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Definitioner  

 

CSR – Corporate Social Responsibility (samhällsansvar), innebär att ett företag 

på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen (CSR Sweden 2014). 

IASB - International Accounting Standards Board är ett oberoende normgivande 

organ inom extern redovisningen (IFRS 2014). 

GRI – Global Reporting Initiative är en icke vinstdrivande organisation, som 

verkar för användningen av hållbarhetsredovisning och har gett ut riktlinjer inom 

hållsbarhetsredovisningen (Global reporting 2014a). 

RG - Sustainability Reporting Guidelines, de riktlinjer som GRI ger ut (Global 

reporting 2014b). 

Föreställningsramen för finansiella rapporter – denna föreställningsram är 

utgiven av IASB och behandlar begrepp och grundprinciper för utformning av 

finansiella rapporter avsedda för externa användare. (FAR Online 2014a). 

IAS 1 – Utformning av finansiella rapporter, är en utgiven standard. IAS 1 

föreskriver grunden för utformningen av generella finansiella rapporter, den 

innehåller övergripande krav gällande utformingen för rapporternana, riktlinjer för 

deras struktur samt krav på innehållet (FAR Online 2014b). 

IAS 38 – Immateriella tillgångar, är en av IASBs utgivna standarder. IAS 38 har 

till syfte att behandla de immateriella tillgångar som inte uttryckligen omfattas av 

andra standarder (FAR Online 2014b).  

IFRS - International Financial Reporting Standars är standarder som utvecklats 

av IASB (Marton 2012). 

Market Capitalization (Börsvärde) – är ett mått på ett företags totala 

marknadsvärde vid en särskild tidpunkt och kan användas för att jämföra olika 

företag baserat på deras storlek, då de delas in i Small Cap, Mid Cap, Large Cap 

(Macroaxis 2014). 

Small Cap – företag som kategoriseras inom Small Cap har generellt ett börsvärde 

mellan $300 miljoner och $2 biljoner (Investopedia 2014c).  

Mid Cap – företag som kategoriseras inom Mid Cap har generellt ett börsvärde 

mellan $2 biljoner och $10 biljoner (Investopedia 2014b). 

Large Cap – företag som kategoriseras inom Large Cap har generellt ett börsvärde 

över $10 biljoner (Investopedia 2014a). 

 



 

 

Sammanfattning 

Humankapital har ökat i betydelse då allt fler företag har blivit så kallade 

kunskapsföretag, vilka inriktar sig på att skapa värde genom att endast erbjuda 

personalens kunskap, kompetens och erfarenhet. Humankapitalet menar 

forskare, är en tillgång för företaget och borde därför också redovisas som en 

sådan, precis som företagets andra tillgångar. Dock får inte humankapital i 

dagens läge tas upp som en tillgång i den finansiella rapporten. Det redovisas 

därför ofta frivilligt av företagen i hållbarhetsredovisningar. 

Kunskapsföretagen borde enligt forskare vara de som redovisar absolut mest 

information om sitt humankapital, då det är företags viktigaste tillgång. 

Forskare menar också att företagens storlek är en faktor som påverkar hur 

mycket humankapital som redovisas. Är detta verkligheten? Syftet med denna 

uppsats är att undersöka om det finns några skillnader i hur kunskapsföretag 

och industriföretag redovisar sitt humankapital i sin årsredovisning samt om 

företagets storlek påverkar mängden humankapital som återfinns i företagens 

årsredovisningar. Metoden som används var en kvalitativ 

dokumentundersökning. I empiri och analys kapitlet finns 

företagssammanfattningar och vad Scoreboarden gav för resultat. Resultatet 

redovisas utefter Scoreboardens olika kategorier: anställda, anställdas 

utbildning, anställdas välmående och motivation, övrig kvalitativ information, 

styrelse och ledning. Resultatet analyseras också utefter kategori för att 

underlätta överskådligheten och analysen. Vi delar sedan upp Scoreboarden i 

två övergripande kategorier: ”Anställda” och ”Ledande befattningshavare”. En 

analys görs av dessa övergripande kategorier. ”Anställda” består av 

kategorierna: anställda, anställdas utbildning, anställdas välmående och 

motivation samt övrig kvalitativ information. ”Ledande befattningshavare” 

består av: styrelse och ledning. Sist analyseras skillnaden mellan företagens 

totala redovisning av humankapital. Slutsatser som kan dras utifrån 

undersökningen är att det finns en skillnad mellan kunskapsföretag och 

industriföretag om vi bryter ner informationen. Kunskapsföretagen redovisar 

mer information om ”Anställda”, medan industriföretagen redovisar mer om 

”Ledande befattningshavare”. Studeras den totala bilden är skillnaderna 

mindre. Dock finner vi att industriföretagens redovisning av humankapital 

påverkas av företagets storlek, medan kunskapsföretaget inte uppvisar en 

sådan trend. 

  



 

 

Abstract 
 
Human capital has become increasingly important as more companies have 

become so called knowledge-based enterprises, which focuses on creating 

value by offering their staff knowledge, skills and experience. The human 

capital is, according to scientists, an asset to the company and should therefore 

be recognized as such, just like the company's other assets. However, human 

capital cannot be recognized as an asset in the financial report. Firms therefore 

often report this information voluntarily in sustainability reports. According to 

researchers, the knowledge companies should be the one that presents the 

most information regarding its human capital, since it is such a company's 

most important asset. Researchers also believe that corporate size is a factor 

that affects how much human capital is reported. Is this reality? The purpose 

of this paper is to investigate whether there are any differences in how 

knowledge- and industry enterprises reports its human capital in its annual 

report, and if the company's size affects the amount of human capital that can 

be found in corporate annual reports. The method used was a qualitative 

document examination. In the empirical evidence and analysis chapter, the 

reader can find company summaries and the results the scoreboard gave us. 

The results are reported according to the Scoreboards different categories: 

employees, employee training, employee well-being and motivation, other 

qualitative information, the board and management. The results are also 

analyzed by category to facilitate transparency and the analysis. We then 

divided the scoreboard into two overall categories: "Employees" and "Senior 

Management". An analysis is made of these overall categories. "Employee" is 

composed of the categories: employees, employee training, employee well-

being and motivation and other qualitative information. "Senior management" 

consists of: Board and management. Finally, the difference between a 

company's overall human capital reporting is analyzed. The conclusions that 

can be drawn from the survey are that there is a difference between 

knowledge- and industry enterprises when they are broken down by categories. 

Knowledge Enterprises presents more information about "Employees", while 

industrial companies report more about "Senior Management". Looking at the 

total picture, the differences are minor; however, we find that the industrial 

firms' reporting of human capital is influenced by firm size, while the 

knowledge company does not exhibit such a trend. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet får läsaren en inblick i vad uppsatsen handlar om. Detta med hjälp 

av arbetets bakgrund och problemdiskussion som sedan mynnar ut i ett syfte och två 

frågeställningar.  

1.1. Bakgrund 

Världsekonomin har drastiskt förändrats från den tidigare industriella 

ekonomin, där den ekonomiska tillväxten till störst del berodde på 

användningen av materiella resurser, till en alltmer kunskapsbaserad ekonomi. 

I den kunskapsbaserade ekonomin associeras värdeskapande med utveckling 

och underhållande av konkurrenskraftiga fördelar i form av kunskap (Meritum 

project 2001). I och med förändringen till en allt mer kunskapsbaserad 

ekonomi, har de så kallade kunskapsföretagen uppmärksammats. Dessa 

företag är kreativa, kräver komplext problemlösande och deras största tillgång 

är det egna humankapitalet (Sveiby & Risling 1991). Humankapitalet består av 

en kombination av de anställdas individuella kunskap, skicklighet, kompetens, 

uppfinningsrikedom och förmågan att utföra en uppgift så effektivt som 

möjligt (Edvinsson & Malone 1997). Det är alltså de anställdas förmåga att 

skapa värde för företaget som kallas humankapital (Fock 2002). Exempel på 

kunskapsföretag är konsultföretag, It-företag, advokatfirmor, reklam- och 

redovisningsbyråer. 

 

Kunskapsföretag skiljer sig markant från industriföretag, där arbetsuppgifterna 

generellt är väldigt standardiserade, vilket medför att personalen enklare kan 

ersättas. I industriföretagen är de viktigaste tillgångarna materiella. Dessa 

tillgångar är mycket lättare att mäta och värdera än humankapitalet, som är en 

immateriell tillgång. Industriföretagens viktigaste kunskap är inte heller 

individbaserad, utan finns främst i företagets struktur i form av formella 

handböcker och policys (Annell et al. 1989). Denna kunskap lämnar inte 

företaget om en anställd skulle sluta, och uppfyller därför de tre krav som 

finns för att företagen ska få klassificera det som en immateriell tillgång, vilka 

är identifierbarhet, kontrollerbarhet och att de ska förväntas generera ekonomiska fördelar 

i framtiden. Humankapitalet uppfyller inte dessa tre krav, då humankapitalet 

varken är identifierbart eller kontrollerbart. Detta resulterar i att 

humankapitalet inte får tas upp som en tillgång i årsredovisningen. Vilket leder 

till att kunskapsföretagens värdering och redovisning av tillgångar blir mycket 

mer komplex, i jämförelse med redovisningen av materiella tillgångar där 
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standarder och praxis sedan länge funnits för hur företagen ska gå till väga 

(Marton 2012).   

 

Annell et al. (1989) som tillsammans bildade Konradgruppen, skrev år 1989 att 

eftersom kunskapsföretagen är betydligt mer beroende av de anställda som 

individer, är det också viktigt att redovisningen speglar personalen utförligare. 

De uttrycker sig på följande sätt: 

Kunskapsföretagens årsredovisningar brukar innehålla många standardfraser 

av typen ”personalen är vår viktigaste resurs” och visa färgbilder på trevliga 

människor. I övrigt lämnas läsarna i sticket.   

Annell et al. (1989) menade att de kunskapsbaserade företagen har etablerats 

snabbt och redovisningen av humankapitalet för externa intressenter inte har 

hunnit med. De ansåg alltså att aktieägarna inte får tillgång till relevant 

information om kunskapsföretagets viktigaste resurs som skapar värde för 

företaget, nämligen personalen. 

 

Ett företags årsredovisning består av en lagstadgad del som kompletteras med 

frivillig information. Den lagstadgade delen ska enligt Årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554) bestå av: förvaltningsberättelse, resultaträkning, 

balansräkning, finansieringsanalys (endast större företag), noter och en 

revisionsberättelse. Enligt redovisningens nuvarande lagar och regler får 

humankapital inte tas upp som en tillgång i balansräkningen, de redovisas 

endast som kostnader i resultaträkningen. Detta medför att företagets personal 

speglas som kostnader i form av löneutgifter, utbildningskostnader och 

liknande, trots deras potential att generera framtida ekonomiska fördelar.  

Detta har de senaste decennierna uppmärksammats, och har uppfattats som 

ett problem av forskare, bland annat Annell et al. (1989) som utvecklade ”Den 

osynliga balansräkningen”, som ett försök att finna en väg för 

kunskapsbaserade företag att redovisa sitt humankapital. Mycket har dock hänt 

sedan Annell et al. uppmärksammade problemet med humankapital. 

Abhayawansa (2013) menar att under slutet av 1900-talet och början av 2000-

talet var redovisningen av humankapital ett aktuellt ämne. Ett flertal forskare 

har försökt finna nya tillvägagångssätt vad gäller redovisningen av 

humankapital. Några initiativ som bidragit till utvecklingen av redovisnigen av 

humankapital är Skandia, Meritum och Danish guideline. 

 

De svenska redovisningsreglerna har anpassats till de Europeiska reglerna och 

har därmed gått från ett försiktighetstänkande där borgenärsskyddet var i 
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fokus, till ett mer aktieägarorienterat synsätt, där rättvisande bild istället 

vägleder utformningen av de finansiella rapporterna (Marton et al. 2012). 

Tanken med rättvisande bild är att aktieägarna ska få mer relevant information 

som bättre speglar företagets verkliga värde (Ramanna 2013), då syftet med de 

finansiella rapporterna är att ge information om ett företags finansiella 

ställning, prestation samt resultat och kassaflöde till de olika användarna. 

Denna information behövs som underlag vid ekonomiskt beslutsfattande av 

intressenterna (FAR Online 2014b). För att företagets intressenter ska kunna 

fatta ett beslut baserat på årsredovisningarna bör även humankapitalet vara en 

variabel som redovisas för att ge en fullständig bild. Abhayawansa (2013) 

menar dock att det ännu inte skapats någon enhetlig standard med fokus 

endast på humankapital som blivit allmänt accepterad. Den frivilliga 

redovisningen av humankapital och andra immateriella tillgångar har dock ökat 

hos företagen och anses vara av stor vikt för att redovisningen ska ge en 

fullständig bild av företaget. Det finns inga direkta regler för hur den frivilliga 

redovisningen ska genomföras, dock har hållbarhetsredovisning med riktlinjer 

från Global Reporting Initiative (GRI) blivit en allmän accepterad standard. 

