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Författare: Albin Bjelk Krasniqi 

Handledare: Bertil Olsson   

 

Titel: Det mänskliga kapitalet – En studie om hur humankapital redovisas i tre svenska 

telekomföretag.  

   

Bakgrund: Redovisningen av humankapitalet har blivit en allt viktigare tillgång för företagen 

inom tjänstesektorn. Redovisning av humankapital är inget som tidigare blivit reglerat utan 

framstår oftast som frivillig information som allt fler företag nu väljer att redovisa i större 

utsträckning. Detta leder till att samhällsdiskurserna om humankapital ökat och redovisningen 

av humankapital har fått en större betydelse. Det finns inga tydliga riktlinjer eller regleringar 

för hur företag ska redovisa sitt humankapital men många väljer att göra detta kvalitativt i 

introduktionsberättelsen i sin årsredovisning. Ledningar vill få med det totala värdet på 

företaget och samtidigt uppnå konkurrensfördelar genom att redovisa humankapital.   

Syfte: Syftet med studien var att få en ökad förståelse för betydelsen av redovisning av 

humankapitalet i tjänstesektorn och genom denna förståelse se hur den frivilliga 

redovisningen av humankapital har utvecklats under de senaste tio åren. 

 

Metod: Studien bygger på en komparativ undersökning av tre företag inom 

telekombranschen. Dessa företag var Telia, Tele2 och Telenor. En kvalitativ studie har 

genomförts med ett deduktivt angreppssätt. Empirin har baserats främst på berättelser där VD 

har ordet och dessa finns i årsredovisningen, detta har i sin tur analyserats genom 

innehållsanalys med hjälp av kodning. Studien har också avsett att mäta frekvensen av de 

olika kategorierna kompetens, motivation och de anställda som ingår i humankapital genom 

en tidsserie av datapunkter mellan åren 2008 – 2016 och har hämtats från årsredovisningar.  

 

Resultat, slutsats: De studerade företagen visade att de redovisade humankapital kvalitativt i 

sina årsredovisningar, dock i olika omfattning och på olika sätt. Hur företagen valde att 

presentera sitt humankapital berodde på hur strategiskt beskrivande introduktionsberättelsen 

var och vem budskapet i texten riktades till. Betydelsen av redovisning av humankapital 



visade sig bli allt viktigare med tiden i studien och har med åren blivit mer omfattande i antal 

ord. Två av tre företag valde även att rapportera utifrån mångfald som social norm för att 

anses som legitima. Då företagen visar medvetenhet om hur legitimitet kan åstadkommas, 

visar de att legitimitet har betydelse för redovisning av humankapital. Studien konstaterade 

dock att redovisning av humankapital inte tenderade att bli homogen då företagen skiljde sig 

åt i sina upplysningar. Därför fann studien ingen typ av relation som hade nära anknytning 

med isomorfism.   
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Title: The capital of man – A study of human capital and its disclosure in three swedish 

telekom companies 

   

Background: The human capital account has become an increasingly important asset for 

companies in the service sector. Accounting human capital is nothing that previously had 

been regulated and usually appears as voluntary disclosure for human capital. More and more 

companies choose to disclose for human capital to a greater extent. This leads to a rise in the 

debate about human capital and the recognition of human accounting standards had become 

even more important. There are no clear guidelines on regulations for how companies should 

report their human capital, but many choose to do this qualitatively in the introductory report 

as a part of their annual reports, where management wants to get the total value of the 

company shown while achieving competitive advantages by disclosing this type of 

information. 

 

Purpose: The aim of the study was to gain an increased understanding of the importance of 

disclosing human capital in the service industry and to understand how voluntary accounting 

information in regard to human capital accounting has evolved over the past ten years. 

 

Method: The study was based on a comparative study for three telecom companies. These 

were Telia, Tele2 and Telenor. A qualitative study has been conducted with a deductive 

approach. The data has primarily been based on stories of the CEO letters to shareholders and 

can be found in the introduction of the annual reports, this in turn has been analyzed with 

content analysis while using coding. The study also aimed at measuring the frequency of the 



various categories of human capital through a time-series of data points between 2008 and 

2016 that were obtained from annual reports. 

 

Result, conclusion: The companies that have been studied, showed that the disclosure of 

human capital has been reported qualitatively in their annual reports, but in different 

approaches and in different extent. How companies chose to disclose their human capital was 

based on how strategically descriptive the introductory report were and to whom the text was 

written. The significance of reporting human capital has proven to be more important than 

before and over time has become more extensive in terms of number of words. Two out of 

three companies also chose to report diversity as a social standard to be considered as 

legitimate. When companies shows awareness of how legitimacy can be achieved, they 

showed that legitimacy has significance as far as reporting human capital was concerned. 

However, the study found that accounting for human capital did not tend to be homogeneous 

as companies differed in their disclosures. Therefore, the study found no type of relationship 

between reporting human capital and isomorphism.  

. 

 

 
  



 

Begrepp 

 

Redovisning: Redovisning är ett område inom företagsekonomi, som syftar till att 

dokumentera organisationers resurshantering 

 

Humankapital= Humankapital är människors kompetens, utbildning och talanger.  

 

Verkställande Direktör= En verkställande direktör förkortas vd och är den person som 

ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett företag. Vd:n tillsätts av styrelsen 

och ansvarar för bolagets löpande förvaltning. 

 

Årsredovisning= En Årsredovisning är ett sätt att göra en sammanställning av en 

organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. 

 

IFRS= International Financial Reporting Standards (IFRS) är en internationell standard för 

redovisning av företags och organisationers ekonomi. IFRS regleras av International 

Accounting Standards Board. 

 

IASB= IASB står för International Accounting Standards Board, en internationell 

organisation som arbetar för att kvalitetsförbättra internationell finansiell redovisning och 

arbeta för en internationell konvergens av redovisningsstandarder. 

 

BFL= Bokföringslagen (BFL) är en lag som reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska 

upprättas. 

 

ÅRL= Årsredovisningslagen (ÅRL) är en lag som reglerar hur årsredovisningar för en 

verksamhet ska upprättas 
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 1. Inledning 

I studiens inledande kapitel diskuterar forskaren den övergripande diskussionen om 

uppsatsämnet följt av den problemdiskussion som sedan utmynnas i en problemformulering 

och syfte. I sista delen av kapitlet beskrivs även de avgränsningar som gjorts i studien.  

 

”Telenor är byggt runt människor […] de anställda är Telenors viktigaste tillgång”, skrev den 

verkställande direktören Jon Fredrik Baksaas i sin berättelse som är ett tillägg till 

årsredovisningen riktat till företagets aktieägare (Telenor, 2012 s.1,9). Tillägget är det första 

avsnittet i årsredovisningen och ska vara en berättelse om året som gått och där verksamheten 

uttryckts i ord om. Tillväxten av kunskapsbaserade industrier i samhället gjorde att 

humankapital blev en allt viktigare del av en verksamhetens tillgångar. Den övergripande 

diskursen om humankapital ledde till att olika aktörer höll med om att personal skulle ses som 

en alltmer värdeförädlande tillgång istället för en kostnad för företagen, detta i en era där 

tekniska innovationer och serviceberoende industrier växte fram och tog fart (Zeghal & Lajili, 

2006). När personal endast sågs som en resurs speglade de individer som förbrukningsbara 

varor och förknippades oftast med anställdas förmåga till att massproducera produkter av 

olika slag. Men efter att fler kunskapsbaserade företag trädde fram på marknaden ökades 

gapet mellan redovisningen av humankapital som en kostnad och som en tillgång (Kansal, et 

al. 2015). 

 

1.1 Problemdiskussion 

Redan under 1980-talet var redovisning av humankapital en hårt debatterad fråga inom 

externredovisningen. Flamholtz (1985) skrev att motståndet till att redovisa humankapital var 

som störst mellan åren 1976-1980, där de främsta argumenten mot upplysningar om 

humankapital var att värderingen av de anställda skulle innebära att ledningen enbart såg 

anställda som finansiella objekt, och att det fanns risk för manipulation av värdet på de 

anställda genom tillgångar i balansräkningen då man kunde höja eller sänka värdet på 

tillgången och då det inte fanns ett grundläggande ramverk för en rättvis värdering av 

personalen (Flamholtz, 1985). 

Under senare delen av 1980-talet såg Drucker (1989) att det skedde stora förändringar i 

samhället som testade den befintliga organisationsteorin om synen på anställda inom 

företagen och kom att förändra det organisatoriska landskapet. De förändringar som skedde 

var bland annat en drastisk ökning av kunskap och utbildning bland arbetskraften hos 
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företagen och ledde till mer tjänster i samhället. Det som Drucker (1989) förutspådde var att 

kunskapen hos de anställda skulle öka och bli allt viktigare och det var ett fenomen som 

organisationer behövde anpassa sin strategi för. Det i sin tur kom att skapa nya företag som 

var kunskaps och informationsbaserade snarare än produktinriktade (Drucker, 1989). I den 

tidigare produktinriktade formen redovisades de anställda som en kostnad. Filosofen Karl 

Marx beskrev för över 100 år sedan arbetskraften som faktorer i produktionen och menade att 

individers arbete var direkt kopplat till praktiskt arbete såsom kontakt med verktyg, processer 

och färdigställande av produkter. Drucker (1993) kom dock fram till att den nya framväxande 

kunskapen blev en egen faktor för produktion som hade underlåtits och behövde få en ny 

betydelse, nämligen intellektuellt kapital där personalen inte bara var en kostnad utan även en 

tillgång. Drucker (1993) menade at utvecklingen av humankapital skulle få en mer strategisk 

betydelse än tidigare.  

Akademiker under senare 1990-tal testade förslaget om organisationer frivilligt kunde upplysa 

om humankapital och testade om det kunde leda till en mer rättvisande värdering av 

företagen. Organisationer kunde genom att frivilligt upplysa om humankapital samtidigt 

förmedla legitimitet och få konkurrensfördelar (An, Y., Davey, H., & Eggleton, I.R.C, 2011). 

