1175 27,29% 

Sverige 488 -356 132 72,95% 

Tjeckien 15 -10 5 66,67% 

Turkiet 112 -112 0 100,00% 

Tyskland 766 -307 459 40,08% 

Ukraina 812 -812 0 100,00% 

Ungern 43 -17 26 39,53% 

Österrike 82 -80 2 97,56% 
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Tabell 22: NACE koder klassade till ISCO systemet 

NACE koderna klassade till ISCO 1,2,3,4 & 5 = Tjänstemän 

221x 501x 503x 505x 

51xx 521x 522x 523x 

524x 5255x 526x 642x 

65xx 66xx 67xx 70xx 

71xx 72xx 73xx 741x 

742x 743x 744x 745x 

746x 7480 7481 7483 

7484 751x 7520 7521 

7523 753x 80xx 85xx 

91xx 921x 922x 9230 

9231 9232 924x 925x 

926x 927x 9303 99xx 

        

NACE koderna klassade till ISCO 6,7,8 & 9 = Arbetare 

01xx 02xx 05xx 10xx 

11xx 12xx 13xx 14xx 

15xx 16xx 17xx 18xx 

19xx 20xx 21xx 222x 

223x 23xx 24xx 25xx 

26xx 27xx 28xx 29xx 

30xx 31xx 32xx 33xx 

34xx 35xx 36xx 37xx 

40xx 41xx 45xx 502x 

504x 527x 55xx 60xx 

61xx 62xx 63xx 641x 

747x 7482 7522 7524 

7525 90xx 9233 9234 

9300 9301 9302 9304 

9305 95xx     
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Tabell 23: BNP-tillväxt och Inflation 

År BNP-tillväxt Inflation (Konsumentpriser) 

2005 2,2 2,2 

2006 3,4 2,2 

2007 3,2 2,3 

2008 0,3 3,7 

2009 −4,5 1 

2010 2 2,1 

2011 1,7 3,1 

2012 −0,3 2,6 

2013 0,1 1,5 
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