Men redovisning av humankapital utgör endast en liten del i en 

hållbarhetsredovisning.  

1.2. Problemdiskussion 

Redovisningen av humankapital är problematisk då bedömningen av 

humankapitalets värde är subjektiv. Det finns inte heller en precis definition av 

humankapitalets beståndsdelar (Li et al. 2008), vilket har begränsat 

humankapitalets existens i årsredovisningar. De senaste decennierna har 

redovisning av humankapital varit ett aktuellt ämne. Lagstiftningen har 

kompletterats med krav på information om de anställda i årsredovisningarna. 

Denna information är dock långt ifrån tillräcklig för att ge en fullständig bild 

av humankapitalet (Abhayawansa 2013). Flera forskare såsom exempelvis 

Annell et al. (1989) och Edvinsson och Malone (1997) har påpekat denna 

informationsbrist och har utfört studier för att försöka hitta ett ramverk för 

hur humankapital ska redovisas. Även företag har förstått problematiken och 

har hanterat denna genom att framhäva sitt humankapital för de externa 

intressenterna med hjälp av den frivilliga redovisningen. Företagen har format 

sina egna sätt att redovisa sitt humankapital, dels genom att beskriva i ord hur 

viktig personalen är och vad företaget gör för att utveckla personalen, dels 

genom siffror där till exempel antal anställda, deras ålder och vad de har för 

utbildning redovisas. 
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En stor skillnad mellan kunskapsföretag och industriföretag är som sagt att 

humankapitalet i kunskapsföretagen är den allra viktigaste tillgången. 

Humankapital är en viktig tillgång även i industriföretagen, men de har även 

andra tillgångar i form av till exempel maskiner och inventarier som vanligtvis 

har större betydelse i dessa företag. Hos industriföretagen ger därför den 

traditionella redovisningen en mer rättvisande bild av företaget vid användning 

av redovisningsregler, nyckeltal och beräkning av lönsamhet med mera. Detta 

gör att företagen blir jämförbara då alla utför standardiserade beräkningar och 

redovisar samma typ av nyckeltal. Hos kunskapsföretagen är dock inte 

avkastningen på finansiellt kapital lika viktigt, där handlar det istället om 

kunskapskapitalets avkastning (Annell et al. 1989).  

 

Då de olika företagen skapar värde på olika sätt, och deras viktigaste tillgångar 

skiljer sig mellan företagen, borde detta rimligtvis återspeglas i respektive 

företags årsredovisning. Ett kunskapsföretags årsredovisning borde fokusera 

på att framhäva den viktigaste tillgången, humankapitalet, medan ett 

industriföretags årsredovisning borde lägga mer tyngd vid materiella tillgångar. 

Rimmel et. al (2009) hävdar att beroende på vilken typ av verksamhet företaget 

driver varierar mängden av redovisning av humankapital. Han hävdar även att 

företagets storlek har betydelse för omfattningen av humankapital som 

redovisas. Är detta verkligheten? 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några skillnader i hur 

kunskapsföretag och industriföretag redovisar sitt humankapital i sin 

årsredovisning samt om företagets storlek påverkar omfattningen av 

humankapital som återfinns i företagens årsredovisningar.  

1.4. Frågeställningar 

 Kan vi utläsa några skillnader i hur kunskaps- och industriföretagen 
redovisar sitt humankapital i årsredovisningar? 
 

 Är företagets storlek en bidragande faktor till hur mycket humankapital 
som redovisas i årsredovisningarna?  
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Disposition 

För att underlätta läsningen av denna uppsats kan denna disposition användas 

som vägledning för läsaren. Uppsatsen består av fem kapitel. Det första 

kapitlet är uppsatsens inledning och innefattar arbetets bakgrund och 

problemdiskussion som mynnar ut i ett syfte och två frågeställningar. I kapitel 

två presenteras den teoretiska referensramen med begreppsutredning och 

tidigare forskning som sedan används i studien. Tredje kapitlet beskriver 

uppsatsens metod. I studien har en dokumentundersökning utförts, vilket 

betyder att metoden är kvalitativ. I detta kapitel presenteras också hur vi gick 

till väga för att välja ut företag att analysera. För att analysera de utvalda 

företagens årsredovisningar har egen Scoreboard utvecklats. Skapandet av 

denna presenteras också i detta kapitel. I kapitel fyra finns både empiri och 

analys. Kapitlet börjar med en presentation av de utvalda företagen och 

forsätter sedan med en presentation Scoreboardens resultat, uppdelat i 

kategorier, tillsammans med en analys av dessa. I det femte och sista kapitlet 

redogörs för de slutsatser som dras utifrån uppsatsens analys. Här diskuteras 

även förslag till vidare studier. I bilaga 1 och 2 finner läsaren Scoreboardens 

resultat, och i bilaga 3 finns en definition på hur varje punkt i Scoreboarden 

ska tolkas.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel utreds begrepp som är av vikt för att läsaren ska förstå uppsatsen. Vidare 
presenteras tidigare forskning som anses relevant med hänsyn till syftet.  

2.1. Kunskaps- och industriföretag 

Ett icke varuproducerande företag brukar kallas tjänsteföretag. Dessa företag 

har som affärsidé att istället för att sälja en vara, erbjuda någon form av tjänst. 

Kunskapsföretag är en speciell form av tjänsteföretag då de, liksom 

tjänsteföretag, genererar intäkter genom att sälja sin kunskap (Annell et al. 

1989). Kunskapen, eller det intellektuella kapitalet, är det kunskapsbaserade 

företagets mest värdefulla tillgång (Blomgren & Kuikka 1998). Dock skiljer sig 

kunskapsföretag från tjänsteföretag i några avseenden. Det tjänsteföretaget 

erbjuder, kan bli standardiserat på många sätt, till exempel en lokalvårdare gör 

på samma sätt på alla ställen de städar. Ett kunskapsföretag löser istället 

komplexa problem som skiljer sig från fall till fall. Kunskapsföretagen har 

därför också ett större behov av högt utbildad personal för att lösa dessa 

uppgifter, då det är problemlösningsförmågan som klienterna är intresserade 

av. Kunskapsföretag definieras därför som kreativa, icke standardiserade, 

kräver komplext problemlösande och har ett starkt individberoende (Sveiby & 

Risling 1991). Edvinsson och Sullivan (1996) skriver att företag som använder 

deras kunskap som en källa till konkurrensfördelar, kallas kunskapsföretag. 

Några exempel på kunskapsföretag är revisionsbyråer, konsultföretag, 

advokatfirmor och reklambyråer.  

Ett industriföretag däremot är ett företag som omvandlar råmaterial och 

komponenter till färdiga varor som uppfyller kundernas förväntningar 

(Business Dictionary 2014). Det är den del av näringslivet som tillverkar varor 

genom att förädla råvaror till nya produkter (Ekonomifakta 2011). 

Tillverkningen sysselsätter vanligtvis både maskiner, och personal som sköter 

dessa maskiner, detta för att få en storskalig produktion med så få avvikelser 

som möjligt (Business Dictionary 2014).  
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2.1.1. Skillnaden mellan kunskaps- och industriföretag 

Kunskapsföretag och industriföretag skiljer sig på ett antal olika sätt. I ett 

industriföretag är arbetsuppgifterna ofta standardiserade vilket medför att 

personalen lättare kan ersättas. Kunskapsföretag däremot löser komplexa 

problem som skiljer sig från fall till fall. Deras behov av högutbildad personal 

som kan lösa dessa uppgifter är därför stort (Sveiby & Risling 1991). Många av 

dagens industriföretag besitter, precis som kunskapsföretagen, mycket 

individuell kunskap som är väldigt viktig för företagets fortlevnad. Dock 

menar Annell et al. (1989) att dessa företag inte är kunskapsföretag, de är 

kunskapsintensiva. Ett företag som till exempel Ericsson är inte ett 

kunskapsföretag, utan endast kunskapsintensivt enligt deras definition. Detta 

beror på att deras största tillgång inte är de anställdas individuella kompetens, 

det är istället företagets finansiella styrka, långa historia, erfarenhet, uppbyggda 

nätverk, relationer till kunder och leverantörer samt deras produkt som är den 

största tillgången.  Det är främst detta som medför att industriföretag inte 

påverkas i samma utsträckning som kunskapsföretag om någon anställd skulle 

välja att lämna företaget.  

2.2. Tillgångar 

Enligt International Accounting Standards Boards (IASB) föreställningsram är 

en tillgång en resurs vilken företaget har bestämmande inflytande över, till 

följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar 

i framtiden (FAR Online 2014a), vilket anses som ett allmänt krav för att en 

resurs ska få definieras som en tillgång. Enligt de aktuella redovisningsreglerna 

finns det tre olika typer av tillgångar, vilka är materiella-, finansiella- och 

immateriella tillgångar. De materiella tillgångarna har fysisk form och tydliga 

regler för när och hur de ska tas med som en redovisningsbar tillgång i 

balansräkningen. Medan de finansiella tillgångarna är ekonomiska tillgångar 

som exempelvis betalningsmedel, finansiella fordringar och ekonomiska 

tillgångar (Lönnqvist 2006), för vilka det finns reglerat hur värdering och 

redovisning ska gå till. Mer komplicerat blir det vid avgörandet om en 

immateriell tillgång anses som en redovisningsbar tillgång, då denna är en icke 

monetär tillgång utan fysisk form (Marton et al. 2012). Frågan om en 

immateriell tillgång ska tas upp i balansräkningen eller inte, behandlas i IASBs 

standard IAS 38. I denna standard anges särskilda kriterier som måste vara 

uppfyllda för att den aktuella tillgången ska anses som redovisningsbar. Först 

och främst så ska de allmänna kraven på en tillgång enligt Föreställningsramen 

vara uppfyllda samtidigt som vissa specifika krav inom IAS 38 ska tillgodoses.  
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I IAS 38 definieras en immateriell tillgång som en icke-monetär tillgång, utan 

fysisk form (FAR Online 2014c). För att en resurs ska få definieras som en 

immateriell tillgång i de finansiella rapporterna krävs det enligt IAS 38 att 

företaget har kontroll över denna. Att företaget har kontroll över tillgången 

innebär att företaget har möjlighet att erhålla de ekonomiska fördelarna som 

tillgången ger. För att inneha kontroll krävs det att tillgången är juridisk 

skyddad, genom antingen ägande eller avtal. Kontrollkriteriet skapar viss 

komplexitet när det gäller en del immateriella tillgångar, exempelvis personal. 

Ett företags personal går inte att skydda juridiskt och därför anses inte 

företaget ha kontroll över dem, vilket resulterar i att kontrollbarhetskriteriet 

inte uppfylls (Marton et al. 2012). Ett annat kriterium som måste vara uppfyllt 

för att den immateriella tillgången ska accepteras som redovisningsbar är 

identifierbarhet. För att en tillgång ska anses vara identifierbar enligt den 

aktuella standarden ska tillgången vara avskiljbar. Att en tillgång är avskiljbar 

innebär att det ska gå att separera denna tillgång från företaget genom 

försäljning eller att den baseras på juridiska rättigheter. Personal med dess 

kunskap är dock en tillgång som inte anses uppfylla detta kriterium (Marton et 

al 2012). En tillgång ska även enligt IAS 38 förväntas ge ekonomiska fördelar i 

framtiden, samtidigt som dessa måste vara sannolika och möjliga att beräkna 

på ett tillförlitligt sätt. Standarden anger även att om den allmänna definitionen 

på en tillgång samt de specifika kriterierna inte uppfylls ska kostnaden för 

objektet tas upp när det uppstår.  

2.3.  Intellektuellt kapital 

Intellektuellt kapital används ofta synonymt med immateriella tillgångar menar 

Petty och Guthrie (2000). Edvinsson och Malone (1997) förklarar intellektuellt 

kapital genom en metafor. De väljer att beskriva företaget som ett träd, där 

årsrapporter, kvartalsrapporter och andra dokument ska representera 

företagets stam, grenar och löv. De skriver vidare att en smart investerare 

granskar detta träd i jakt på mogen frukt att skörda. Att anta att detta är hela 

trädet bara för att den representerar allting som är direkt synligt är dock ett 

misstag. Halva trädet eller till och med mer är under jorden i form av rötter. 