Den nya modellen som skapades var intellektuellt kapital (IK) och innefattade humankapital 

(HK), strukturkapital (SK) och Organisationskapital (OK) men kritiserades bland ledningar 

eftersom den krävde av företagen att producera mer information än vad som tidigare varit 

tvunget. Samtidigt innebar förslaget att en högre kostnad hamnade hos företagen för att 

producera information. Motståndarna mot förslaget menade att redovisningen av 

informationen inte medförde tillräckligt med nytta i relation till vad den kostade (Mouritsen, 

1998).   

Enligt Johansson & Johren (2011) tog debatten fart igen under senare 2000 talet då värdet av 

anställda inte redovisades i företag som var tjänstebaserat. Samhället hade blivit mer 

kunskapsbaserad än tidigare och de väckte frågan över att företagsledningar i dessa företag 

började se personalen som en tillgångsmassa. 

Telekomsektorn var en av de första branscherna som uppmärksammade personalen som en 

tillgång i årsredovisningarna, skrev Digitaliseringskommissionen (2016) i en rapport till 

regeringen.  

Johansson (2011) menade att externredovisningen behövde regleras för att ge en rättvisare 

värdering genom att lyfta fram upplysningar om de anställda som t ex framtida intäkter, 

progressiva lönekostnader och investeringar i utbildning. Det i sin tur skulle skapa nya poster 
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om kompetensutveckling och utbildning och kunde resultera i en mer rättvisande bild av 

verksamheten. 

Sandell, Sjöblom och Svensson (2018) skrev att humankapital numera redovisades i 

årsredovisningen under olika berättelser som den verkställande direktören hade skapat kallat 

”VD har ordet” och menade att denna sektion introducerades läsarna av årsrapporterna till. 

Sandell, et al. (2018) skrev att dessa typer av berättelser var återkommande i större 

utsträckning i företag, främst tjänsteföretag där en berättelse riktat till medarbetare och 

ledning beskriver värdet av de anställdas prestationer. Forskarna skrev även att dessa 

berättelser var de mest lästa sektionerna av en årsredovisning. Trots detta fanns det väldigt lite 

empirisk forskning på området (Sandell, et al. 2018).  

Det tomrum som studien vill fylla handlar om hur redovisningen av humankapital uttrycks i 

företagsledningars berättelser, för att få en ökad förståelse för hur de väljer att redovisa om 

personalen. Studien vill även syfta till att besvara frågan om redovisning av humankapital har 

blivit mer omfattande och om den är strategiskt berättande eller värderande i den mån att 

informationen är resultatbaserad.  

 

1.2 Bakgrundsdiskussion  

Lev och Zarowin (1999) skrev att organisationer stod inför en ständig förändring och behövde 

anpassa sig snabbare till nya förhållanden i omgivningen än tidigare. Det var speciellt 

utmärkande inom tjänstesektorn där personalen hade en central roll i organisationen (Lev & 

Zarowin, 1999). Den frivilliga informationen i externredovisningen hade fått en större 

betydelse och syftade till att beskriva företagets syn på den egna verksamheten och dess 

omgivning. Eftersom det inte fanns några tvingande regleringar om den frivilliga 

redovisningsinformationen som berörde personalens kompetens, utbildning och erfarenheter 

skapade det brister i redovisningen för ledningen att bedöma verksamheten (Lev & Zarowin, 

1999). Gröjer och Johansson (1997) menade också att den befintliga externredovisningens 

principer inte tillät att tillgångar som inte ägdes av företaget fick redovisas i balansräkningen.  

Motoniu, L., Cornescy, A. & Vatasoiu, C. (2010) skrev att resurser av reella, monetära och 

mänskliga art som användes till produktion av varor och tjänster borde redovisas som en 

tillgång. Tillkomsten av den nya kunskapsbaserade ekonomin hade gjort att personalresurser 

blivit allt viktigare att utvärdera för det totala värdet av organisationerna. Även om de 

tekniska installationerna, utrustningar och de finansiella kapitalet var viktigt så bedömdes de 
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mänskliga resurserna som särskilt viktiga för att redovisas som en tillgång (Motonui, et al. 

2010).  

Det fanns få tvingande regleringar i Sverige om hur humankapital skulle redovisas. Den 

befintliga lagstiftningen krävde enbart av större företag att lämna uppgifter i sin 

årsredovisning som berörde antalet medelanställda, könsfördelning, löner och andra kostnader 

förknippade med personal samt den sammanräknade sjukfrånvaron (ÅRL, kap 6, § 20, § 37-

40). I internationella sammanhang skrev Kashive (2012) att redovisningen av humankapital 

inte reglerades som finansiell information, utan skulle avstås från att upplysas som en tillgång 

i balansräkningen. Kashive (2012) hänvisade till att internationella finansiella 

rapporteringsstandarden (IFRS) var helt korrekt som den var. IFRS menade att producenterna 

av redovisningen inte fick redovisa humankapital som en tillgång då företaget inte ägde denna 

resurs och personalen kunde när som helst lämna organisationen (Kashive, 2012). 

Humankapital innefattade värdet av de anställdas kunskaper och förmågor, exempelvis 

intelligens, motivation, utbildning och arbetsrelaterad kompetens (Vandemaele, et al. 2005). 

Enligt Motonui, et al. (2010) fanns det fyra modeller som försökte mäta och värdera 

humankapital som rättvisande tillgångar.  

Den första var den historiska kostnadsmetoden och byggde på de faktiska kostnaderna som 

förknippades med rekrytering, anställning, utbildning och utveckling av personalen. 

Kostnaderna kapitaliserades som tillgångar och värdet skrevs sedan av baserat på den 

anställningstid som den anställde hade på företaget. Metoden fick kritik för att de anställda 

inte var bundna av att jobba på företaget tills hen måste ta ut sin pension (Motonui, et al. 

2010).  

Den andra metoden kallades för ersättningsmetoden och grundade sig på att kostnaden för att 

byta ut den anställde utgjorde värdet. Metoden gav upphov till att ledningar kunde justera 

värdet baserat på prisutvecklingen i ekonomin, men blev kritiserat då det kunde leda till 

manipulation av personalens tillgångsvärde (Motonui, et al. 2010). 

Opportunity Cost method var den tredje välkända modellen och byggde på att humankapitalet 

behövde värderas utifrån ekonomernas uppfattning om värdet som var förknippat med 

nuvarande användning av den anställde. Metoden fick kritik för att det var svårt att bedöma 

värderingen av en anställd utifrån de rådande förhållandena samtidigt som dessa kunde ändras 

drastiskt (Motonui, et al. 2010).  
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Den sista metoden kallades present value of future earnings och till skillnad från tidigare teori 

baserades denna metod på den förväntade avkastningen som den anställde kunde generera för 

organisationen. En sådan uppskattning baserades på ledningens uppfattning om vad den 

framtida förtjänsten kunde vara för den anställde. Dock fick metoden kritik för att den 

antydde att anställdas framtida förtjänst var jämn och stabil över tid (Motonui, et al. 2010).  

Rimmel (2003) skrev i sin analys att det fanns tre funktioner som kunde redovisas som 

humankapital; den första funktionen beskrev värdet av de anställda som en organisatorisk 

förbrukningsbar tillgång. Humankapitalet skulle ligga till grund för beslutsfattande och 

innebar att ledningen kunde göra en mer rättvisande värdering vilket beskrivs som den andra 

funktionen. Rimmel (2003) argumenterade för att den tredje komponenten skulle fungera som 

en kapitalisering av de anställdas kunskaper. Beslutsfattare kunde sedan mäta de anställdas 

prestation och sätta det i relation till kostnaden för att mäta olika nyckeltal, som avkastning på 

investering och avkastning per anställd (Rimmel, 2003). 

Syftet med att redovisa humankapital var att ge en mer relevant och jämförbar bild av hur de 

anställda värderades i den finansiella redovisningen. Genom tillämpningen av idén om 

humankapitalsredovisning kunde företaget mer effektivt kapitalisera investeringar som 

berörde personalen istället för att synen på de anställda hade en negativ påverkan på resultatet 

(Chen & Lin, 2004). För att öka relevansen på redovisningen argumenterade Chen & Lin 

(2004) att indirekta investeringar som satsades på utbildning i humankapital borde definieras 

som en investeringstillgång snarare än en kostnad. En indirekt investering kunde inkludera 

företagets aktiva förmåner till anställda, vinstutdelningar, bonusar, aktieoptioner och 

upprätthålla goda arbetsgivare-anställningsförhållanden (Chen & Lin, 2004). 

 

1.3 Problemformulering 

Drucker (1993) skrev att det hade skett en framväxande diskurs i redovisningen av 

humankapital där regleringar inte utvecklats i takt med kunskapsbaserade ekonomiers 

framfart (Drucker, 1993). Detta hade lett till att allt fler aktörer, som revisorer, börsanalytiker, 

företagsledningar och fackföreningar blivit intresserade av att diskutera värdering av 

personalens betydelse i kunskapsbaserade organisationer där kompetensen, utbildningar och 

erfarenheter spelade en större roll än tidigare (Drucker, 1993). I ”VD har ordet” som fanns i 

årsrapporternas inledande del kommuniceras humankapitalets nya angelägenhet som 

granskades av aktieägare, investerare och de anställda (Sandell, et al. 2018). Det är i den 
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berättelsen synen på anställda, deras kompetens och motivation diskuterades i ord och genom 

den typ av upplysning som den övergripande frågeställningen genererades.  

 

Hur väljer företag inom tjänstesektorn att redovisa humankapital?  

 

Den övergripande problemformuleringen kom att leda till tre underliggande forskningsfrågor 

som skulle belysas som underkategorier.   

I.) Blir den frivilliga redovisningen om humankapital mer omfattande? 

II.) Blir den frivilliga redovisningen om humankapital mer uttryckt som strategiskt 

beskrivande likt Sandels (2018) VD har ordet eller värderande som beskrivs av 

Rimmels (2003) tre funktioner & Motonui (2010) fyra modeller?  

Problemformuleringar kunde vara styrda av teori, problem eller empiri och från ekonomier 

och trender (Repstad, 2007). Den övergripande frågeställningen var hur kunskapsföretag 

väljer att redovisa humankapital. Samtidigt vill studien fokusera på om redovisningen av 

humankapital som frivillig information blivit mer omfattande och mer avancerad än tidigare 

och hur utvecklingen skett inom telekombranschen där servicekraven och 

medarbetarkompetensen haft en större betydelse för vinster än vid en produktionsinriktad 

bransch.  