Även om fruktens smak och lövens färg indikerar att trädet är friskt, kan 

parasiter under jorden göra allvarlig skada på det träd som idag är tillsynes 

välmående. De menar alltså att intellektuellt kapital handlar om studien av 

rötterna till företagets värde. Alltså måtten av gömda faktorer som ligger 

bakom det synliga företagets byggnader och produkter. 
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Begreppet intellektuellt kapital har inte exakt samma innebörd hos alla 

författare som har beskrivit det. Experter är dock eniga om att det 

intellektuella kapitalet ska åtskiljas från det finansiella kapitalet (se Figur 1.), då 

det är en annan form av kapital som till skillnad från det finansiella kapitalet, 

där materiella tillgångar finns, består av immateriella tillgångar som är svårare 

att mäta (Steward 1999). Fock (2002) definierar begreppet ytterligare och 

skriver att det intellektuella kapitalet ”är ett mått på och beskriver förmågan att 

skapa värde för kunderna och effektivitet för den egna organisationen.” Enligt 

Annell et al. (1989) kan det intellektuella kapitalet delas upp i flera olika delar, 

men ur ett extern perspektiv så är det framförallt två typer av kunskapskapital 

som är intressanta: humankapitalet och strukturkapitalet. Edvinsson och Malone 

(1997) menar att det är just dessa två kapital som tillsammans bildar det 

intellektuella kapitalet. I deras bok finns också Skandias värdes schema (Figur 

1.) vilken är en modell som visualiserar sambandet mellan de olika kapitalen. 

Det är humankapitalet som är fokus för vår uppsats men en förklaring av både 

humankapital och strukturkapital kan anses vara nödvändigt för att förstå 

helheten. 

 

Figur 1. Skandias värdes schema. Källa: Edvinsson och Malone (1997, s. 75) 

2.3.1. Humankapital 

Edvinsson och Malone (1997) skriver att humankapital är en kombination av 

de anställdas individuella kunskap, skicklighet, kompetens, 

uppfinningsrikedom och förmågan att utföra en uppgift så effektivt som 

möjligt. Annell et al. (1989) lägger också till social förmåga och erfarenheter i 
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denna kompott. Det är alltså de anställdas förmåga att skapa värde för 

företaget som kallas humankapital (Fock 2002). Begreppet humankapital borde 

även omfatta de anställdas framtida potential att skapa värde för företaget 

menar Spender och Marr (2006). Humankapital kan inte ägas av företaget 

(Edvinsson & Malone 1997). Steward (1999) kopplar humankapitalet till 

metaforen som Edvinsson och Malone (1997) använder (se intellektuellt 

kapital ovan), där företaget liknas vid ett träd. Steward menar att 

humankapitalet är saven som får trädet att växa. 

2.3.2. Strukturkapital 

Enligt Edvinsson och Malone (1997) så består strukturkapital av hårdvara, 

mjukvara, databaser, organisationsstruktur, patent, varumärke och allt annat 

som stöttar det anställdas produktivitet. Annell et al. (1989) skriver även att 

alla företag har en egen erfarenhet och historia. Den finns dokumenterad i 

handböcker med utarbetade koncept för att företaget på bästa sätt ska kunna 

lösa kundernas problem. Detta tillhör organisationen och inte individen. 

Annell et al. skriver vidare att i strukturkapitalet finns också upparbetade 

kommunikationskanaler till leverantörer, kunder och andra källor till kunskap. 

Liksom sin förklaring av humankapital, så kopplar Steward (1999) sin 

förklaring av strukturkapital till Edvinsson och Malones trädmetafor. Han 

skriver att om humankapital är saven som finns under barken på trädet, så är 

strukturkapital årsringen som gör att trädet blir solitt. Enligt Annell et al. 

(1989) så blir strukturkapitalet viktigare och viktigare ju större företaget växer. 

2.4.  Modeller och teorier 

Många har forskat inom området redovisning av humankapital i den externa 

redovisningen. Ett antal modeller och teorier har utvecklats på senare år som 

har haft stor genomslagskraft och som därigenom belyst frågan om hur 

humankapital bäst redovisas. Detta har bidragit till att redovisningen av 

humankapital utvecklats genom åren. Några av dessa modeller och teorier 

presenteras nedan. Slutligen presenteras också en artikel skriven av Li et al. 

(2008) som undersökt vad som kan påverka redovisningen av intellektuellt 

kapital.  

2.4.1. Konradgruppen 

Konradgruppen med Karl Erik Sveiby i spetsen menar att kapital delas upp i 

finansiellt kapital och kunskapskapital. Edvinsson och Malone (1997) väljer 

dock att benämna det, finansiellt kapital och intellektuellt kapital. 
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Konradgruppen delar sedan upp det intellektuella kapitalet, precis som 

Edvinsson och Malone (1997), i humankapital och strukturkapital. 

Konradgruppen utvecklade 38 olika nyckeltal, med syftet att spegla kunskapen 

i företags årsredovisningar, något de ansåg saknades vid denna tid. Arbetet 

resulterade i boken ”Den osynliga balansräkningen” som gavs ut 1989. Några 

av nyckeltalen de ansåg skulle finnas med är till exempel: förädlingsvärde per 

anställd, genomsnittsålder och antalet anställningsår i genomsnitt.  

2.4.2. Skandia modellen 

Skandia, med Leif Edvinsson i spetsen, var det första företaget att utveckla en 

modell för redovisning av intellektuellt kapital. Edvinsson var också den första 

i världen att tilldelas befattningen, direktör för intellektuellt kapital. År 1991 

startades ett forskningsprojekt vars mål var att finna ett sätt att mäta de 

immateriella tillgångarna som inte syns i balansräkningen. Projektet resulterade 

i Skandianavigatorn, som består av mätningsmetoder som visualiserar hur 

värde skapas i företaget (Edvinsson & Malone 1997). 

 

 
Figur 1. Skandia navigatorn. Källa: Edvinsson och Malone (1997, s. 91) 

 

Skandianavigatorn består av fem fokuseringsområden. Dessa områden 

fokuserar företaget sin uppmärksamhet på. Ur detta fokus kommer värdet på 

företagets intellektuella kapital menar Edvinsson och Malone (1997). 

Navigatorn är utformad som ett hus. Den översta triangeln, där finansfokus 

finns och där balansräkningen inkluderas, ligger på husets vind. Detta är 

företagets förflutna. Kundfokus och processfokus finns i husets väggar. Längst ner 

finns fokus för förnyelse och utveckling, husets grund, som är inriktad på framtiden. 

Det sista måttet finns i husets centrum. Humanfokus vidrör alla andra 

fokusområden och är företagets hjärta, intelligens och själ. Detta är också den 
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del av företaget som går hem varje kväll (Edvisson & Malone 1997). 

Navigatorns uppgifter är att: 1. ”Se inåt och granska måtten”. De bästa måtten är 

de som hjälper företaget att se in i framtiden, snarare än att ge data om det 

förflutna. 2. ”Se uppåt mot metamått”. Måtten måste ge ett större perspektiv. Med 

hjälp av datan ska företagen kunna skapa några få övergripande mått som kan 

användas för att få en överblick av företagets styrka vad gäller intellektuellt 

kapital för att de sedan ska kunna jämföra med andra företag. 3. ”Se utåt mot 

användaren”. Måtten måste vara begripliga. Det moderna redovisningssystemet 

är för många väldigt oklara. Balansräkningen omfattar inte heller företagets alla 

värdeskapande aktiviteter (ibid).   

2.4.3. Rimmels Disclosure Scoreboard 

En studie om frivillig redovisning av mänskliga resurser har genomförts av 

Rimmel (2003). Han ville ta reda på hur frivillig information om mänskliga 

resurser rättfärdigas, redovisas och används. Rimmel har i sin 

doktorsavhandling analyserat redovisningen av humankapital i två 

försäkringsbolags årsredovisningar under en femårs period. Företagen 

benämnde Rimmel (2003) som det erfarna respektive det oerfarna företaget. 

Han använde sig av ett Disclosure Scoreboard som bestod av 151 indikatorer. 

Dessa var främst hämtade från Meek, Roberts och Gray (1995), men även från 

bland annat Adrem (1999) och Cooke (1989). Slutsatsen blev att det oerfarna 

företaget för varje år ökade sin redovisning av humankapital medan det erfarna 

företaget minskade sin redovisning. Rimmel (2003) kom också fram till att 

informationen om humankapital redovisades externt eftersom företagen vill 

belysa den interna betydelsen av denna information. Användare av 

informationen tyckte att detaljerad information om mänskliga resurser, till 

exempel antalet administrativ personal kan ge en förståelse om företagets 

finansiella utveckling, eftersom en ökning av administrativ personal skulle 

antyda ökade kostnader.   

2.4.4. Redovisning av intellektuellt kapital och bolagsstyrning 

Li et al. undersökte år 2008 om det fanns något samband mellan 

redovisningen av intellektuellt kapital och bolagsstyrningsvariabler. Studien 

innefattade 100 engelska företag. Redovisningen av intellektuellt kapital mäts 

genom ett indexvärde där de valt ut olika indikatorer och sammanställt dessa i 

en checklista. Exempel på humankapitalindikatorer som finns med är: Antal 

anställda, de anställdas ålder och anställdas produktivitet. De har sedan räknat 

antalet ord som används för att beskriva detta, hur många siffror som används 
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och hur många grafer som finns för att redovisa dessa indikatorer.  Li et al. 

(2008) har i sin artikel även definierat vad som menas med varje indikator. 

Deras slutsats var att bolagsstyrningsvariabler, såsom företagets storlek, 

lönsamhet och noteringsålder associeras med en eller fler av måtten på 

intellektuellt kapital. Resultatet menar de också tyder på att i avsaknad av 

obligatorisk redovisning, har effektiva bolagsstyrningsmekanismer positiv 

påverkan på variationen, volymen och formatet på redovisningen av 

intellektuellt kapital.  

2.5. Föreställningsramen för finansiella rapporter och IAS 1 

IASB har utvecklat ett antal standarder, vilket benämns IFRS. Utvecklingen av 

dessa har uppkommit som ett resultat av harmoniseringen av redovisningen 

mellan olika länder. IASB har även utvecklat Föreställningsram för finansiella 

rapporter, vilket är en vägledning, som består av de grundprinciper som varje 

standard beaktar gällande redovisning, värdering och rapportering.  

I detta sammanhang har vi valt att behandla vissa kvalitativa egenskaper som 

måste uppfyllas enligt Föreställningsram för finansiella rapporter samt ett 

särskilt krav enligt IAS 1. I föreställningsramen anges vissa kvalitativa 

egenskaper, som företagens redovisning ska bestå av för att den ska anses som 

användbar. Dessa egenskaper delas in kvalitativa egenskaper samt förstärkande 

kvalitativa egenskaper. De kvalitativa egenskaperna är: relevans och korrekt 

återgivande och de förstärkande egenskaperna är: jämförbarhet, verifierbarhet, 

tidsaspekt samt förståelse (Marton et al. 2013). Den kvalitativa egenskapen 

korrekt återgivande består av tre underkategorier vilket är att redovisningen 

ska vara fullständig, neutral och fri från fel. Underkategorin fullständighet är 

särskilt intressant i detta sammanhang, då fullständighet innebär att 

redovisningen ska innehålla all information som krävs för att användarna ska 

förstå det fenomen som redovisningen ska återge, inklusive nödvändiga 

beskrivningar och förklaringar. Detta innebär bland annat att en fullständig 

bild av företagets tillgångar ska innehålla en beskrivning av vad tillgångarna 

består av, tillgångens form, beskrivning av siffror och vilka värden tillgången 

avser (Marton et al. 2013).  

 

Enligt IAS 1, Utformning av finansiella rapporter, ska företagets finansiella 

rapporter uppfylla kravet på rättvisande bild (FAR Online 2014b), vilket 

innebär att rapporterna ska ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska 

situation. Johansson (2003) diskuterar vad rättvisande bild faktiskt innebär. 

Han påstår att om det med rättvisande bild menas att redovisningen ska 
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innehålla företagets alla resurser, risker och potentiella åtaganden, beräknade 

till ”verkliga” värden, krävs det att alla dolda resurser respektive risker och 

potentiella åtaganden ska kunna bedömas, beräknas samt redovisas. En 

väsentlig fråga i detta sammanhang är hur värde definieras och om det är 

möjligt för företagen att redovisa tillgångarna till dess verkliga värde? 

Begreppet värde innebär ett grundläggande problem då det inte har definierats 

på ett tillfredsställande sätt (Johansson 2003). Värde i verkligheten, är en 

kvalitativ och subjektiv egenskap, vilket innebär att ett objekt kan ha olika 

värde beroende på vem som värderar det. Det handlar om en känsla som 

uppstår i investerarens medvetande, vilket inte kan uttryckas i siffror utan 

endast ord som beskriver en produkts attraktivitet (Johansson 2003). 

 

Enligt Sullivan (2000) skiljer sig värde från kostnad, och även från pris. Värde 

mäts genom nyttan av någonting, medan kostnad mäts av summan av resurser 

som krävs för att producera den. Priset däremot, ger ett mått på vad ägarna 

tror andra är villiga att betala för objektet. Men inom redovisningsområdet 

behandlas värde fortfarande som en egenskap hos ett föremål, som på ett 

objektivt sätt kan mätas och beräknas precis som de fysiska egenskaper, hos 

ett objekt såsom längd och vikt (Johansson 2003). Därför finns det små 

möjligheter för balansräkningen att återge objektets verkliga värde, då 

intressenter göra olika subjektiva bedömningar och värderar objektet olika. 

Vidare diskuterar Johansson (2003) att om det med rättvisande bild menas att 

företagen ska upprätta sina rapporter i enlighet med lagstiftning, praxis och 

rekommendationer, på så sätt att intressenterna kan lita på att rapporterna, i 

rimlig grad är fullständiga och att de kommuniceras på ett förståeligt sätt, är 

kravet på rättvisande bild väl rimligt att uppfylla. I den aktuella standarden IAS 

1 definieras begreppet rättvisande bild som att definitionen och kriterier av 

tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i enlighet med Föreställningsramen 

följs vid upprättandet av redovisningen. Detta innebär att om IFRS och dess 

föreställningsram följs, uppfylls kravet på rättvisande bild. 

2.6. Humankapital i årsredovisningen 

Humankapitalet uppfyller varken kontroll- eller identifierbarhetskriteriet 

(Marton et al. 2012), vilket innebär att detta kapital inte regleras inom ramen 

för tillgångar av nuvarande lagar och rekommendationer. Dock finns det viss 

reglering av årsredovisningen angående personalen, då särskild information 

måste presenteras för intressenterna. Denna information regleras exempelvis i 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). 
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Den frivilliga redovisningen definieras som den information som lämnas i 

årsredovisningar utöver den lagstadgade informationen (Adrem 1999). Det är 

svårt att veta vilken information som är väsentlig och inte. Det finns inga 

definitiva regler eller riktlinjer som kan användas i varje enskilt fall för att 

avgöra om informationen (eller utelämnandet av informationen) är 

betydelsefull för redovisningen. Generellt, anses informationen vara väsentlig 

om den signifikant skulle påverka marknadsvärdet (Adrem 1999). Att lämna 

information om de anställda i årsredovisningar kan påverka ett företagets 

värde (Annell et al. 1989). Beroende på företagets karaktär redovisar företag 

intellektuellt kapital i olika omfattning. Högteknologiska företag redovisar mer 

information om det intellektuella kapitalet än företag i industrier där tekniken 

inte spelar lika stor roll (Rimmel et al. 2009). Det påstås även att kostnaden att 

producera frivillig information hindrar mindre företag från att redovisa 

humankapital i samma utsträckning som större företag (Rimmel et al. 2009). 

Det har blivit allt mer populärt på senare år att upprätta 

hållbarhetsredovisning. Detta började med att ett antal stora företag gjorde 

stora framsteg vad gäller redovisningen av aspekter som påverkar miljön. 

Sedan mitten av 90-talet har också hållbarhetsredovisning av sociala aspekter 

ökat i popularitet menar Deegan och Unerman (2011). Enligt Cinquini et al. 

(2012) är humankapitalet ett viktigt tema i hållbarhetsredovisningen. 

Humankapitalet redovisas som en tillgång för att skapa ett ömsesidigt 

förtroende och en bra relation till sina anställda. Redovisningen av 

humankapital i hållbarhetsredovisning skapar en bredare presentation av vad 

företaget gör för att hantera och skapa värde med hjälp av företagets 

nyckeltillgångar. Det har under tiden utvecklats riktlinjer som många företag 

följer då de upprättar sin hållbarhetsredovisning. GRI har utvecklat riktlinjerna 

för hållbarhetsredovisning, vilka är de mest använda, riktlinjerna runt om i 

världen (Global Reporting 2014a). CSR handlar om företagens samhällsansvar, 

med hänsyn till sociala-, etiska- och miljömässiga aspekter (CSR guiden 2014).  

Hedberg och von Malmborg (2003) har analyserat fenomenet 

hållbarhetsredovisning i allmänhet, och studerat hur och varför svenska 

företag upprättar hållbarhetsredovisning. De fann att den främsta anledningen 

till varför företagen upprättar hållbarhetsredovisning är för att söka legitimitet. 

Anledningen till varför de flesta företag använder GRIs riktlinjer är för att 

skapa trovärdighet. 



21 

 

2.7. Teorier 

I sin bok ”Financial Accounting theory” tar Deegan och Unerman (2011) upp 

ett antal teoretiska förklaringar till varför företagen väljer att lämna ut frivillig 

redovisning. Dessa är bland annat legitimitetsteorin, intressentteorin, den 

institutionella teorin, redovisningsansvar, ”reputation risk management” och 

den ”positiva redovisningsteorin”.  De två nämnda teorierna är de teoretiska 

perspektiven som varit mest använda i forskning de senaste åren (Deegan & 

Unerman 2011).  

2.7.1. Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin, en teoretisk förklaring till varför organisationer strävar efter 

att de bedriva en verksamhet på ett sådant sätt, som accepteras av samhället 

(Deegan & Unerman 2011). Företag försöker att bedriva sin verksamhet inom 

de gränser och normer som samhället förväntar sig att organisationen ska 

anpassa sig efter. Om de förväntade normerna följs kommer organisationen 

att uppfattas som legitim av utomstående aktörer. Det antas inom 

legitimitetsteorin att, så länge organisationen uppfattas som legitimt utav 

samhället, innebär de att verksamheten har förutsättningar till att fortsätta sin 

pågående verksamhet. Om de misslyckas, kan det leda till att samhället 

begränsar organisationens verksamhet, till exempel genom begränsa dess 

resurser i form av finansiellt kapital eller arbetskraft eller efterfrågan på 

organisationens produkter minskar. Vad som uppfattas som legitimt, är olika 

beroende på vilken tid och plats organisationen bedriver sin verksamhet vid 

(Deegan & Unerman 2011). För organisationer som strävar efter att uppfattas 

som legitima, är samhällets samlade kunskap och uppfattningar om 

organisationens förvaltning inklusive redovisningen som formar legitimiteten. 

Transparens är viktigt för att etablera företagslegitimitet (Deegan & Unerman 

2011). Enligt Kent och Zunker (2013) är legitimitetsteorin är en passande teori 

för att förklara varför information om humankapital redovisas som ett 

specifikt område i hållbarhetsredovisningen. De har i sin studie kommit fram 

till att företag redovisar information om anställda för att öka, behålla eller 

återställda skadad legitimitet från samhället. Detta görs främst genom den 

frivilliga redovisningen. Reverte (2009) menar att hållbarhetsredovisningen 

varierar beroende på firmans storlek, graden av uppmärksamhet i media samt 

företagets påverkan på miljön. Han påstår därför att legitimitetsteorin, är den 

mest relevanta teorin för att förklara tillämpningen av redovisning inom 

hållbarhetsredovisning. För att skapas legitimitet redovisar företagen hur de 

arbetar med sociala-, etiska- och miljöfrågor, vilket är frågor som samhället 
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prioriterar. Om de inte redovisar hur de arbetar med dessa frågor, kan de 

skada företagets legitimitet.  

2.7.2. Den institutionella teorin 

Den Institutionella teorin belyser hur organisationers handlande följer det som 

tas för givet, hur de påverkar sin omgivning och hur de följer regler snarare än 

att välja rationella sätt att handla (Eriksson-Zetterquist 2009). Teorin belyser 

också hur organisationerna förändras och hur de successivt utvecklas och blir 

stabila enheter. Denna teori är alltså ett alternativ till det vanliga antagandet 

om att organisationen är ett rationellt verktyg. Deegan och Unerman (2011) 

hävdar att denna teori ser till organisationers strukturer och förklarar varför 

organisationerna har ett någorlunda identiskt tillvägagångssätt, vad gäller 

utformningen av verksamheten. Detta beror på att organisationerna inom en 

viss verksamhetsmiljö anpassar sig efter vad samhället eller intressentgrupper 

anser är acceptabelt för att uppnå legitimitet. Eriksson-Zetterquist (2009) 

skriver att det finns tre olika typer av institutionell teori, tidig-, ny- och 

skandinavisk institutionell teori. Den tidiga fokuserade på hur organisationer 

påverkas av sin omgivning, här sattes förändringen i centrum. Den nya 

uppmärksammar snarare hur organisationer inom samma område liknar 

varandra mer och mer, och blir därför mer stabila. I den skandinaviska teorin 

ses organisering som en kombination av förändring och stabilitet. Den 

institutionella teorin handlar alltså i grunden om att företagen härmar andra, 

för att inte vara sämre än något annat företag även om det medför att de bli 

viktigare att likna andra företag snarare än att handla på ett sätt som är bäst för 

det egna företaget (Eriksson-Zetterquist 2009). 

  



23 

 

3.  Metod 

I detta kapitel redogörs för val av metod. En kvalitativ dokumentundersökning har utförts 
med en egenutvecklad Scoreboard som verktyg. Här redogörs också för hur de företag som 
studerats, valts ut.  

3.1. Metodval 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några skillnader i hur 

kunskapsföretag och industriföretag redovisar sitt humankapital i sin 

årsredovisning samt om företagets storlek påverkar omfattningen av 

humankapital som återfinns i företagens årsredovisningar. Utifrån uppsatsens 

syfte väljs datainsamlingsmetod. Här kan forskaren välja mellan en kvalitativ- 

eller kvantitativ metod. Valet av metod för datainsamling beror på vad som 

bäst lämpar sig för att komma över den information forskaren vill ha 

(Jacobsen 2009). Då vi vill undersöka skillnader i kunskaps- och 

industriföretags tillvägagångssätt för att redovisa sitt humankapital, har vi valt 

att studera de utvalda företagens årsredovisningar. Genom att studera 

företagens årsredovisningar kan vi granska skillnaderna i hur redovisningen av 

humankapitalet framställs. I och med att vi studerar företagens publicerade 

årsredovisningar, innebär det att vi genomför en så kallad 

dokumentundersökning, vilket är en typ av kvalitativ metod. 

Vi har alltså valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av en 

dokumentundersökning, då vi anser detta är det mest lämpliga 

tillvägagångssättet för att besvara våra frågeställningar.  

 

3.2. Datainsamling 

Det finns två olika sorters data, primär- och sekundärdata. Primärdata är sådan 

som forskaren samlar in för första gången, medan sekundärdata är information 

som forskaren inte fått direkt från källan (Jacobsen 2009). Det är först och 

främst forskningsdata, alltså information som är insamlad av andra (Larsen 

2009). Då vi anser att studera företagens årsredovisningar är det mest lämpade 

sättet att besvara våra frågeställningar har vi valt att endast använda oss av 

sekundärdata. Primärdata hade varit möjlig att använda, men det hade varit 

onödigt tidskrävande då årsredovisningar finns lättillgängligt och vi får den 

verkliga bilden på hur humankapitalet redovisas i de publicerade 

årsredovisningarna genom att studera dessa. Årsredovisningarna består av 

både kvalitativ och kvantitativ data. Den kvalitativa datan består av ord, 

meningar och berättelser, medan den kvantitativa datan består av siffror, till 
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exempel nyckeltal (Jacobsen 2009). Vi har analyserat både den kvalitativa och 

kvantitativa datan för att sedan kvantifiera den i en Scoreboard. Utöver 

företagens årsredovisningar har vi även använts oss av sekundärdata i form av 

sökdatabaser, artiklar, tidigare forskning och Internetkällor. 

3.2.1. Sökmetod 

När vi sökt efter information har vi använt oss av sökdatabaser på Karlstad 

Universitets hemsida. När vi sökt artiklar har vi främst använt oss av 

databasen Emerald Insight och sökfunktionen Google Scholar. Ord som 

använts i sökningen är: Human resource, human capital, intellectual capital, voluntary 

disclosure, knowledge-based enterprise, intangibles assets och accounting. 

3.3. Urval 

3.3.1. Urval av källor 

Då en källas tillförlitlighet ska bedömas vid användning av sekundärdata, är 

det viktigt att analysera vilken mottagare informationen ursprungligen riktats 

till. Här skiljs privata och publika källor. Med privata källor avses information 

som inte är avsedd för publicering. Ett exempel kan vara interna anteckningar i 

ett företag. Offentliga källor är information som avsedd att publiceras för ett 

större publik. Det finns stora skillnader i dessa två typer av källor. Den privata 

källan hjälper ofta forskaren att förstå vad som faktiskt har hänt i en situation, 

medan en publik källa oftast är menad för att skapa ett speciellt intryck 

(Jacobsen 2009). Vi har valt publika årsredovisningar som datamaterial för att 

intresset är att studera hur företaget upprättar sin årsredovisning för att 

framhäva sitt humankapital.  