 

1.4 Syfte  

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för redovisningen av humankapitalets 

betydelse i tjänstesektorn och genom denna förståelse se hur den frivilliga redovisningen av 

humankapital har utvecklats under de senaste tio åren. 

 

1.5 Avgränsning 

Studiens empiri och analys avgränsades till företagens årsredovisningar från år 2008-2016. 

Anledningen till att dessa år granskades var för att forskningen skulle bli så aktuell som 

möjligt och att inkludera tidigare år hade gjort att studien inte blivit slutförd på den tid som 

var uppsatt för skrivandet av arbetet. 
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2. Tidigare Forskning 

Detta kapitel innefattar information om externredovisningens syfte, reglerad – frivillig 

redovisning, definition av humankapital, redovisning av humankapital och de nyckelord som 

är förknippade med de tre kategorierna som ska ligga till grund för datainsamlingen. Den 

tidigare forskningen byggde på att forskaren använde olika typer av elektroniska databaser, 

litteratur och styrande organs hänvisning till lagar och regler.  

 

2.1 Externredovisning 

International Financial Reporting Standards (IFRS), en icke-vinstdrivande organisation vars 

uppgift det var att ta fram ett ramverk för funktioner och regler för den nuvarande 

redovisningen. IFRS (2010) beskrev externredovisningens grund genom fyra kriterier som 

skulle uppfyllas. De fyra kriterierna var jämförbarhet, verifierbarhet, aktualitet och 

begriplighet som skulle fungera som ytterligare ett tillägg för grundprincipen om att 

externredovisningen skulle vara rättvisande (IFRS, 2010). Externredovisningen blev då ett 

standardiserat ekonomiskt språk skapat av företagsledningar för att följa upp och mäta 

organisationens finansiella utveckling och händelseförlopp (Hartwig, 2016).  

 

2.1.1 Reglerad redovisningsinformation 

En reglering var en lag eller en påtvingande åtgärd som fungerade som ett direktiv där en 

auktoritet eller myndighet upprättade och bevakade för att uppnå en avsedd effekt (Deegan & 

Unerman, 2013). Regleringar skulle fungera som en kontroll eller åtgärd riktat mot en specifik 

industri, företagsverksamhet eller affärsområde. Källor till regleringar kunde vara 

institutioner, lagar och förordningar som övervakade beteendet kring det reglerade finansiella 

rapporteringen i årsredovisningar (Deegan  & Unerman, 2013). 

Det fanns få regleringar i Sverige som bestämde hur humankapital skulle redovisas. Den 

befintliga lagstiftningen krävde enbart större företag att lämna uppgifter i årsredovisningen 

som berörde antalet medelanställda, könsfördelningen, löner och andra kostnader förknippade 

med personal samt den sammanställda sjukfrånvaron (ÅRL, kap 6, § 20, § 37-

40). Tillämpningen skulle ske för aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag där det 

fanns en eller flera delägare och lagen kunde avläsas i 6 kap. 1 § 1st. BFL (1999:1 078). 

Definitionen av ett stort bolag var om ett eller flera av följande föreskrifter uppnåddes; 

redovisad balansomslutning på 40 miljoner kronor eller en nettoomsättning på 80 miljoner 
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kronor, eventuellt där medelanställda minst var 50 stycken personer inom verksamheten och 

kunde hittas i 1 kap. 3 § 1st. 4p. ÅRL (1995:1 554). 

 

2.1.2 Frivillig redovisningsinformation 

Producenterna skapade den frivilliga redovisningsinformationen och framställde denna typ av 

upplysning i årsredovisningen. Den frivilliga redovisningsinformationen beskrev Hartwig 

(2016) som en redovisning uttryckt i ord, medan den reglerade redovisningen tenderade att 

vara uttryckt i kvantitativa siffror. Den frivilliga informationen kunde vara visionära 

berättelser där ledningen betonar aspekter av chefsbetydelsen där förmågan att se möjligheter 

och hinder och att kunna se potential där andra ser motstånd redovisas (Sandell, et al. 2018). 

Den frivilliga informationen kunde också vara politisk där ledningar tar ställning i politiska 

debatter, som utträden, händelser och statsregleringar som uppkommit ur politik (Sandell, et 

al. 2018). Men främst kunde även den frivilliga information vara ett tacktal där ledningen 

riktade redovisningen mot de anställda och där kompetens, motivation och andra egenskaper 

lyftes fram (Sandell, et al. 2018). Nackdelen med att redovisa för mycket frivillig information 

kunde också leda till att företaget förlorade sin konkurrenskraftiga ställning om denne 

upplysning ansågs vara av känslig karaktär för konkurrenter i branschen att ta del av (Bram & 

Borghans, 2014). Den frivilliga informationen skulle vara verifierbar genom att upplysningen 

kunde fastställas och rättvisande på det sättet att den skulle återspegla en rättvisande 

bedömning av verkligheten. Oftast är det svårt att bedöma dessa kriterier eftersom den 

frivilliga informationen grundas på ledningens tolkningar av framtida verksamhet och kan 

därför variera (Braam & Borghans, 2014).  

 

2.1.3 Diskussionen om reglering av redovisningsinformation 

De fanns två grupperingar när det gällde regleringar av finansiell redovisningsinformation. 

Den ena sidan var för regleringar, även kallat pro-regleringar och de som var emot regleringar 

förespråkade en friare marknad (Deegan & Unerman, 2013).  Den gruppering som 

förespråkade regleringar menade att regleringar gav positiva resultat för organisationer och 

skyddade investerare från risker förknippade med verksamheten. Organisationer kunde genom 

regleringar över den finansiella rapporteringen ge en mer rättvisande bild av verkligheten och 

kunde därmed göra det enklare att bedöma verksamheten (Deegan & Unerman, 2013). 

Deegan & Unerman (2013) menade att argumenten för regleringar innebar att både den 

reglerade och frivilliga informationen skulle ses som en produkt och borde vara kostnadsfri 
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samt tillgänglig för alla. Investerare, banker och myndigheter borde ha rätt till samma 

information gällande företagen och deras årsrapportering och inte enbart de viktigaste 

nyckelpersonerna för organisationen (Deegan & Unerman, 2013).  

De argument som var emot regleringar såg finansiell rapportering som en vanlig produkt och 

borde styras av utbud och efterfrågan. Det vanligaste argumentet menade Deegan & Unerman 

(2013) var att om de fanns en efterfrågan för en viss typ av information skulle den 

informationen produceras av företagsledningar själva i hopp om att det som efterfrågades 

skulle tillfredsställas (Deegan & Unerman, 2013). Argumenten byggde vidare på att 

producenterna betalade för den finansiella informationen. Därför skulle ledningar själva 

bestämma vad som skulle rapporteras (Deegan & Unerman, 2013). Grupper som var emot 

regleringar, menade att företag behövde rapportera det som efterfrågades annars påverkades 

organisationen negativt där värderingen av företaget enligt kapitalmarknaden blev fel och där 

intressenter, som aktieägare, valde att ta avstånd från organisationen i brist på information 

(Deegan & Unerman, 2013).  

Det fanns två huvudsakliga grupperingar om hur regleringar skapades inom 

externredovisningen. Gruppen om allmänhetens intresse och gruppen om särintresse från 

industriverksamheten. Harwtig (2016) skrev att teorin om regleringar i allmänhetens intresse 

uppstod när efterfrågan på en tydligare information om företagens eller branschens befintliga 

redovisning visats vara ineffektiv eller otydlig. Beslutsfattare som satte upp regelverken och 

andra institutioner skulle agera utifrån vad som gav samhället fördelar och där samhällsnyttan 

var som störst (Hartwig, 2016). Den andra teorin handlade om att verksamheter inom 

branschen försökte att påverka beslutsfattare som i slutändan skulle ge fördelaktiga 

regleringar av den upplysning som berördes i den finansiella rapporteringen, skrev Posner 

(1974). Det kunde förekomma mutor för att påverka en beslutsfattare att agera i en viss 

riktning som gav ledningar förmåner att redovisa i en viss riktning (Posner 1974). Hartwig 

(2016) skrev också att det fanns ekonomiska konsekvenser av att tvinga nya företag att 

anpassa sig efter fler regleringar som berörde den finansiella redovisningen. De direkta 

ekonomiska konsekvenserna var att redovisningen blev mer kostsam att producera om 

regleringar också var mer omfattande och komplexa. Om ledningen i företagen upplevde att 

kostnaderna översteg den positiva nyttan med att ta fram informationen skulle detta skapa 

incitament för att motverka att institutioner och beslutsfattare satte nya förordningar i bruk 

(Hartwig 2016).  
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2.2 Humankapital  

Humankapitalet var en del av det intellektuella kapitalet som också innefattade strukturkapital 

och organisationskapital. Humankapitalet ansågs vara organisationernas största 

intäktsdrivande resurs. De anställda visade sig vara den faktor som skapade högst 

förädlingsvärde för ett företag inom servicesektorn. Humankapitalet kategoriserades som 

tillgångar hos de anställda och involverade kompetens, innovation, motivation och färdigheter 

(Wright & McMahan, 2011). Det var de mänskliga förmågorna och kunskaperna som gav 

upphov till konkurrensfördelar hos företagen. Teorin om redovisning av humankapital 

menade att ekonomier, företag, organisationer och individer kunde utveckla nya innovativa 

färdigheter. Färdigheter som kunde leda till ett effektivare slutförande av arbetsuppgifterna 

och som resulterade i en högre lönsamhet genom att ledningarna investerade i utbildning 

(Möller, K., Gamerschlag, R., Guenther, F. 2011).  

 

Figur 1 Beskrivning av Intellektuellt Kapital 

 

Organisationskapital, en undergren inom intellektuellt kapital, innebar relationer och 

processer inom ett företagen gentemot leverantörer, som hantering av relationer och 

uppbyggnad av företaget och relationen till anställda och samhället där företagen var 

verksamma. Strukturkapital var patent och avtal som fanns mellan leverantörer, kunder, ägare 

och den omgivning som organisationer befann sig i (Roos, 2005). Därför var både 

humankapital, strukturkapital och organisationskapital svårt att kvantifiera och kunde inte 

redovisas som ett framtida värde på ett rättvisande sätt. Det gjorde det svårt att se hur de olika 

grenarna hängde ihop då det inte gick att värdera relationer, strukturer och kompetenser.   