3.3.2. Företagsurval 

Det finns två olika typer av urvalsformer för val av enheter att studera. Dessa 

är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Använder forskaren sig av 

sannolikhetsurval finns det möjlighet att beräkna sannolikheten för att en 

enhet ska inkluderas i urvalet. Använder sig forskaren istället av icke-

sannolikhetsurval finns inte denna möjlighet (Jacobsen 2009). Eftersom vi 

utefter egna bedömningar har valt ut företag att analysera, bygger urvalet på 

icke-sannolikhetsurval.  För att uppfylla vårt syfte valde vi att studera nio 

stycken industriföretag och nio stycken kunskapsföretags årsredovisningar. De 

företag vi valde var alla börsnoterade. De börsnoterade företagen har störst 

intresse av att ge intressenter insyn i företaget, då de oftast har en bredare 
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aktieägarbas (Rimmel et al. 2009). Därför begränsade vi vårt urval till endast de 

företag noterade på Stockholmsbörsen som var antingen industri- eller 

kunskapsföretag. Enligt Nasdaq OMX Nordic (2014) är Stockholmsbörsen 

där företagen finns noterade, uppdelad i tre kategorier: Small Cap, Mid Cap och 

Large Cap. Vi valde tre företag från varje kategori till både industri- och 

kunskapsföretagen. Detta för att få med företag i alla storlekar, för att kunna 

analysera om det finns någon skillnad i redovisningen av humankapital 

beroende på storlek. När vi gjort detta urval fanns flera företag att välja på i 

varje kategori. Från dessa valde vi slumpmässigt företag som blev uppsatsens 

slutliga urval. De valda företagen blev slutligen: 

Företagskategori: Industriföretag: Kunskapsföretag: 

Small Cap Profilgruppen AB Avega Group AB 

Small Cap Rörvik Timber AB Knowit AB 

Small Cap Gunnebo Cybercom Group AB 

Mid Cap Beijer Alma AB IFS AB 

Mid Cap Lindab Sweco 

Mid Cap G & L Beijer Nordnet 

Large Cap Scania Investment AB Kinnevik 

Large Cap Sandvik AB Nordea 

Large Cap Atlas Copco Handelsbanken 

 

3.3.3. Scoreboard 

Tidigare forskare som studerat området redovisning av humankapital i 

årsredovisningar har använt sig av olika typer av Scoreboards som verktyg. 

Några exempel på forskare är Rimmel (2003) och Li et al. (2008). Vi har 

inspirerats av denna forskning och har utvecklat en egen Scoreboard (se Bilaga 

1.). Vid skapandet av detta verktyg användes Rimmels scoreboard som grund, 

detta eftersom den är relativt ny, och bygger på forskning som också använt 

sig av denna metod. Från Rimmel (2003) valde vi ut de punkter i hans 

Disclosure Scoreboard som fanns under ”information about directors” och 

”employee information”, då dessa är handlar om företagets anställda, styrelse 

och ledning. Vi jämförde sedan dessa med Li et al. (2008) där vi fann 

ytterligare kvalitativa faktorer som vi ansåg borde finnas med i Scoreboarden. 

Exempel på indikatorer som vi fann är, ”de anställdas tillfredställelse” och 
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”beskrivning av de anställdas betydelse för företaget”. Slutligen jämfördes de 

punkter vi fått fram med de nyckeltal gällande humankapital som Annell et al. 

(1989) ansåg var av värde, och fann att de viktigaste nyckeltalen redan fanns 

med bland de punkter vi valt ut från Rimmel (2003) och Li et al. (2008). Den 

egenutvecklade Scoreboarden resulterade i 36 stycken punkter som vi sedan 

använt som verktyg för att mäta och kvantifiera hur företagen redovisar sitt 

humankapital. Texten och siffrorna som presenteras i årsredovisningarna 

kvantifieras i Scoreboarden. En del av de punkter som finns med i 

Scoreboarden kan uttryckas i text. Vi har därför beslutat att företagen ska 

kunna få ett eller två poäng för denna information om den lämnas, Ett poäng 

om informationen nämns, och två poäng om de förklarar mer utförligt. 

Utelämnande av information ger noll poäng. På punkten ”presentation av 

någon av de anställda”, får företagen ett poäng om de presenterar en anställd, 

och två poäng om de presenterar två eller flera (Se bilaga 3). Vi delade upp 

Scoreboarden i sex stycken kategorier, detta för att underlätta analysen och 

överskådligheten.  

3.4. Tillförlitlighet 

3.4.1. Reliabilitet 

Med reliabilitet avses frånvaro av slumpmässiga mätfel. För att en 

undersökning ska anses ha hög reliabilitet ska undersökningens resultat bli det 

samma oberoende på vem eller under vilka omständigheter undersökningen 

genomförs (Lundahl & Skärvad 1996). För att systematisk analysera 

årsredovisningarna har vi i vår Scoreboard listat de indikatorer vi söker efter i 

årsredovisningarna samt definierat vilken information som krävs i 

utelämnandet inom varje indikator. Genom en utförlig beskrivning av varje 

indikator motverkar det förekomsten av slumpmässiga mätfel. Skulle någon 

annan göra samma undersökning, ökar chansen att de gör samma 

bedömningar då det finns beskrivet hur, och för vad poängen sätts. Att vi båda 

granskat alla årsredovisningar och fått samma utfall tyder på att riktlinjerna för 

hur den kvalitativa och kvantitativa datan ska tolkas, fungerar bra. Detta anser 

vi ökar reliabiliteten. När vi granskade årsredovisningarna använde vi oss av ett 

bestämt tillvägagångssätt för att ytterligare öka reliabiliteten. Först lästes hela 

årsredovisningen igenom. Fanns osäkerhet beträffande om företaget skulle få 

poäng eller inte användes definitionsbladet som hjälp vid tolkning. Hittades 

den information vi sökte, antecknades detta direkt på Scoreboarden. När hela 

årsredovisningen var genomläst använde vi oss av sökfunktionen i Adobe 
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Reader för att säkerställa att vi inte missat relevant information. När denna 

sökning gjorts och resultatet först in i Scoreboarden var granskningen klar.  

En begränsning i vår undersökning, som försämrar reliabiliteten är mängden 

av årsredovisningar som granskades. Med hänsyn till tidsbegränsning i 

genomförandet av undersökningen valde vi att endast granska nio 

börsnoterade företag från respektive företagsgrupp. Denna begränsning 

innebär att reliabiliteten försämras i jämförelse om vi valt att granska en större 

mängd årsredovisningar. 

3.4.2. Validitet 

De viktigaste kraven när en undersökning görs är validiteten menar Eriksson 

och Wiedersheim-Paul (1997). Med validitet menas frånvaro av systematiska 

mätfel, de delar upp validiteten i ytterligare två beståndsdelar: inre och yttre 

validitet. Inre validitet handlar om att undersökningens mätinstrument faktiskt 

mäter vad som avses (Lundahl & Skärvad 1996). Det instrument som vi 

använt oss av är vår Scoreboard, vilken innehåller indikatorer som vi ska söka 

efter när vi genomför vår dokumentanalys. Syftet med dokumentanalysen är 

att vi ska granska årsredovisningarna utifrån dessa indikatorer, för att 

undersöka om och hur de kunskapsbaserade företagens redovisning av 

humankapital skiljer sig från industriföretagens. De indikatorer vi har valt ut, 

grundar sig på tidigare forskning där forskare såsom Rimmel (2003) och Li et 

al. (2008) använt sig av liknande indikatorer för att undersöka hur företag 

redovisar humankapital. Den yttre validiteten handlar om hur generaliserbar 

ett visst resultat är, alltså hur väl resultatet stämmer in på verkligheten 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997). Urvalet har gjorts från företag som är 

börsnoterade, därför kan generaliseringar endast göras på denna typ av företag. 

I denna uppsats jämförs nio kunskapsföretag med nio industriföretag, därför 

kan inga generella slutsatser dras på andra typer av företag. 
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4.  Empiri och Analys 

I detta kapitel presenteras inledningsvis de företag som studerats. Sedan redogörs 
undersökningens resultat uppdelat efter Scoreboardens kategorier, tillsammans med en analys 
av dessa. Slutligen redovisas och analyseras Scoreboardens totala resultat. 

4.1. Företagsbeskrivningar 

Avega Group AB 

Avega Group AB grundades år 2000 och är ett konsultföretag inom IT och 

verksamhetsutveckling. Företaget har idag ca 400 medarbetare och bedriver 

verksamhet i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo. Sedan 2010 är företaget 

noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är ett Small Cap. Deras kunder är 

både nationella och internationella företag inom olika branscher samt offentlig 

sektor (Avega Group 2014). Företagets affärsidé är: ”att matcha kundernas 

behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar 

ömsesidig framgång”. Avega Groups vision är: ”att vara Nordens ledande 

konsultföretag inom utvalda specialistområden. Detta inkluderar att vara den 

mest attraktiva arbetsgivaren och marknadsledande när det gäller deras 

medarbetares sociala och yrkesmässiga kompetens” (Avega Group, 

Årsredovisning 2013). 

Cybercom Group AB 

Cybercom Group AB grundades 1995 och är ett innovativt IT-konsultbolag 

som hjälper företag och organisationer att ta tillvara på den uppkopplade 

världens möjligheter. Bolagets expertisområde är kommunikationstjänster. 

Koncernen har idag ca 1260 anställda och verkar i Sverige, Finland, Danmark, 

Polen, Indien, Dubai och Singapore. Cybercoms erbjudande är indelat i fyra 

områden: Digital Solutions, Connected Engineering, Connectivity 

Management och Secure Connectivity. De har både nationella och 

internationella kunder samt offentlig sektor. Företaget är sedan 1999 noterat 

på NASDAQ Stockholm och är ett small Cap. Cybercom Groups affärsidé är 

att de stärker företags och organisationers verksamheter och affärer genom att 

ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Deras vision är att vara 

kundens mest betrodda affärspartner i den uppkopplade världen (Cybercom 

Group, årsredovisning 2013). 

Knowit AB 

Knowit AB grundades 1990 och är ett specialistbolag som arbetar med 

kreativa och strategiska lösningar inom verksamhetsområdena IT, Design & 

Digital och Management. Företaget har ca 1 800 anställda och finns på 20 
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orter i Sverige, fem i Norge samt i Helsingfors, Köpenhamn, Tallinn och S:t 

Petersburg. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen och är ett Small Cap. 

Företagets affärsidé: ”Knowit bidrar till framgång genom att i nära samarbete 

med sina kunder kombinera det stora företagets styrka med det lilla företagets 

själ och den enskilde medarbetarens engagemang”. Deras vision: ”Knowit 

realiserar alltid nya möjligheter som ingen annan ser” (Knowit, årsredovisning 

2013). 

IFS AB 

IFS grundades år 1983 och har varit pionjär inom komponentbaserade 

affärssystem och erbjuder lösningar som gör det möjligt för företagen att 

snabbt svara upp mot marknadsförändringar och använda resurser på ett mer 

flexibelt sätt för att uppnå bättre affärsresultat och konkurrensfördelar. 

Bolaget har nu över 25 års erfarenhet av införande av affärssystem, med hjälp 

av deras konsulter som har djup branschkompetens(IFS, årsredovisning 2013). 

De har ca 2 600 medarbetare och finns idag i ca 60 länder genom hel- och 

delägda dotterbolag och partners. Företaget finns noterat på 

Stockholmsbörsen och är ett Mid Cap. IFS ABs affärsidé är att med egna 

resurser, och i samarbete med partners utvecklar, säljer och implementerar IFS 

det komponentbaserade affärssystemet IFS Applications (IFS, årsredovisning 

2013). IFS ABs vision är att inspirera till förbättringar och tillväxt (IFS 

hemsida 2014). 

Sweco 

Redan 1889 bildades grunden till det som idag är Sweco (Sweco 2014). 

Företaget är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade 

konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från 

förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, 

projektering och projektledning.  Sweco har ca 9 000 anställda och har sedan 

det första internationella uppdraget i Sankt Petersburg 1902 utfört uppdrag i 

mer än 100 länder. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen och är ett Mid 

Cap (Sweco 2013). Swecos affärsidé är att skapa värden genom att leverera 

kvalificerade konsulttjänster. Swecos vision är att bli Europas mest 

respekterade kunskapsföretag inom teknik, miljö och arkitektur (Sweco, 

årsredovisning 2013). 

Nordnet 

Nordnet grundades år 1996, börsnoterades år 2000 på Stockholmsbörsen 

(Nordnet 2014) och är ett Mid Cap. Detta företag är en nordisk nätbank. På 

Nordnet kan kunden handla med aktier på börser från hela världen, investera i 
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fonder, eller placera pengarna på ett sparkonto. Företaget har ca 330 anställda 

och har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nordnets 

affärsidé är att erbjuda privatpersoner och företag tjänster som gör det möjligt 

att ta kontroll över sin finansiella framtid. De vänder sig till medvetna sparare i 

de nordiska länderna. Deras vision är att bli de nordiska spararnas 

förstahandsval när det gäller sparande och investeringar (Nordnet, 

årsredovisning 2013). 

Handelsbanken 

Handelsbanken grundades år 1871, börsnoterades år 1873 på 

Stockholmsbörsen och är ett Large Cap. Företaget har verksamhet i 24 länder 

och är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. De har ca 

11 500 anställda. Handelsbanken är år 2013 den starkaste banken i Europa, 

och en av världens 15 starkaste banker enligt den internationella nyhetsbyrån 

Bloomberg. Handelsbankens affärsidé är att erbjuda privat- och 

företagskunder i Norden, Storbritannien och Nederländerna ett komplett 

utbud av finansiella tjänster av hög kvalitet (Handelsbanken, årsredovisning 

2013). 

Investment AB Kinnevik 

Kinnevik grundades år 1936 av tre svenska familjer. Företaget är ett ledande 

svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik 

investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik 

utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. Kinnevik har betydande 

ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans har 90 000 

anställda på fem kontinenter. Företaget noterades på Stockholmsbörsen 1992 

och är ett Large Cap (Kinnevik 2014). Bolagets affärsidé är att bereda vinst till 

sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. 

Kinneviks vision är: ”Kinnevik identifierar, bedömer och utvecklar nydanande 

affärsmodeller, och investerar i en internationell lansering av dessa 

affärsmodeller på marknader i hela världen genom att inleda samarbeten med 

de bästa entreprenörerna, ledarna och andra likasinnade långsiktiga investerare. 

Kinnevik stödjer en lokal konsolidering av marknaden när det krävs ett mindre 

antal konkurrenter för att kunna upprätthålla eller skapa attraktiva ekonomiska 

förutsättningar för de branscher där Kinnevik är investerare” (Kinneviks 

årsredovisning 2013). 

Nordea 

Nordea bedriver bank- och försäkringsverksamhet. Grunden för företaget 

startade redan under 1820- talet, och bestod då av cirka 300 olika banker. 
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Genom samgående minskade antalet banker allteftersom och formades 

slutligen genom en slutlig sammanslagning av de resterande bankerna till 

bankkoncernen Nordea år 2001. Nordea är idag den största finanskoncernen i 

Norden och Östersjöregionen (Nordea 2014), och befinner sig på åtta 

hemmamarknader, vilket Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, 

Litauen och Ryssland (Nordea årsredovisning 2013). Företaget är medvetet 

om att personalen är företagets viktigaste tillgång, och har idag cirka 20 400 

anställda i form av heltidstjänster. Nordea är ett svenskt publikt aktiebolag, 

som är noterat på NASDAQ OMX Nordic, och ingår i kategorin Large Cap. 

Nordeas vision är att vara en ’Great European bank’, erkänd för våra 

medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare (Nordea, 

årsredovisning 2013). 

Profilgruppen  

Profilgruppen grundades år 1981, noterades på Stockholmsbörsen år 1997 och 

finns på listan Small Cap. ProfilGruppen levererar profiler och komponenter i 

aluminium, som skräddarsys efter kundens behov. Bolaget har kunder i flera 

europeiska länder och under 2013 uppgick exportandelen till 49 procent. 

Företaget har ca 355 anställda. ProfilGruppens affärsidé är: ”ProfilGruppen är 

en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. 

Lönsam och långsiktig tillväxt säkerställs genom fokusering på kundbehov, 

effektiva processer och ständiga förbättringar.” (Profilgruppen 2014). 

ProfilGruppens vision är att ha en stark närvaro i norra delen av Europa och 

betraktas av våra kunder som en av de ledande leverantörerna av innovativa 

lösningar i aluminium (Profilgruppen 2014).  

 

Rörvik Timber AB 

Rörvik Timber AB grundades år 1997 genom en uppdelning av 

RörvikGruppen AB, till två fristående koncerner. Företaget noterades på 

Stockholmsbörsen samma år och finns på Small Cap listan. I samband med 

delningen gick Myresjö Trä AB, tidigare helägt dotterbolag till Myresjö AB 

inom Skanskakoncernen, samman med Rörvik Timber AB. Rörvik Timber 

bedriver träförädling vid 9 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen 

består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt en enhet för stallströ. 

Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. Företaget har 

ca 240 anställda (Rörvik 2014).  

Gunnebo AB 
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Gunnebo grundades år 1764 utanför Västervik på Sveriges östkust. De 

tillhandahåller säker förvaring, områdesskydd, tillträdeskontroll och lösningar 

för kontanthantering. De säljer till exempel bankfack, säkerhetsdörrar, 

inbrottslarm, övervakningssystem med mera. Företaget noterades på 

Stockholmsbörsen 1994 och finns på listan Small Cap (Gunnebo 2014). 

Företaget har ca 5 660 anställda (Gunnebo, årsredovisning 2013) och deras 

vision är: ”att vara en världsledande leverantör av en säkrare framtid” 

(Gunnebo 2014).    

G & L Beijer 

G & L Beijer bildades år 1866 av bröderna Gottfried och Lorens Beijer (G & 

L Beijer 2014). Företaget börsnoterades 1983 och finns på Mid Cap listan. G 

& L Beijer marknadsför och säljer kylsystem, komponenter till kylsystem, 

luftkonditionering och värmepumpar. Företaget har ca 2 140 anställda och 

finns representerade i 27 länder (G & L Beijer, årsredovisning 2013). G & L 

Beijers affärsidé: ”G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern inom kyla 

och luftkonditionering. Koncernen skall genom en kombination av 

mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuda 

ett stort antal kundgrupper konkurrenskraftiga lösningar.” (Beijer 2014).  

Lindab 

Lindab är ett ventilations- och byggkomponentföretag med omkring 4400 

medarbetare som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter 

och systemlösningar i tunnplåt, stål för förenklat byggande och bättre 

inomhusklimat. Deras produkter kännetecknas av hög kvalité, 

montagevänlighet, energi och miljötänkande samt levereras med en hög 

servicegrad, vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde (Lindab, 

Årsredovisning 2013). Företaget grundades år 1956 och är i nuläget etablerat i 

32 olika länder. Lindab är att svenskt publikt aktiebolag som är noterat på 

NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm, sedan 2006 och ingår i 

kategorin Mid Cap (Lindab 2013). Lindabs affärsidé: ”Att ”förenkla 

byggandet” och kärnvärdet ”Kundens framgång” står i centrum för 

produktutvecklingen och ska leda till produkter som ökar kundvärdet” och 

deras vision är att vara ”den professionella byggindustrins främsta val av 

partner inom Lindabs kärnprodukter” (Lindab, Årsredovisning 2013). 

Beijer Alma AB 

Alma Invest som senare blivit Beijer Alma, grundades år 1983 på initiativ av 

Uppsala Sparbanken och företagare i Uppland (Beijer Alma historik 2014). 

Bolaget finns sedan 1987 noterat på Stockholmsbörsen (Beijer Alma 2014) 
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som ett Mid Cap. Beijer Alma beskriver sig som en internationell 

industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. 

Verksamheten bedrivs i dotterbolagen Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech. 

Bolagen är inriktade på industrikunder (Beijer Alma 2014). Bolaget har ca 2 

110 anställda och har ca 45 verksamheter i åtta länder.  Beijer Almas affärsidé: 

”Affärsiden är att förvärva, äga och utveckla mindre och medelstora företag 

med god tillväxtpotential. Det aktiva och långsiktiga ägandet – kombinerat 

med investeringar och förvärv – skapar konkurrenskraft i valda 

marknadssegment” (Beijer Almas årsredovisning 2013).  

Scania 

Scania har sin början år 1891, då en tillverkningsfabrik under namnet 

Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje, förkortat Vabis grundades. År 1900 

bildades maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö, som 1911 slogs ihop med 

Vabis och de tillverkade då bussar, bilar och lastbilar i både Malmö och 

Södertälje (Scania 2014). 1996 noterades Scania på Stockholmsbörsen och 

finns idag på Large Cap listan. Scania har ca 41 000 medarbetare i 100 länder 

(Scania, årsredovisning 2013). Scania vision är att de ska vara det ledande 

företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för kunderna, 

anställda, aktieägare och för samhället där Scania är verksamt (Scania, 

årsredovisning 2013). 

Sandvik AB 

Sandvik grundades år 1862, är en industrikoncern och består sedan den 1 

januari 2013 av fem affärsområden: Sandvik Mining, Sandvik Machining 

Solutions, Sandvik Materials Technology, Sandvik Construction och Sandvik 

Venture. Företaget börsnoterades 1901 och återfinns på Large Cap listan. 

Koncernen har ca 47 000 medarbetare och försäljning i över 130 länder 

(Sandvik 2014). Sandviks affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra 

högteknologiska produkter och tjänster som förbättrar kundernas 

produktivitet och lönsamhet (Sandvik, årsredovisning 2013). Sandviks 

vision:”We set the industry standard” (Sandvik, årsredovisning 2013. 

Atlas Copco 

Atlas Copco grundades år 1873 (Atlas Copco 2014) och är ett svenskt publikt 

aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB och ingår i kategorin 

Large Cap. Företaget har cirka 41 200 anställda och är en världsledande 

leverantör av hållbara produktivitetslösningar. De utvecklar produkter och 

service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. 

De erbjuder sina kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, 
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luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och 

monteringssystem. Atlas Copco vision är att vara och förbli First in Mind – 

First in Choice ®, dvs. den första tanken och det första valet hos kunder och 

andra nyckelintressenter (Atlas Copco, årsredovisning 2013). 

4.2. Redovisning av data 

Efter att vi genomfört en undersökning av kunskapsföretagens (K) och 

industriföretagens (I) tillvägagångssätt att redovisa sitt humankapital (se Bilaga 

1. och 2.), har vi valt att presentera datan utifrån de kategorier som finns i 

Scoreboarden, för att få en tydligare insyn i hur de olika företagsgrupperna 

redovisar sitt humankapital. Kategorierna består av: anställda, anställdas 

utbildning, övrig kvalitativ information, styrelse och ledning. Resultatet inom 

de olika kategorierna föll sig på följande sätt: 

4.2.1.  Anställda 

Redovisningen av kategorin anställda har en bred variation mellan de olika 

företagen. G & L Beijer (I) samt Kinnevik (K) uppfyller inte någon indikator 

inom denna kategori. Sweco (K) och Profilgruppen (I) får däremot 5 

respektive 6 poäng av 7 möjliga. De resterande företagen redovisar allt mellan 

0 och 6 indikatorer i deras årsredovisningar. 
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1. De anställdas ålder 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 

2. Antal heltids- eller 
fastanställda 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 

3. Antal deltids eller tillfälligt 
anställda 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Genomsnittlig 
anställningstid på företaget 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

5. Fördelning av 
arbetsuppgifter 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

6. Personalomsättning 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
 

0 0 0 1 1 1 1 0 1 

7. Kommentarer till 
personalförändringar 

0 0 0 0 0 1 0 1 1 
 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

8. Anställdas produktivitet 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Summa 3 1 0 0 1 2 4 2 3 
 

2 2 3 2 4 4 3 0 4 

 

Då sifforna vi fått fram på kategorin ”Anställda” tyder på vissa skillnader, 
valde vi att redovisa resultatet i ett diagram.  
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Diagrammet visar att när det gäller redovisning av information om de 

anställda, så ligger kunskapsföretagen generellt över industriföretagen. Scania 

och Atlas Copco som är Large Cap, ligger topp tre bland industriföretagen, 

gällande hur mycket information företagen redovisar av de anställda.   