Humankapital var inte en monetär värdegren hos företaget utan var tvunget att först integreras 

med ett företags produkter och tjänster för skapandet av förädlingsvärde. Därför hade 

humankapital inget inneboende värde för organisationen (Möller, et al. 2011).  Albuquerque, 
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N., Vellasco, M., & Housel, T. (2012) skrev att det var svårt att utvärdera humankapital då det 

inte fanns en rättvisande modell för hur ledningen kunde utvärdera detta. De menade att den 

mest välkända modellen var Balanced Scorecard-modellen och avsåg att mäta tillgången men 

inte flödet av kunskap associerat med framtagning av varan eller tjänsten. Balance Scorecard 

försvårade situationen med att mäta värdet av investeringen i humankapital. Därför kunde 

organisationer inte bli jämförda med andra i branschen när det gällde humankapital och nyttan 

med informationen saknade grund (Albuquerque, et al. 2012). 

 

2.2.1  Redovisning av Humankapital 

Diskussionen om redovisningsstandard handlade om att humankapital inte kunde redovisas i 

balansräkningen. Till skillnad från andra kapital som redovisades i balansräkningen så ägde 

inte företagen humankapitalet, utan istället var detta kapital knutet till de anställdas 

prestationer (Möller, et al. 2011). Intresset för rapporteringen av humankapitalet som frivillig 

information hade vuxit för att öka förståelsen för organisationens totala värde, skrev 

Albuquerque, et al. (2012). Utvecklingen av servicesektorn hade lett till att allt fler 

kunskapsföretag hade gått från en produktdominerad värld där anställda var avsedda att utföra 

en viss uppgift. Istället hade organisationen fokus på de indirekta kostnaderna som viktigare 

än humanresurser. Eftersom de anställda hade en viss unik kompetens inom 

kunskapsföretagen byggde organisationerna upp en kostnadsmassa som indirekt blev en 

tillgång som inte redovisades. Ett exempel på en sådan utveckling var en inköpare som 

innehade en viss kompetens och bidrog till stärkta förutsättningar för den operativa 

verksamheten. En inköpare vars arbete inte innebar direktkontakt med kunderna (intäkterna) 

men som fortfarande redovisades som en kostnad (i form av löner) för företaget. Just dessa 

kunskapsbaserade roller inom en organisation är en del av kostnadsmassan och kan även vara 

en tillgång i ett kunskapsföretag. Drucker (1993) skrev att redovisningen brast i tillförlitlighet 

när kunskapsmassan inte utvecklades i fas med att kunskapsföretagens personalkostnader 

ökade och såg att regleringarna kring humankapital borde väcka ny debatt för en rättvisare 

upplysning (Drucker 1993).  

De anställda var inte organisationens förmögenhet och redovisning av humankapital som en 

tillgång förbjöds av det befintliga ramverket uppsatt av IASB (Flamholtz, 1985).  

Jeltje vaan der (2001) gjorde en studie som visade för- och nackdelar med att redovisa 

humankapital, där en av fördelarna var att redovisning av humankapital externt skulle leda till 

företagens ökade transparens mot finansmarknaden. En transparens som kunde leda till att 
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företagen fick en lägre kapitalkostnad och underlätta införskaffandet av finansiering. Med 

detta fick organisationen en högre marknadskapitalisering som innefattade en mer relevant 

värdering av företaget. (Jeltje vaan der, et al. 2001) Den externa redovisningen skulle även 

öka tilliten bland medarbetare och stödja företagens långvariga vision där ledningen 

kommunicerade ett längre perspektiv i redovisningen av humankapitalet. Dock såg forskarna 

att redovisningen av humankapital även kunde bidra till en marknadsföringsåtgärd där 

ledningsgruppen kunde förmedla legitimitet. (Jeltje vaan der, et al. 2001) De nackdelar som 

blev förknippade med studien enligt Jeltje vaan der (2001), var att risken att avslöja känslig 

information som kunde utnyttjas av konkurrenterna var större. Det fanns också en risk för 

manipulation av information på det sättet att företagsledningen kunde skriva upp, eller ner, 

värdet på resultatet och därmed höja sin bonus. Det skapade även mer ansvar för hur 

ledningen agerade och presenterade informationen, som i sin tur ökade förväntningarna som 

företaget eventuellt kunde eller inte kunde leva upp till (Jeltje vaan der, et al. 2001).  

 

2.2.2 Humankapital som frivillig och icke-frivillig information  

Danmark var ett av de länder som krävde att företag redogjorde humankapital som ett tillägg 

till den traditionella årsredovisningen där lagen trädde i kraft år 2003 (Roos, 2005). Den nya 

lagändringen krävde att företag skulle ha med en kunskapsberättelse som skulle beskriva 

relationen mellan kundens uppfattade värde av tjänsten och företagens behov av kunskap 

(Roos, 2005). Detta innebar att företagen var tvungna att redovisa de kunskaper som behövdes 

för att kunna leverera den tjänst som verksamheten skapade till sina kunder. Ledningar var 

tvungna att mäta de nuvarande kunskaperna bland anställda och samtidigt hitta nya 

möjligheter att öka kunskaperna genom olika incitament, som utbildning och träning (Roos, 

2005).  Redovisningen av humankapital fick en större betydelse när 

redovisningsproducenterna var tvungna att redovisa utbildningsprogram och andra sociala 

aktivitetsåtgärder som gjorde att medarbetares kunskaper skulle få ett högre värde. 

Humankapitalet blev i Danmark en reglerad redovisningspost i noterna istället för att vara en 

frivillig informationsåtgärd i årsredovisningen (Roos, 2015). 

Möller (2011) skrev att den frivilliga informationen av humankapital hade ökat efter 2000-

talets start där ledningar fick ett större intresse av att mäta medarbetares syn på organisationen 

internt för att sedan kunna upplysa om denna information externt vilket bidrog till 

konkurrensfördelar med en ökad hållbarhetsnytta genom att ledingen visade ansvar gentemot 

personalen (Möller, et al. 2011). Dock var mätningen väldigt beroende av organisationens 
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storlek och om affärsområdet var tjänsteproducerande eller varuproducerande samt privat 

eller publikt bolag. Möller, et al. (2011) såg ett starkare samband bland större verksamheter 

som valde att mäta humankapital som frivillig rapportering inom tjänstesektorn och där 

företaget var börsnoterat. Även varuproducerande bolag på börsen tenderade att påvisa och 

utföra mätningarna.  

Dixon Carphone (Dixon Carphone, 2016), noterat på Londonbörsen, en koncern där Elkjöp 

och Elgiganten AB ingår och verksam inom elektronikbranschen och 

telekommunikationsbranschen hävdade att personalen var en av de viktigaste tillgångar de 

hade och ville uppmärksamma detta genom att skicka ut enkäter för att mäta personalens syn 

på företaget. Det DC valde att mäta genom sin medarbetarenkät var de anställdas syn på 

arbetsglädje, lojalitet, anseende, syn på företagsledning och sina närmaste chefer. Det var 

även viktigt för organisationen att ta reda på hur de anställda såg på det legala kring 

anställningen som arbetsvillkor, arbetsinnehåll, löner, anställningsförhållande. Koncernen 

ansåg också att det var viktigt för personalen att uppleva trivsel, motivation, engagemang, 

lärande och utveckling på arbetsplatsen. För koncernledningen var denna typ av mätning en 

bidragande faktor till ökad trivsel hos de anställda och därmed fann koncernledningen en 

större nytta i relation till vad det kostade att producera undersökningen. Ledningar kunde 

också motverka negativa upplevelser hos personalen genom att lyfta fram de anställdas syn på 

arbetet. Ledningen förmedlade också uppskattning för de anställdas insats och deras trivsel, 

där de anställda kände att ledningen lyssnade på dem. Resultatet av undersökningen skickades 

uppåt i organisationsledet till ledningen som använde resultatet från undersökningarna i 

årsredovisningen. 

Artsberg (2005) skrev att Telia presenterade en förädlingsanalys i sin årsredovisning med 

fokus på de anställdas bidrag till verksamheten genom arbetsprocessen. Det Telia, i likhet 

med Scania, redovisade, menade Artsberg (2005) var antalet utbildningsdagar för personalen, 

personalomsättning i procenttal, antal av personalen i olika åldersgrupper, de olika 

utbildningsnivåerna och nyckeltal, som omsättning per anställd och vinst per anställd 

(Artsberg 2005).  

 

2.3 Kategorier 

Redovisningen av humankapital kunde utifrån tidigare forskning kategoriseras utifrån tre 

huvudsakliga kategorier. De kategorier som låg till grund för humankapital var kompetens, 

motivation, och anställda (Wright & McMahan, 2011) 
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2.3.1 Kompetens 

De anställdas kompetens ansågs generera värde för företag och organisationer. Inom ramen 

för kompetens fanns intelligens, kunskap och olika slags utbildningar (Rimmel, 2003). 

Kompetens var också egenskaper och syftade till de anställdas förmåga och vilja att applicera 

kunskapen i sina arbetsuppgifter. Schultz (1961) och Becker (1964) såg tidigt att ekonomier, 

organisationer och företag som valde att investera i humankapitalets kompentenser kunde 

förbättra individens prestation och därmed öka försäljningen per anställd. Investeringar kunde 

vara i utbildningar och bidrog till en långsiktig tillväxt för både individen och organisationen 

vilket gav konkurrensfördelar i det långa loppet (Schultz 1961) (Becker, 1964).  Nyckelorden 

som hörde till egenskaper hos de anställdas förmågor var kompetens, utbildning, prestation, 

färdigheter, intelligens, kunskap, inlärning och kvalifikationer vilket Möller, et al (2003) 

beskrev som en innehållsanalys.  