4.2.2.  Anställdas utbildning 

När det gäller redovisning om anställdas utbildning i årsredovisningarna är 

Nordnet (K) det företag som redovisar mest antal indikatorer, då de lämnar 

information om utbildningen karaktär, antal personer som utbildats och 

utbildningstiden. Utöver Nordnet (K) redovisar de resterande företagen endast 

mellan 0 och 2 indikatorer gällande anställdas utbildning. 
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9. Utbildningens karaktär 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 

10. Utbildningens kostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

11. Antal anställda som 
utbildats 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

12. Utbildningstid 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 

13. Anställda som utbildat i 
kategorier 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 0 1 0 0 1 2 2 1 2 
 

1 1 2 0 1 3 1 1 1 
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4.2.3.  Anställdas välmående och motivation 

Denna kategori består av indikatorer som är avgörande för de anställdas 

välmående och motivation.  Då denna typ av information kan framställas i 

både kvantitativ och kvalitativ form kan företagen få 0, 1 eller 2 poäng 

beroende på om, och hur mycket information som lämnas. Om företaget 

endast nämner information som passar in på indikatorerna eller med hjälp av 

statistik redovisar informationen i kvantitativ form får de 1 poäng.  Om de 

däremot lämnar en utförligare förklaring i kvalitativ form om den aktuella 

informationen, som exempelvis tillvägagångssätt för att motverka olyckor på 

arbetsplatsen, får företagen 2 poäng. Atlas Copco (I) är det företag som lämnar 

mest information gällande anställdas välmående och motivation utifrån våra 

valda indikatorer, då de får 8 poäng av 11 möjliga. Därefter kommer Nordenet 

(K), Kinnevik (K) och Nordea (K) som lämnar tillräckligt information för att 

få 7 poäng vardera. Profilgruppen (I) är det enda företaget som inte redovisar 

någon av typ av information om de anställdas välmående och hälsa utifrån de 

aktuella indikatorerna.  
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14. De anställdas hälsa och 
säkerhet(2) 

0 2 1 1 2 2 2 2 2 
 

1 0 0 0 1 1 2 1 1 

15. Belönings- och 
incitamentsystem(2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 
 

0 0 1 0 0 1 0 2 2 

16. Karriärmöjligheter(2) 0 0 1 1 1 0 1 1 2 
 

2 2 0 0 2 2 2 2 1 

17. De anställdas 
sjukfrånvaro i procent 

0 0 1 0 0 1 1 0 1 
 

0 0 1 1 1 1 1 0 0 

18. Anställningsvillkor(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 1 0 1 0 0 0 2 1 

19. Tillfredställelse(2) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
 

0 2 2 2 0 2 0 0 2 

Summa 0 2 3 2 3 4 4 3 8 
 

3 5 4 4 4 7 5 7 7 

 

Även i denna tabell tyder siffrorna på skillnader. Därför redovisas även detta 

resultat i ett diagram.   
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Även här ser vi att kunskapsföretagen generellt redovisar mer information än 

vad industriföretagen gör. I denna kategori är fem av sex punkter av kvalitativ 

karaktär, vilket betyder att företagen kan få noll, ett eller två poäng, beroende 

på hur mycket information som lämnas. I grafen ser vi att de industriföretag 

som redovisar minst information angående de anställdas välmående och hälsa 

är Small Cap. De som redovisar mes information är två Large Cap och ett Mid 

Cap. De företag som är i mitten är alltså ett Large- och två mid Cap. 

Industriföretagens storlek verkar alltså påverka hur mycket information som 

lämnas om de anställdas välmående och motivation.  

4.2.4. Övrig kvalitativ information 

Denna kategori består av kommentarer till personalförändringar, 

jämställdhetspolicy, rekryteringsproblem och relaterad policy, 

betoning/beskrivning av anställdas betydelse för företaget eller presentation av 

någon av de anställda. Inom denna kategori kan alla indikatorer vilket 

framställs i kvantitativ form få 0, 1 eller 2 poäng beroende på om, och hur 

mycket information som lämnas. Utifrån vår undersökning har Sandvik AB (I) 

och Cybercom Group (K) lämnat mest information gällande denna typ av 

information, då de samlat ihop 7 Respektive 6 poäng av 9 möjliga, medan 

Profilgruppen (I) och Rörvik Timber (I) inte fick några poäng. De andra 

företagen har fått poäng mellan 0 och 7. 
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20. Kommentarer till 
personalförändringar(2) 

2 0 0 0 1 1 0 0 0 
 

0 0 0 1 2 2 0 0 1 

21. Jämställdhetspolicy(2) 0 0 0 0 1 0 1 2 2 
 

2 2 2 2 1 1 2 0 1 

22. Rekryteringsproblem och 
relaterad policy(2) 

0 0 0 0 1 0 2 0 1 
 

0 0 0 2 1 0 1 0 0 

23. Beskrivning av de 
anställdas betydelse för 
företaget(2) 

0 0 1 0 0 0 0 2 1 
 

2 0 2 0 2 2 0 2 1 

24. Presentation av någon av 
de anställda. 

0 0 0 1 0 0 0 2 0 
 

0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Summa 2 0 1 1 3 1 3 6 4 
 

4 4 6 5 6 5 3 2 3 

 

Även övrig kvalitativ information gav intressanta siffror vilka vi också 

sammanställde i ett diagram.   

 

Som kan utläsas av diagrammet, lämnar generellt sett de kunskapsbaserade 

företagen även här mer information än industriföretagen, vad gäller övrig 

kvalitativ information. Denna kategori innefattar: kommentarer till 

personalförändringar, jämställdhetspolicy, information om rekrytering, 

beskrivning av anställdas betydelse för företaget samt presentation av de 

anställda. Detta är alltså information som redovisas i form av text, där 

företagen beskriver och förklarar. Något som är intressant är att de tre 

industriföretag som finns på Large Cap listan, toppar redovisningen av 

kvalitativ information. Två av tre industriföretag från listan Small Cap ligger i 
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botten av skalan. På kunskapsföretagens sida återfinns faktiskt företagen från 

Large Cap listan i botten på skalan. 

4.2.5. Styrelse  

Har företagen lämnat den typ av information som vi sökte efter, gällande 

styrelsen, får de 1 poäng för varje indikator de uppfyller. Alla företag har 

lämnat någon typ av information gällande deras styrelse. Alla företag har fått 

mellan 3 och 5 poäng av 5 möjliga när det gäller information om styrelsen. Då 

poängen inte skiljer sig nämnvärt är ett diagram inte nödvändigt.  
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25. Ålder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

26. Utbildnings-
kvalifikationer 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 

27. Andra styrelseuppdrag 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28. År för inval till styrelsen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29. Antal aktier i företaget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Summa 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

4 5 5 5 5 5 5 5 4 

4.2.6. Ledning 

Den sista kategorin är hur många indikatorer angående ledningen som 

redovisas. Även vad gäller ledningen får företagen 1 poäng för varje indikator 

de uppfyller. Alla företag har fått mellan 3 och 7 poäng av 7 möjliga när det 

gäller information om ledningen.  
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30. Namn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 

31. Ålder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

32. Utbildnings-
kvalifikationer 

0 0 1 1 0 1 1 1 1 
 

1 1 1 0 0 1 0 1 0 

33. Arbetslivserfarenhet 0 0 1 1 0 1 0 1 1 
 

0 0 1 0 0 1 0 1 1 

34. Andra styrelseuppdrag 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

35. År för anställning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

36. Antal aktier i företaget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Summa 4 4 7 6 4 7 5 7 7 
 

3 5 6 4 3 6 4 7 6 
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Siffrorna vi fick fram tyder på att industriföretagen generellt redovisade lika 

många eller fler punkter än kunskapsföretagen. För att ge en tydligare bild 

redovisas detta i diagrammet nedan.    

 

 

Något som är intressant med detta diagram är att två av tre Large Cap företag, 

från både industri- och kunskapsgruppen ligger i topp. Av industriföretagen 

ligger också två av tre företag från Small Cap listan i botten.   

4.3. Analys av Scoreboardens kategorier 

I ovanstående text och diagram ser vi skillnader i redovisning av humankapital 

mellan företagskategorierna. Vad gäller kvantitativ och kvalitativ information 

om de anställda (anställda, anställdas utbildning, anställdas välmående och motivation 

och övrig kvalitativ information) ser vi att kunskapsföretagen generellt redovisar 

mer information än industriföretagen. Industriföretagen redovisar dock mer 

information vad gäller ledande befattningshavare (styrelse och ledning). Att 

industriföretagen redovisar mer information om ledande befattningshavare än 

vad kunskapsföretagen gör, skulle kunna bero på att industriföretagen generellt 

har fler anställda och är mer centraliserade än vad kunskapsföretagen är. Det 

är därför styrelse och ledning som skulle kunna anses vara det viktigaste 
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humankapitalet, då dessa personer fattar de viktigaste besluten som påverkar 

hela företaget.  

Att kunskapsföretagen är bättre på att redovisa information om de anställda 

beror troligtvis på, precis som både Annell et al. (1989) och Edvinsson och 

Malone (1997) förespråkat, att kunskapsföretagen i mycket högre grad är 

beroende av de anställdas individuella kunskap, erfarenhet, skicklighet, 

kompetens och uppfinningsrikedom för att skapa värde. Det ligger därför i 

kunskapsföretagets intresse att redovisa information inom kategorin anställda. 

4.4. Analys av totala redovisningen av humankapital 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det fanns några skillnader i hur 

kunskapsföretag och industriföretag redovisar sitt humankapital i sina 

årsredovisningar. Om vi utifrån ett helhetsperspektiv av de valda indikatorerna 

studerar resultatet av vår undersökning, kan vi konstatera att 

industriföretagens redovisning av humankapital ökar i takt med företagets 

storlek. Detta var en av de faktorer som Li et al. (2008) fann påverkade 

redovisningen av intellektuellt kapital. Däremot finns ingen tydlig trend för 

kunskapsföretagen. Vi kan också se att kunskapsföretagen redovisar mer 

information än vad industriföretagen gör i Small Cap och Mid Cap 

kategorierna, medan industriföretagen faktiskt redovisar mer information i 

Large Cap kategorin.   

 

Reverte (2009) undersökte i sin studie vilka variabler som påverkar 

redovisningen, och kom fram till att de är bland annat är variabler som 

företagens storlek och miljöpåverkan som påverkar graden av redovisning. 
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Även vår undersöknings resultat visar att industriföretagens storlek påverkar 

hur mycket humankapital de redovisar. När det gäller kunskapsföretagen kan 

vi dock inte utläsa någon tydlig trend beroende på företagens storlek. 

Industriföretagets synliga trend kan förklaras genom att storlek är en 

bidragande faktor till ökad redovisning av humankapital (Reverte 2009). En 

ytterligare faktor är att större företag ofta har en bredare aktieägarbas och har 

därmed större intresse att lämna mer information till sina intressenter. 

Kostnaden att producera denna typ av information hindrar också mindre 

företag från att redovisa humankapital i samma utsträckning som större 

företag (Rimmel et al. 2009). Att kunskapsföretagen inte visar någon särskild 

trend, kan förklaras men vad Rimmel et al. (2009) funnit i sin undersökning 

där han hävdar att företagets verksamhetstyp påverkar redovisningen. Då 

kunskapsföretag är mer beroende av humankapitalet så är de också mer 

benägna att redovisa detta, oberoende av storlek.  

Som Annell et al. (1989) och Edvinsson och Malone (1997) betonar är 

kunskapsföretagen i mycket högre grad beroende av deras anställda. Deras 

redovisning borde därför i högre grad framhäva humankapitalet, jämfört med 

industriföretagens redovisning. Diagrammet visar dock att det i helhet inte är 

några avsevärt stora skillnader i antalet indikatorer som redovisas av de olika 

företagsgrupperna, vilket främst kan förklaras utifrån legitimitetsteorin och 

den institutionella teorin. Att industriföretagen ändå redovisar så många 

indikatorer som de gör, har att göra med att de vill skapa sig legitimitet från 

omvärlden (Hedberg & von Malmborg 2003). Då industriföretagen generellt 

sett har en högre miljöpåverkan än vad kunskapsföretag har, har de också ett 

behov av att upprätta en hållbarhetsredovisning. Att så många företag väljer att 

använda sig av GRIs riktlinjer, kan enligt Hedberg och von Malmborg (2003) 

förklaras med den institutionella teorin. Företagen gör det alltså för att likna 

andra företag. 
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5. Slutsatser 

I detta kapitel knyts uppsatsens slutsatser till syftet och frågeställningarna. Här diskuteras 
även förslag till vidare studier.  

5.1. Svar på forskningsfrågor 

Kan vi utläsa några skillnader i hur kunskapsföretagen och industriföretagen redovisar sitt 

humankapital i årsredovisningar? 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några skillnader i hur 

kunskapsföretag och industriföretag redovisar sitt humankapital i sin 

årsredovisning samt om företagets storlek påverkar omfattningen av 

humankapital som återfinns i företagens årsredovisningar. Tidigare teorier 

betonade vikten för kunskapsföretagens redovisning av humankapital, då 

företagets värde skapas med hjälp av de anställda. Kunskapsföretagen borde 

därför i högre grad redovisa sitt humankapital i sina årsredovisningar, i 

förhållande till industriföretagen. Detta för att kunskapsföretagen ska ge en 

mer rättvisande bild av företagets värde i sin årsredovisning.  

 

Efter att vi genomfört vår dokumentanalys och analyserat vårt resultat visar 

det sig att redovisningen av humankapital skiljer sig mellan kunskaps- och 

industriföretag. De olika företagsgrupperna fokuserar på olika områden inom 

humankapitalet när de redovisar. Kunskapsföretagen lägger mer fokus på att 

lämna både kvalitativ och kvantitativ information om de anställda, deras 

utbildning, samt välmående och hälsa. Detta kan förklaras genom att 

kunskapsföretagen är i behov av att redovisa denna typ av information, då de 

anställda är kunskapsföretagets största värdeskapare, och därmed företagets 

viktigaste tillgång.  

 

Industriföretagen har istället varit mer benägna att redovisa information om 

ledning och styrelse, då de anställda i industriföretagen spelar en mindre roll 

för företagets utveckling och värdeskapande, än vad de gör i 

kunskapsföretagen. Industriföretagen väljer alltså att redovisa mer information 

om de ledande befattningshavarna, såsom erfarenheter, utbildning, tid som 

anställd och aktieinnehav.  

 

Utifrån en helhetsbild av undersökningens resultatet går det inte att utläsa en 

tydlig skillnad i redovisningen av humankapitalet, vilket forskare som Annell et 

al. (1989) samt Edvinsson och Malone (1997) menar att det borde vara. Detta 

kan förklaras genom att både industri- och kunskapsföretagen har, då de vill 
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skapa sig legitimitet, utvecklat sin hållbarhetsredovisning, där humankapitalet 

integreras. En ytterligare faktor är att den externa redovisningen av 

humankapitalet är problematiskt då bedömningen av humankapitalets värde är 

subjektiv. Detta resulterar i att företagen inte har lagar och regler eller 

accepterade riktlinjer att använda sig av, utöver GRIs riktlinjer. 

Är företagets storlek en bidragande faktor till hur mycket humankapital som redovisas i 

årsredovisningarna? 

Analysen visar att för industriföretagen spelar företagets storlek roll för hur 

mycket humankapital som redovisas. Det är ganska stor skillnad på det 

industriföretag som fått minst poäng, vilket var ProfilGruppen med 18 poäng, 

och det industriföretag med flest poäng, Atlas Copco med 35.  

Bryter vi ned informationen ser vi att industriföretagen från Large Cap listan, 

redovisar mycket information om humankapitalet. Två av tre Large Cap 

företag ligger i alla kategorier i toppen av skalan. På samma sätt förhåller det 

sig med industriföretagen från Small Cap listan, där två av tre företag alltid 

återfinns på botten av skalan.  

Kunskapsföretagen uppvisar inte en sådan trend i analysen. Företagen från 

Large Cap listan återfinns både längst ner, i mitten och i toppen av skalan. 

Likaså är det med företagen från Small- och Mid Cap listorna. Detta innebär 

att ett storlekssamband när det gäller kunskapsföretagen inte hittats i denna 

analys. 

 

5.2. Förslag till fortsatta studier 

Det skulle vara intressant att studera om det finns skillnader mellan 

börsnoterade och onoterade kunskapsföretag. Det skulle också vara intressant 

att studera hur företagen själv hade velat redovisa humankapitalet om de själva 

fick bestämma. Ytterligare en tanke är att studera andra företagskategorier, till 

exempel studera hur företagen inom den offentliga sektorn värderar och 

redovisar sitt humankapital.   
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Bilaga 1  

Definitioner till Scoreboard 

Anställda 

1. De anställdas genomsnittliga ålder: Genomsnittsålder för alla anställda, eller 

redovisning av åldersfördelningen i företaget.  

2. Antal heltids- eller fastanställda: Genomsnittligt antal heltid- eller 

fastanställda under året. 

3. Antal deltids eller tillfälligt anställda: Genomsnittligt antal deltids eller 

tillfälligt anställda under året.  

4. Genomsnittlig anställningstid på företaget: Totalt antal anställningsår för alla 

anställda, dividerat med antalet anställda.  

5. Fördelning av arbetsuppgifter: Anställda fördelat på avdelningar eller 

jobbfunktioner.  

6. Personalomsättning: Antal personer i olika kategorier som slutat under året i 

procent. 

7. Kommentarer till personalförändringar: Information om personal-

förändringar och anledningar till dessa förändringar. 

8. Anställdas produktivitet: Mått på output per anställd, eller output per 

arbetstimme som kan mätas i fysiska- eller pristermer. Till exempel vinst, 

intäkt eller kund per anställd.  

 

Anställdas utbildning 

9. Utbildningens karaktär: Den typ av utbildning som de anställda fått från 

företaget.  

10. Utbildningens kostnad: Kostnaden för att utbilda de anställda under året. 

11. Antal anställda som utbildats: Antal anställda som utbildats under året. 

12. Utbildningstid: Antal utbildningstimmar har de anställda fått under året. 

13. Anställda som utbildas uppdelat i kategorier: De anställda som utbildats, 

uppdelat i kategorier som till exempel befattning, ålder, jobbfunktion eller 

avdelning.  
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Anställdas välmående och motivation 

14. De anställdas hälsa och säkerhet: Information om de anställdas hälsa och 

säkerhet.  

15. Belönings- och incitamentsystem: Information om belönings- och 

incitamentsystem. Ledning, styrelse och chefer räknas inte.  

16. Karriärmöjligheter: Information om vilka karriärmöjligheter de anställda 

har inom företaget. Exempelvis intern rekrytering och personlig utveckling.   

17. Pension: Pensionsbelopp som utbetalas till de anställda och hur pensionen 

beräknas.  

18. Anställningsvillkor: Information om de anställdas anställningsvillkor.  

19. Tillfredställelse: Information om vad företaget gör för att undersöka om de 

anställda är nöjda.  

Övrigt 

20. Statistik över olyckor: Olycksstatistik under året.  

21. Jämställdhetspolicy: Information om hur företaget arbetar för att 

jämställdheten ska öka mellan kvinnor och män. 

22. Rekryteringsproblem och relaterad policy: Problem med att hitta rätt typ av 

personal och rekryteringspolicy.  

23. Beskrivning av de anställdas betydelse för företaget: Information företaget 

lämnar för att framhäva personalen som en viktig resurs.  

24. Presentation av någon av de anställda: Bild och presentation på någon av 

de anställda. Ledning, styrelse och chefer räknas inte.  

Styrelse 

25. Ålder: Mer än hälften avstyrelsens åldrar redovisas.  

26. Utbildningskvalifikationer: Mer än hälften av styrelsens utbildning 

redovisas. 

27. Andra styrelseuppdrag: Mer än hälften av styrelsens andra styrelseuppdrag 

redovisas. 

28. Datum för inval till styrelsen: När personerna i styrelsen blivit invald i 

styrelsen.  

29. Antal aktier i företaget: Ner än hälften av styrelsens aktieinnehav redovisas.  
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Ledning 

30. Namn: Mer än hälften av ledningens namn redovisas. 

31. Ålder: Mer än hälften av ledningens åldrar redovisas. 

32. Utbildningskvalifikationer: Mer än hälften av ledningens utbildning 

redovisas. 

33. Arbetslivserfarenhet: Mer än hälften av ledningens tidigare befattningar 

redovisas. 

34. Andra styrelseuppdrag: Mer än hälften av ledningens andra styrelseuppdrag 

redovisas. 

35. Datum för anställning: Mer än hälften av ledningens anställningstidpunkt 

hos företaget redovisas. 

36. Antal aktier i företaget: Mer än hälften av ledningens aktieinnehav 

redovisas.  

Punkt 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 och 30 kan få antingen en nolla, etta 

eller tvåa, beroende på hur mycket information som lämnas.  

Nämner inte företaget över huvud taget någon information om den aktuella 

punkten, får företaget en nolla.  Om det som innefattas i punkten nämns, får 

företaget en etta. Lämnas utförligare information får företaget en tvåa. 

Ytterligare förtydligande av två punkters poängsättning: Punkt 30. 

Presentation av någon av de anställda: Här får företaget ett poäng om de med 

bild och ord presenterar en anställd. Företaget får två poäng om de presenterar 

två eller fler anställda med bild och ord. 
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Bilaga 2. 

Scoreboard, Industriföretag Företagsgrupp: Industriföretag 
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Lagstadgat 
         1. Medelantalet anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Könsfördelning bland de anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Könsfördelning bland befattningshavare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Personalkostnad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Pension 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Geografisk fördelning av antal anställda 
(om företaget verkar i flera länder) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

          Anställda 
         7. De anställdas ålder 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Antal heltids- eller fastanställda 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

9. Antal deltids eller tillfälligt anställda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

10. Genomsnittlig anställningstid på 
företaget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Fördelning av arbetsuppgifter 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

12. Personalomsättning 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

13. Statistik över olyckor 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

14. Anställdas produktivitet 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

          Anställdas utbildning 
         15. Utbildningens karaktär 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

16. Utbildningens kostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Antal anställda som utbildats 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

18. Utbildningstid 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

19. Anställda som utbildas uppdelat i 
kategorier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          Anställdas välmående och motivation 
         20. De anställdas hälsa och säkerhet(2) 0 2 1 1 2 2 2 2 2 

21. Belönings- och incitamentsystem(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

22. Karriärmöjligheter(2) 0 0 1 1 1 0 1 1 2 

23. De anställdas sjukfrånvaro i procent 0 0 1 0 0 1 1 0 1 

24. Anställningsvillkor(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25. Tillfredsställelse (2) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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Övrig kvalitativ information 
         26. Kommentarer till personalförändringar(2) 2 0 0 0 1 1 0 0 0 

27. Jämställdhetspolicy(2) 0 0 0 0 1 0 1 2 2 

28. Rekryteringsproblem och relaterad 
policy(2) 0 0 0 0 1 0 2 0 1 

29. Beskrivning av de anställdas betydelse för 
företaget(2) 0 0 1 0 0 0 0 2 1 

30. Presentation av någon av de anställda(2) 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

          Styrelse 
         31. Ålder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32. Utbildningskvalifikationer 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

33. Andra styrelseuppdrag 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

34. År för inval till styrelsen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35. Antal aktier i företaget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

          Ledning 
         36. Namn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37. Ålder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

38. Utbildningskvalifikationer 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

39. Arbetslivserfarenhet 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

40. Andra styrelseuppdrag 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

41. År för anställning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

42. Antal aktier i företaget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Summa: 18 19 22 20 23 27 29 30 35 

 
  



56 

 

Bilaga 3.  

Scoreboard, Kunskapsföretag Företagsgrupp: Kunskapsföretag 
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Lagstadgat 
         1. Medelantalet anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Könsfördelning bland de anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Könsfördelning bland befattningshavare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Personalkostnad 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

5. Pension 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

6. Geografisk fördelning av antal anställda 
(om företaget verkar i flera länder) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

          Anställda 
         7. De anställdas ålder 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

8. Antal heltids- eller fastanställda 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

9. Antal deltids eller tillfälligt anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Genomsnittlig anställningstid på 
företaget 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

11. Fördelning av arbetsuppgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

12. Personalomsättning 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

13. Statistik över olyckor 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

14. Anställdas produktivitet 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

          Anställdas utbildning 
         15. Utbildningens karaktär 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

16. Utbildningens kostnad 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

17. Antal anställda som utbildats 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

18. Utbildningstid 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

19. Anställda som utbildas uppdelat i 
kategorier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          Anställdas välmående och motivation 
         20. De anställdas hälsa och säkerhet (2) 1 0 0 0 1 1 2 1 1 

21. Belönings- och incitamentsystem (2) 0 0 1 0 0 1 0 2 2 

22. Karriärmöjligheter (2) 2 2 0 0 2 2 2 2 1 

23. De anställdas sjukfrånvaro i procent 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

24. Anställningsvillkor (2) 0 1 0 1 0 0 0 2 1 

25. Tillfredsställelse (2) 0 2 2 2 0 2 0 0 2 



57 

 

          

Företag: A
ve

ga
 G

ro
u

p
 

K
n

o
w

it
 A

B
 

C
yb

er
co

m
 G

ro
u

p
 A

B
 

IF
S 

A
B

 

Sw
ec

o
 

N
o

rd
n

et
 

H
an

d
el

sb
an

ke
n

 

In
ve

st
m

en
t 

A
B

 K
in

n
ev

ik
 

N
o

rd
ea

 

Övrig kvalitativ information 
         26. Kommentarer till personalförändringar(2) 0 0 0 1 2 2 0 0 1 

27. Jämställdhetspolicy (2) 2 2 2 2 1 1 2 0 1 

28. Rekryteringsproblem och relaterad policy 
(2) 0 0 0 2 1 0 1 0 0 

29. Beskrivning av de anställdas betydelse för 
företaget (2) 2 0 2 0 2 2 0 2 1 

30. Presentation av någon av de anställda(2) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

          Styrelse 
         31. Ålder 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

32. Utbildningskvalifikationer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

33. Andra styrelseuppdrag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34. År för inval till styrelsen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35. Antal aktier i företaget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

          Ledning 
         36. Namn 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

37. Ålder 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

38. Utbildningskvalifikationer 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

39. Arbetslivserfarenhet 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

40. Andra styrelseuppdrag 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

41. År för anställning 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

42. Antal aktier i företaget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Summa: 23 28 30 26 29 36 27 28 31 
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