 

2.3.2 Motivation 

Attityden till arbetet berodde på ledarskapets förmåga att motivera de anställda men även på 

samarbete inom organisationen. Därför blev det allt viktigare för chefer och ledare att 

motivera de anställda att nå uppsatta mål. När anställda var motiverade ledde det till ökad 

innovation och kreativa lösningar. När de anställda trivdes med arbetsvillkoren och var 

motiverade ledde det till en ökad trivsel och personalen blev mindre benägen att sluta arbeta 

för organisationen (Rimmel, 2003).  Möller, et al. (2003) beskrev de nyckelord som tillhörde 

kategorin för motivation. Frånvaron hos anställda, vilket kunde därmed spegla en låg 

motivation. Karriär, om organisationen erbjöd karriärmöjligheter så motiverades de anställda 

till att arbeta kvar längre. De gav de anställda goda arbetsvillkor och kunde därmed stärka 

motivationen. Innovation inom företaget fick de anställda att vilja stanna kvar och det i sin tur 

sänkte personalomsättningen (Möller, et al. 2003).  

 

2.3.3 Anställda 

Kategorin anställda innebar, enligt Abdolmohammadi (2005) främst att skapa en kreativ och 

produktiv arbetsplats. Chefer kunde genom kommunikation uppmuntra de anställda till att ta 

initiativ och främja gott ledarskap. Han skrev även att genom kommunikation och ledaranda 

kunde en högre grad av tillfredställelse hos de anställda uppnås. De komponenter som 

relaterades till de anställda uttrycktes genom specifika policys för att säkerhetsställa att 
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organisationen behöll kvalificerad personal och kunde därmed sänka rekryteringskostnader 

(Abdolmohammadi, 2005). Nyckelord som härstammade från Möllers, et al. (2003) 

innehållsanalys var mångfald, befogande, könsfördelning, rekrytering och personal, som 

handlar mer internt om arbetsplatsen.  

 

2.3.4 Sammanfattning  

De tre kategorierna kompetens, motivation och personal härstammade från nobelpristagaren 

Shultz (1961) och Becker (1964) där författarna diskuterade anställdas kompetens och 

kunskaper som fördelar för organisationer vilka kunde utnyttjas genom att investera i 

utbildning, hälsa och belöningar och på så sätt höja motivationen hos de anställda. 

Motivationen blev en viktig ståndpunkt för de anställda och medförde en positiv inverkan på 

produktiviteten och var lika viktigt som de anställdas förmågor, skrev Becker (1964). 

Kategorin anställda, skrev Abdolmohammadi (2005), ska relateras till företagets policys och 

åtgärder som handlade om att framhäva en attraktiv arbetsplats genom mångfald och att 

behålla kvalificerad personal. Möller, et al. (2011) hade kategoriserat humankapitalet utifrån 

de ovanstående nyckelbegreppens tre delar, kompetens, motivation och anställda (Möller et 

al. 2011). Möller, et al. (2011) hade även tagit fram en lista på nyckelord som hör till de tre 

olika kategorierna som skulle summera upp den frivilliga informationen som speglades i 

årsredovisningarna gällande humankapital (Möller, et al. 2011). Se tabell nedan.  

 

           Kategorier 
      

Nyckelord 
                       

Kompetens 
     

Kompetens 
 

        

Utbildning 
 

        

Prestation 
  

        

Färdigheter 
 

        

Intelligens 
 

        

Kunskap 
  

        

Inlärning 
  

        

Kvalifikationer 
 

           Motivation 
     

Frånvaro 
  

        

Karriär 
  

        

Arbetsvillkor 

        

Innovation 

        

Motivation 
 

        

Personalomsättning 

           Anställda 
      

Mångfald 
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Befogande 

        

Könsfördelning 
 

        

Personal 
  

        

Rekrytering 
                       

Figur 2 Beskrivning av kategorier och nyckelord 

Nyckelorden för de tre olika kategorierna låg till grund för frekvensen av kategorierna från 

humankapital hämtat från årsredovisningen. Inom ramen kompetens ingick kompetens, 

utbildning, prestation, färdigheter, intelligens, kunskap, inlärning och kvalifikationer. Den 

andra kategorin handlade om motivation och där ingick ord som frånvaro, karriär, 

arbetsvillkor, innovation, motivation och personalomsättning. Den sista kategorin handlade 

om de anställda, arbetsplatsen, mångfald, befogande, könsfördelning, personal och 

rekrytering.  
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3. Teoretiskt ramverk 

I det teoretiska ramverket innefattar information om extern värdering och två 

redovisningsteorier som är legitimitet och isomorfism som i sin tur kommer användas i 

analysavsnittet.  

 

3.1 Extern värdering 

Det kunde finnas olika motiv till att företag valde att redovisa humankapital som frivillig 

information. Dels fanns det en kostnad av att producera upplysningen men det kunde även 

medföra nytta att ta med informationen i externredovisningen. De företag som inte var 

börsnoterade tenderade att inte redovisa humankapital som frivillig information. Det 

medförde en typ av kostnad och rent externt fanns det inte lika hög nytta i relation till 

kostnaden av att producera informationen. Data om humankapitalet kunde redan finnas internt 

i bolaget. Dock fanns det en nytta med att behålla det internt av mätbarhetsanledningar men 

man valde att inte åskådliggöra de i externredovisningen (Deegan & Unerman, 2013). 

Extern värdering handlade om att bolagets värde återspeglades i den information som fanns 

tillgänglig för utomstående bedömare att ta del av. Antagandet om att de ekonomiska val som 

redovisades av ägare eller styrelse skulle reflekteras i priset på företagets aktie. Ledningen 

arbetade med att nyttomaximera informationen med minsta möjliga kostnad. Såg ledningen 

ingen nytta av att rapportera humankapital så kom detta indirekt att påverka värderingen av 

bolaget (Rycroft, 2017). Investerare motiverades av att ta olika investeringsbeslut baserat på 

den finansiella informationen som redovisades externt. Då humankapital var svårt att värdera 

blev det svårare att värdera företag till det verkliga värdet. Investerare kollade på 

redovisningen av immateriella tillgångar för en mer specifik värdering av bolagets framtida 

intäkter samt dolda tillgångar. Därigenom behövde det göras en uppskattning på hur stor del 

av värdet som var humankapital (Fulmer & Ployhart, 2013). För att ett publikt företag skulle 

få en rättvisande värdering genom aktiepriset krävdes det att 1.) organisationen redovisade 

tillräckligt med underlag för humankapitalet och dess betydelse för verksamheten. 2.) 

tillämpning av en modell som identifierade och allokerade det framtagna värdet av 

humankapital i redovisningen (Fulmer & Ployhart, 2013). Fulmer & Ployhart. (2013) såg en 

hög korrelation mellan aktiepriset för de börsnoterade bolagen och värderingen av 

humankapital, men såg även att vissa organisationer valde att inte ta med humankapital i 

redovisningen för att informationen inte var tvingande enligt IFRS. Samtidigt hade 

organisationerna inte en effektiv modell för att göra en uppskattning av humankapitalets värde 
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vilket gjorde att verksamheterna uteslöt rapporteringen av humankapital. Organisationer såg 

att reduktioner av kostnader förknippade med personalomsättning och utbildning visade sig ha 

positiva effekter på lönsamheten på kort sikt och denna rapportering i sin tur påverkade 

aktiepriset på marknaden. Dock noterade Fulmer & Ployhart (2013) att om mänsklig kapital 

försämrades till följd av minskade utgifter, kunde det påverka den långsiktiga produktiviteten 

som i sin tur hade en inverkan på aktiepriset. Investerare kollade på det framtida kassaflödet 

som var förknippat med produktiviteten (Fulmer & Ployhart, 2013). Övervägandet mellan 

kortsiktig prestanda och ledningens förmåga att planera och flytta runt humankapital för 

framtiden skulle ligga till grund för rapporteringen av humankapital inom de inledande brevet 

i årsredovisningen som frivillig information, då ledningen kunde få en god balans mellan de 

två perspektiven och uppnå en typ av legitimitet som publik verksamhet (Fulmer & Ployhart, 

2013).  

 

3.2 Legitimitet 

”Legitimitet innebär att företag vill agera utifrån samhället och andra intressenters normer. 

Företagets verksamhet vill vara legitimt både som arbetsplats internt, men även som 

verksamhet externt” (Deegan & Unerman, 2011 s.323). 

Teorin om legitimitet belyser att det existerade ett socialt kontrakt mellan företaget och dess 

omgivning. Redovisningsproducenterna kunde frivilligt välja att redovisa information om 

normer och värderingar i samhället. Det betyder att om samhället krävde information som 

berör sociala aspekter, mänskliga rättigheter och mångfald så skulle företaget anpassa den 

redovisade informationen utifrån de kriterier som samhället satt upp för att verka mer legitimt 

(Deegan & Unerman, 2011). 

Kontraktet mellan organisationen och samhället var inte givet utan förändrades i takt med 

olika trender och uppfattningar om vad som ansågs vara legitimt. Det blev därför viktigare för 

företaget att framstå med god redovisningsed med den egna redovisningen gentemot 

samhället och för att hävda företagets egen legitimitet blev den frivilliga 

redovisningsinformationen mer relevant än tidigare. Corporate Social Responsibility (CSR) 

härstammade från teorin om att företag ville verka som legitima gentemot samhälle skrev 

Magness (2006). Detta mått var inget abstrakt mått, utan legitimitet uppfattades antingen i hög 

eller låg grad. Företagen kunde därför inte köpa legitimitet utan var tvungna att förtjäna det 

genom den frivilliga redovisningen och förmågan att leva upp till förväntningar och trender i 

samhället (Magness, 2006). 
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Legitimitet kunde förändras genom företagets förväntade prestation. Var den redovisade 

prestationen högre än vad den faktiska prestationer var blev legitimiteten högre. När företagen 

och samhället förändrades hotades legitimiteten i den externa redovisningen och kunde inte 

kommunicera de förändrade förhållandena i den frivilliga upplysningen. Företaget förlorade 

legitimiteten om ledningen valde att agera i det tysta och inte upplysa om händelser i 

årsredovisningarna. Det var också särskilt vanligt om kritisk information eller okänd 

information läcktes ut till allmänheten. Om organisationen ville överleva på lång sikt var 

ledningen tvungen att kommentera informationen i redovisningen annars riskerade 

legitimiteten att hotas (Sethi, 1974). De olika legitimitetsstrategierna som organisationer 

arbetade med i externredovisningen kunde antingen handla om att reparera ett varumärke, 

bibehålla legitimiteten i befintlig redovisning eller stärka positionen och få en stark legitimitet 

som bidrog till en högre lönsamhet på sikt (Suchman, 1995). 

 

3.3 Isomorfism 

Institutionell teori förklarade varför vissa företag inom en specifik bransch tenderade att ta 

efter varandra, genom att vara likartade i sin redovisning. Om det rådde likartad redovisning 

inom de olika företagen kallades detta isomorfism (Deegan & Unerman, 2011). 

Isomofism var en process som tvingade en enhet, grupp individer eller företag att efterlikna en 

annan under liknande miljömässiga strukturförhållanden. De företag som inte eftersträvade att 

ta efter riskerade att möta kritik. De företag som valde att följa branschsynsättet på hur 

organiseringen såg ut, tenderade att bli homogena (Greenwood & Renate, 2008).  

Det fanns tre olika typer av isomorfism; tvingande isomorfism, härmande isomorfism, och 

normativ isomorfism. Den tvingande isomorfismen innebar att en branschs redovisning 

påverkades av regleringar och rekommendationer. Detta gjorde att företagens 

redovisningsinformation tvingades bli standardiserad inom branschen. Företagsledningar som 

hade formella maktpositioner kunde också utnyttja denna beroendeposition för att få 

homogenitet och stärktes genom att andra bolag tog efter de starka bolagen i redovisningen 

(Deegan & Unerman, 2011). 

Den härmande isomorfismen gick ut på att företag blev avskräckta från att sticka ut i 

redovisningen och tenderade att motverka åtgärder som särskilde sig i redovisningen. 

Anledningarna till att företag inte valde att sticka ut kunde vara på grund av legitimitetsskäl 

eller hårt ansatt konkurrens. Här handlade det inte om tvingande isomorfism utan mer om 
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strävan att efterlikna andra av osäkerhetsskäl (Greenwood & Renate, 2008). En hög osäkerhet 

kunde komma av att de lönsammaste aktörerna inom branschen verkade som ett ideal där de 

mindre gynnsamma ville ta efter i redovisningsprinciperna. Dock var det legitima skälet som 

vilseledde eller stärktes beroende på ställningen hos bolaget som var idealiskt (Greenwood & 

Renate, 2008).  

Den normativa isomorfismen byggde på att branschen tillhandahöll vissa branschstandarder 

som var likformade och gjorde att redovisningsproducenter inom branschen agerade på ett 

visst sätt genom antingen ett professionellt nätverk eller ett visst institutionellt sätt (Deegan & 

Unerman, 2011). Tanken var att om en person i ledningen var med i en bransch skulle 

ledningen agera i enighet med branschen. Det fanns ett samband vid tillsättning av chefer, 

mellan akademiska bakgrunder och ledningens förmåga att utifrån vissa accepterade stadgar 

agera i sin externredovisning. Sambandet visade att en ledningschef som hade akademisk 

bakgrund, redovisade på ett visst sätt. Det fanns även ett samband mellan chefer och ledningar 

som ingick i en typ av handelsnätverk eller professionella förbund att agera på ett liknande 

sätt för att det fanns specifik träning och utbildning som påverkade redovisningsvalen och 

principerna blev likartade (Greenwood & Renate, 2008).  

Sammanfattningsvis kunde den tvingande isomorfismen vara den icke-frivilliga 

informationen som företag var tvungna att följa utifrån regleringar och rekommendationer. 

Den härmande isomorfismen blev den övervägande kostnaden över vad andra företag 

tillämpade i redovisningen och vad som blev den kommande nyttan av att redovisa den 

frivilliga informationen och om den ansågs som legitim. Normativa isomorfismen reflekterade 

den praxis som rådde över branscher och utifrån chefer med olika bakgrunder och nätverk 

kunde redovisningen se lika ut. 
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4. Metod 

I detta kapitel förklaras vilka vetenskapliga angreppssätt och synsätt som forskaren tagit samt 

den forskningsmetod som använts. Därefter diskuteras materialinsamling och hur urvalet av 

data genereras samt hur materialet ska analyseras. Avslutningsvis presenteras de 

kvalitetsmått som tas i beaktning och hur forskaren förhåller sig till dessa.  

 

4.1 Förförståelse 

Forskare har alltid en typ av förförståelse för det som ska undersökas och detta i sin tur 

påverkar resultatet och uppfattningarna som är förknippade med studiens roll genom de 

tolkningar som görs. Forskaren i denna uppsats har läst företagsekonomiska programmet med 

inriktning mot redovisning och har därmed djupare kunskap i uppsatsämnet än utomstående 

som inte nödvändigtvis har samma kunskap i företagsekonomi. Därför har denna uppsats 

förhållit sig till en lättförståelig grund och analys som leder till att intresserade utan 

förkunskaper ska kunna få en förståelse för studien. Under studietiden har studenten 

uppmärksammat avsaknaden av forskning när det kommer till redovisning av humankapital 

som fri information och utvecklingen av humankapital som frivillig information kopplat till 

en specifik bransch. Genom vidare litteraturgranskning konstaterades det att forskare inte har 

undersökt varken branschen eller någon tydligare forskning som relaterades till hur 

utvecklingen av humankapital som frivillig redovisning skett. Därför kun studien och 

slutsatserna vara av intresse för framtida forskning. Även producenter som producerade 

informationen skulle kunna dra nytta av studien och humankapitalets omfattning i 

årsredovisningarna.  

 

4.2 Vetenskaplig angreppsätt 

Årsredovisningar innehåller både kvalitativ och kvantitativ information. De texter som 

analyserats var främst introduktionsberättelser som verkställande direktörer skrivit till sina 

aktieägare om personal. Introduktionsberättelsen var även en del av förvaltningsberättelsen 

och var den första sektionen som introduceras för läsaren och gick att finna i första sektionen 

av årsrapporterna. Introduktionsberättelsen skrivs av företagets verkställande direktör (VD) 

och den hittar läsaren som frivillig information i årsrapporten. 

Inom forskningen kunde forskaren välja att studera ett ämne utifrån två olika angreppssätt, 

dessa var deduktiv och induktiv metod (Bryman & Bell, 2013). Skillnaderna mellan de två 

metoderna var hur forskaren vetenskapligt förhöll sig mellan teori och empiri. Det deduktiva 
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angreppsättet innebar att forskaren utifrån teori bildade hypoteser som i sin tur testades i 

praktiken. När hypoteserna testades av forskaren kunde den antingen stämma överens eller 

förkastas och ledde till att teorin därpå antingen reviderades eller förkastades. Det induktiva 

arbetssättet startade forskaren från verkligheten för att sedan bilda en teori som skulle testa 

insamlad data. I den induktiva metoden startade forskaren med en empiriinsamling och sedan 

försöka dra en slutsats om ett visst fenomen överensstämde eller inte med syftet. (Bryman & 

Bellman, 2013) Redovisningen av humankapital hämtades från årsredovisningar och analysen 

skulle samtidigt baseras på tidigare teori om hur den frivilliga informationen presenterades 

som den gjorde. Eftersom teorin först hämtades skulle den ligga till grund för de sökord som 

eftersöktes i empirin och även förklaras genom de kärncitat som hämtats från text uttryckt i 

ord. Därför var det deduktiva arbetssättet en mer rekommenderad strategi hellre än det 

induktiva arbetssättet. Teorin användes till att förklara forskarens slutsatser och låg till grund 

för de kategorier som analyserats därför uteslöts den induktiva ansatsen och den deduktiva 

föredrogs.  

 

4.3  Vetenskapligt synsätt 

Det fanns en skillnad i forskningen mellan de olika vetenskapliga synsätten skrev Bryman & 

Bell (2013) dessa var epistemologi och ontologi. Epistemologi innebar att det fanns en viss 

accepterad kunskap och den kunde antingen vara positivistisk eller hermeneutistisk. De 

positivistiska inriktningen menade att forskaren var tvungen att vara objektiv under 

forskningens framtagning genom att inte bli påverkad av andra faktorer såsom religion eller 

politik. Positivismen sökte efter realistisk kunskap som skulle hitta orsakssamband och 

observationer som gick att prövas i verkligheten (Chatterjee, 2011). Den hermeneutiska 

forskaren drevs av att skifta mellan ett objektivt förhållningssätt och en subjektiv synvinkel 

för att sedan härleda till ett visst resultat baserat på erfarenhet. Hermeneutik bygger på sociala 

och historiska synsätt där forskaren förhöll sin forskning till de områdena som åsyftades 

(Chatterjee, 2011). Typiskt för hermeneutiken är texttolkning (Kap 2.9). Äkthet är ett 

kriterium för verifiering genom att forskaren tillämpar en rättvisande bild av studien. De två 

variablerna av vad som är en rättvis bild beskriver Bryman & Bell (2013) där forskaren utgick 

från ett pedagogiskt förhållningssätt (Bryman, et al. 2011). Studien utgick från de tre största 

koncernernas årsredovisningar och dessa var Telia, Tele2 och Telenor. Forskaren gjorde den 

bedömningen att det var i princip omöjligt att uppnå full rättvisa av verkligheten eftersom 

urvalet var begränsat. Det pedagogiska förhållningssättet skulle ge läsaren en uppfattning om 
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hur utomstående personer upplevde olika fenomen som kunde skapas (Bryman & Bell, 2013). 

Denna studie hoppas på att generera en klarare bild av hur företag inom telekombranschen 

redovisade humankapital på det sätt som de gjorde och därmed bidra till en bättre bild av den 

frivilliga redovisningen om humankapital inom tjänstesektorn.   

 

4.4 Forskningsmetod 

I forskning på grundnivå finns det två olika sätt att gå tillväga för att inhämta data för 

uppsatsen skriver Bjered & Demker (2009) och dessa är kvalitativ samt kvantitativ metod. 

Den kvalitativa metoden är olika angreppsätt som ska beskriva en eller flera egenskaper i ett 

fenomen, genom ord, meningar, termer eller teorier. Medan den kvantitativa metoden syftar 

till att hitta samband eller relationer mellan siffror och ska besvara frågan om hur många eller 

i vilken utsträckning ett visst fenomen är generaliseringsbart (Bjered & Demker, 2009). 

Denna studie syftade till att använda ett mestadels kvalitativt angreppsätt. Den kvalitativa 

metoden utgick från att hitta kärncitat i meningar och skulle bygga på med en analys. Det 

kvantitativa inslaget användes genom att mäta frekvensen på nyckelord som härstammar från 

kärncitatens tre kategorier kompetens, motivation och anställda.  

 

4.5 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen utgick från en komparativ undersökning, som Bryman & Bell (2013) 

beskrev som en jämförelse mellan två eller flera likartade analyser. Inom den komparativa 

undersökningen skulle forskaren härleda från två eller flera fall som genom jämförelse skulle 

försöka hitta samband eller olikheter bland de variabler som mättes i det insamlade materialet 

(Bryman & Bell, 2013). Då studien utgick från likartade årsredovisningsdokument så avsåg 

det att mäta liknande och särskiljande egenskaper som togs upp i den undersökta frivilliga 

redovisningen av humankapital. Studien avsåg att skapa en tidsserie och innebar att 

årsredovisningarna för åren 2008, 2010, 2012, 2014 och 2016 granskades och analyserades 

för att sedan ligga till grund för en jämförelse mellan de olika koncernerna över tid.   

 

4.6 Materialinsamling  

Studien dominerades mest av kvalitativa inslag men innehöll också få kvantitativa angreppsätt 

genom en mätning och beskrivning av problemformuleringen om i vilken uträckning 

humankapital förekom inom telekomföretagens redovisning och hur utvecklingen av 

informationen sett ut mellan åren 2008-2016. Det lilla kvantitativa inslaget behandlade 
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nyckelord som hämtats från teorier och begrepp om humankapital. Dessa sammanställdes och 

mättes över tid och i vilken utsträckning orden dök upp.  Den kvalitativa metoden bearbetade 

kärncitaten inom humankapital och utifrån de tre kategorierna och var meningar som var 

kopplat till kompetenser, utbildning och motivation. Materialinsamlingen hämtades från 

årsredovisningarna för respektive företag inom telekommunikationsbranschen och var Telia, 

Tele2 samt Telenor.  

 

4.6.1 Val av empiriskt material   

Forskning baseras på två typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som 

använts i första hand av forskaren själv, medan sekundärdata är data som andra forskare 

samlat in men som tillämpats i forskningen (Bryman & Bell, 2013). I arbetet kommer 

mestadels kvalitativ innehållsanalys ligga till grund men även kvantitativ data kommer hämtas 

och presenteras. Informationen som behandlas berör redovisning av humankapital och hur den 

redovisas som fri information och hur denna utveckling har skett inom telekombranschen 

under de senaste tio åren med fokus på vartannat år. En analys av varje år är för tidskrävande 

och det förkommer större skillnader mellan årsredovisningarna vartannat år än varje år vilket 

därmed ger en längre tidsserie än om en analys på varje år i fem år hade valts som empiriskt 

material.  Denna information kommer att hämtas från årsredovisningar från de tre 

dominerande företagen inom telekombranschen från deras respektive hemsidor. 

Årsredovisningar är inte skapade av forskaren och därför är dokumenten klassificerade som 

sekundärdata. Fördelarna med att använda årsredovisningar som empiri är att de delvis är 

reglerade men även genomarbetade och granskade av experter inom koncerner och 

utomstående oberoende revisorer innan publicering. Nackdelen kan vara att årsredovisningen 

speglar verksamhetens bild av verkligheten (Deegan & Unerman), som ibland kan återspegla 

en förskönad syn av företaget och omgivningen. Den källkritiska granskningen kommer att ha 

en större betydelse än vid annan empirisk materialinhämtning. Fördelen med årsredovisning 

är att den är lättillgänglig för allmänheten att ta del av.  

 

4.6.2 Urval  

Studien begränsades till de tre största koncernerna i Sverige inom telekommunikation vilka 

tillsammans har 81 procent av marknadsandelarna, där deras årsredovisningar valts som grund 

för empiri (PTS, 2016). Branschurvalet har begränsats till telekommunikation för att dels fler 

branscher hade blivit omfattande men även för att redovisningen av humankapital har här 
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större betydelse än vid en produktinriktad bransch. De tre koncernerna som undersökts i 

studien är etablerade i både Sverige och utomlands. Anledningen till valet av de största 

företagen var för att forskningen vill involvera de dotterbolag som ingår i moderbolagen och 

formar koncernen, dotterbolagen är oftast koncernens lågprisalternativ (PTS, 2016). 

Koncernerna har också en högre benägenhet att lyfta fram upplysningar om de anställda än 

mindre bolag som oftast bara redovisar information som är reglerad av myndigheter och 

rättsväsende. Utöver det, så har koncernerna ett större redovisningsansvar och ledningen en 

större benägenhet att lyfta fram den frivilliga informationen för att framhäva de positiva 

egenskaperna i verksamheten och uppnå en form av legitimitet (Deegan & Unerman). 

Årsredovisningarna som presenteras sträcker sig över en tioårs period med start från år 2008 

till och med 2016 med vartannat år. Urvalet hade blivit för omfattande om vartenda år skulle 

analyseras över tio år. En annan anledning till att urvalet sträcker sig till 2016 är för att de tre 

koncernerna inte har samma räkenskaps år och tiden där studien gjorts har en av de fyra 

koncernerna inte släppt de årliga bokslutet för 2017 och kan därför inte analyseras. I och med 

att de tre koncernerna, som innehar 81,7 procent av marknadens andelar inom tele och 

mobildata området, valts att analyseras, kommer detta leda till att studien blir mer 

representativ i urvalet än om fler företag hade uteslutits. 

 

4.7 Analys av empiriskt material  

Innehållsanalys är en vetenskaplig metod som går ut på att studera utskrifter och dokument. 

Forskaren väljer ut en del av en text, sedan kategoriseras informationen för att sedan utarbeta 

relevanta ordval för analys och data. Innehållsanalysen ska hjälpa forskaren att koda de ordval 

som hittats och se om det överensstämmer med kategorierna (Denscombe, 2016). I den 

slutgiltiga delen av innehållsanalysen behöver forskaren räkna förekomsten av valda ord och 

sedan analysera frekvensen och förhållandet mellan enheterna, skriver Denscombe (2016). 

Metoden kan tillämpas och upprepas av andra forskare där syftet är att kvantifiera texter som 

är både kvalitativa och kvantitativa (Denscombe, 2016). Innehållsanalysen är den analysen 

som valts för denna studie då det är en stor mängd data som bearbetas från 

årsredovisningarna. Arbetsprocessen har startats med att samla in lämpligt material framtaget 

från årsrapporterna för att sedan granskas och därefter sorteras och presenteras. Forskaren har 

valt att tillämpa kodning som alternativ när det kommer till framställande av empiri av den 

frivilliga informationen i form av tabeller och diagram med y och x axlar. Anledningen till att 
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kodning och tabeller har applicerats är för att det ska öka förståelsen för utvecklingen av vad 

företagen vill förmedla om sitt humana kapital genom årsredovisningarna.  

 

4.7.1 Kodning  

Kodning innebär att forskaren utifrån teorin kodat materialet för att få en representation av 

vad texterna beskrev. Med hjälp av kodningen kunde forskaren granska och sammanställa 

materialet genom ord och begrepp som hämtats från teorier om humankapital för att sedan 

kategorisera innehållet. Denna typ av kodning kallas enligt Tjora (2012) textnära kodning och 

har sin grund i teori och begrepp från litteraturöversikten. Nyckelorden var delvis forskarens 

egna tolkningar av teorin men även hämtat direkt från teorin.  

I årsredovisningarna från företagen fanns det tre kategorier som låg till grund för 

innehållsanalysen, dessa var kvalifikationer/kompetens, motivation/engagemang och 

personal/anställda och var egenskaper som beskrevs som hörande till redovisningen av 

humankapital, skrev Wright & McMahan, (2011). 

 

4.7.2 Tillvägagångssätt för kodning och analys  

Till en början granskades alla årsredovisningar för att få en snabb inblick i hur och i vilken 

omfattning koncernerna valt att fokusera på information som rör humankapital utan att någon 

kodning gjorts. Årsredovisningarna studerades sedan en gång till enskilt för att sedan jämföras 

för att hitta likheter och olikheter i den frivilliga redovisningens nyckelord. Koderna formades 

därefter för att sedan sammanställa dessa likheter och skillnader. Tre huvudkategorier 

formades för att ligga till grund för strukturen av empirin. Sedan skedde en sammanställning i 

skrift och bild för att granska de huvudområden som analyserats. Därefter tas likheter och 

skillnader upp mellan koncernerna i en analys och sätts i relation till teoridelen för att kunna 

härleda till en typ av slutsats över hur utvecklingen skett kring den fria 

informationsförmedlingen i årsredovisningarna.  

 

4.7.3 Tabeller  

Med hjälp av kodningen kunde forskaren hitta rubriker och teman som sammanställdes i 

tabeller och diagram där det funna resultatet kunde utläsas. Resultatet var baserat på 

innehållsanalysen och togs fram genom data och frekvenser i Officeprogrammet Excel.   
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4.7.4 Tillvägagångssätt för tabeller och analys 

Tabellerna utgick från kodning som var kvalitativt formulerad. Den kvantitativa tabellen var 

formad utifrån kodord såsom ’antal utbildningsdagar’ som kunde översattes till ökad 

kompetens där ”ökad kompetens” blev kodordet. Därefter kunde en uppsättning av nyckelord 

visas över en tidsperiod på tio år och hur frekvent antalet visades i årsredovisningen för 

företagen under vartannat år. Resultatet över hur frekvent kodordet förekom presenterades 

sedan i en tabell med staplar där forskaren har antalet på y-axeln och åren där data har 

granskats på x-axeln.  

Den kvalitativa empirin byggdes genom meningsformuleringar och specifika teman som 

definierades som kärncitat. Ett tema som kunde användas som ett kärncitat var till exempel 

’Upplever trivsel på arbetsplatsen’ där meningsformuleringen kunde vara ”vi kan nu se att 

personalomsättningen minskat efter att vi infört denna åtgärd”. Informationen i 

årsredovisningen kunde visa att ”Sjukfrånvaron har gått ner med 15 procent”, dessa 

meningsformuleringar hade då en direkt anknytning till kärncitatet ’upplevd trivsel’ och 

kunde kodas och presenteras i kapitlet om analys som kvalitativ data. Totalt sett var det 15 

årsredovisningar från tre företag inom servicesektorn och telekomfältet som sträckte sig 

mellan åren 2008-2016 vilka presenterades genom kodning och framställdes i form av 

tabeller.  Se exempel nedan.  

 

Innehållsanalys       

Illustrerar….         

            

Vad texten framställer som relevant     

        Vad den innehåller 

        (T ex. speciella ord 

        Ideér)   

            

            

De värderingar som framförs i texten     

        Positiva och negativa 

        åsikter om saker 

            

            
Figur 3 Exempel på Innehållsanalys hämtats från Descombe (2016, s 308) och figuren har bearbetats av 

forskaren.  
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Diagrammet nedan representerar de tabeller som mätte frekvensen av de olika företagens 

ordval. På Y-axeln kunde forskaren avläsa hur ofta orden förekom och på x axeln fanns 

företag under de olika åren, medan staplarna representerade de tre kategorierna. 

 

 

Tabell 1 Exempel på tabell för kategorier 

 

4.8 Metodkritik 

 

Metodkritiken för studien utgick från validitet och trovärdighet och testade den kvalitativa 

samt den kvantitativa metoden av textmaterialet. Descombe (2016) skriver att det finns en 

nära anknytning mellan validitet och trovärdighet där de båda metoderna avser att mäta i 

vilken utsträckning forskare påvisar deras data som exakta (Descombe, 2016). I detta arbete 

handlade det om att den kvantitativa frekvensmätningen avsåg att mäta den del av 

humankapital som kunde ingå i de tre kategorierna.  

Det fanns ett par mätproblem associerat med den kvantitativa delen av arbetet, nämligen 

population och urval. Populationen är enligt Descombe (2016) en grupp eller mängd individer 

och blir ett mätproblem då det är en väldigt låg andel av företag som mäts. Därmed kunde 

forskaren inte hävda att denna typ av information var representativ i populationen av alla 

företag i tjänstesektorn. Urval ska syfta till att skapa rimliga och korrekta slutsatser om 

populationen utan att behöva samla in all data genom varje enskild individ (Descombe, 2016).  

De två dominerande urvalen var representativa och utforskande urval där den representativa 

delen utgick från att få ett genomsnitt av populationen och skulle omfatta alla variabler. Det 

utforskande urvalet var mer småskaligt och användes för att få fram kvalitativa data genom att 

utforska nya idéer och teorier. Därför blev det inte alltid nödvändigt för studien där kvalitativ 
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data var dominerande att få en omfattande blandning på stickprovet (Descombe, 2016).  

Istället fokuserade forskaren på en urvalsmetod som inte baserades på sannolikhet och 

forskaren kom i mer eller mindre utsträckning att påverka urvalet. Den tilltänkta 

urvalsmetoden var ändamålsenligt urval där forskaren valde att få ut den bästa möjliga 

informationen genom objektet som skulle undersökas. Forskaren valde själv de objekt som 

skulle studeras, som också var kända sedan tidigare, för att uppnå det största möjliga värde 

från studien (Descombe, 2016). Nackdelen av det val som gjordes var att urvalsmetoden inte 

stöddes av sannolikhet utan av forskarens egen påverkan på urvalet. Forskaren ville även att 

de kvalitativa citaten från texten skulle vara lämpade att finnas med från den tidigare 

forskningen för att passa in med nyckelorden och ha en högre grad av överensstämmelse. 

Detta ökade sannolikheten för att det forskaren avsåg att mäta mättes i studien (Descombe, 

2016).  

När forskaren granskade sekundärdata från årsredovisningarna behövde han ha i beaktande att 

det fanns ett antal etiska ställningstaganden. Dessa var källans trovärdighet, sociala 

konstruktioner och sekundärdata som producerats i annat syfte än forskarens studie. Forskaren 

fick göra en bedömning av källans auktoritet och de tillvägagångsätt som användes för att 

inhämta dokumenten (Descombe, 2016). Då årsredovisningen hämtades från företagens egna 

hemsidor, från företagen själva, blev källans trovärdighet tillfredsställande. De sociala 

konstruktionerna var menat att beskriva tillverkarnas tolkningar snarare än en objektiv bild av 

verkligheten (Descombe, 2016). Eftersom årsredovisningarna inte var en fullt objektiv bild av 

verkligheten kom forskaren fram till att de existerade som sociala konstruktioner av 

dokumenten och fick ha det i beaktande när granskningen av årsredovisningarna gjordes. 

Forskaren fick även ha i åtanke att årsredovisningarna inte byggde på att de producerats för 

ändamålet av den studie som gjorts och fick därför beakta de underliggande motiven som 

fanns vid skapandet av dokumenten.  

 

4.9 Forskningsetik 

Forskningsetiken kategoriseras utifrån fyra kriterier och två tillägg som forskaren förhåller sig 

till när forskning genomförs. Dessa är informationskriteriet, samtyckeskriteriet, 

konfidentialitetskriteriet och anonymitetskriteriet. De två tilläggen är nyttjandekrav och falska 

förespeglingar (Bryman & Bell, 2005). Metoden innefattar ingen direktkontakt med företagen 

eftersom empirisinsamlingen skett via hämtning av data från årsredovisningar. Som offentliga 

handlingar kommer inte de fyra kriterierna behandlas på samma sätt som vid till exempel en 
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intervju. Men eftersom metoden bygger på en granskning som ökar förståelsen för hur något 

har redovisats så är det viktigare att motverka förekomster av missförstånd i forskarens 

tolkning av empirin. Detta gör att forskaren måste utgå från koncernredovisarnas perspektiv 

innan en tolkning kan göras för att man ska kunna förmedla en så rättvisande forskning som 

möjligt. Detta kallas enligt Bryman & Bell (2013) ett hermeneutiskt synsätt.  
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5. Empiri 

I detta avsnitt redogör forskaren för de data som hämtats från årsredovisningarna. Empirin 

kategoriseras för varje företag i vars ett enskilt avsnitt och sedan presenteras den frivilliga 

redovisningen av humankapital i form av tabeller och kärncitat som ett underavsnitt.  

 

5.1 Telekombranschen 

Nedan diskuteras datainsamlingen från redovisningen av humankapital inom den frivilliga 

delen som en statistisk beskrivning. De olika bolagen som presenteras kommer i följande 

ordning; Telia, Tele2, och Telenor. Anledningen till ordningen motsvarar marknadsandelar 

inom Sverige som respektive företag har, där Telia har flest andelar och där Telenor har 

minst.  

 

5.2 Telia Koncernen 

5.2.1. Telia Tabeller  
 

 

Tabell 2 Beskrivning av Telias kategori kompetens 

 

Kategorin är den första grupperingen av nyckelord som handlar om kompetenser hos de 

anställda och har förekommit ofta i årsredovisningarna under tidsperioden 2008-2016. De ord 

som ingår i kategorin är kompetens, utbildning, prestation, färdigheter, intelligens, kunskap, 

inlärning och kvalifikationer. Kategorin är egenskaper som de anställda har eller som 
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ledningen väljer att lyfta upp i sin retorik och förmedlas i årsredovisningen till 

kapitalmarknaden.  

Egenskaperna för kategorin kompetens är som mest omfattande år 2014 där stapeln var 

rekordhög 2014 på motsvarande 43 nämnda gånger. År 2010, 2012 och 2016 var kompentens 

likartad i antal runt 23-24 gånger. 2008 var nyckelorden förknippade med kompetens nämnt 9 

gånger. Det nästkommande året 2010 ökade redovisningsfrekvensen av nyckelorden med 

ungefär 62 procent och var 24. År 2014 ökade orden med 46 procent till skillnad från 

föregående år 2012 och 2014. 

 

 

 

Tabell 3 Beskrivning av Telias kategori motivation 

 

Kategorin för den andra grupperingen av nyckelord som handlar om motivation hos de 

anställda illustreras genom staplarna ovan och sambandet i årsredovisningarna över en 

tidsperiod från år 2008 till 2016. De nyckelord som associeras med kategorin är motivation, 

innovation, frånvaro, karriär, arbetsvillkor och personalomsättning. Kategorin handlar om 

karriärmöjligheter vilka ledningen väljer att lyfta upp i sin retorik som förmedlas i 

årsredovisningen till kapitalmarknaden.  

Ord sammankopplade med motivation är som mest omfattande år 2014 där stapeln var 14 

nämnda gånger. År 2010, 2012 och 2016 var motivation var relativt stabil. År 2008 var 

motivation som lägst med ett värde på 3. Under tidserien har motivationen både ökat och 
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minskat med mer eller mindre än 10 procent och medelantalet frekvenser av kategorin var 9,2 

i värde.   

 

 

Tabell 4 Beskrivning av Telias kategori anställda 

Kategorin i den sista grupperingen av nyckelord som handlar om anställda har ett samband i 

årsredovisningarna under en tidsperiod från år 2008-2016. Orden är personal, mångfald, 

befogenhet, könsfördelning och rekrytering. Kategorin handlar om medarbetares arbetsplats 

och ledningens förmåga att göra arbetsplatsen internt attraktiv. De anställda var mest 

omfattande år 2016 och motsvarade 23 gånger. Stapeln har succesivt ökat under åren. 2008 

var nyckelorden förknippade med anställda nämnt 7 gånger. Det nästkommande året 2010 

ökade redovisningsfrekvensen av nyckelorden med ungefär 30 procent och hade ett värde på 

10. Mellan åren 2010 och 2012 förekom en ökning på nästan 17 procent. År 2012 ökade 

frekvensen återigen med 30 procent och nästkommande år med 26 procent. Därmed fastslås 

det att kategorin förknippad med personal haft en genomsnittlig ökning med 25 procent över 

tidsperioden.  
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Tabell 5 Beskrivning av Telias uppkomna nyckelord 

 

Den tredje kategorin är en kategori som sammanställer nyckelord som inte ingår i de tidigare 

staplarna. Dessa orden är uppkomna ord som användes frekvent i årsredovisningen under 

redovisningen av humankapital men som inte ingått i tidigare avsnitt. Orden var attrahera, 

behålla och engagemang.  

De nyckelorden som förekom mest var attrahera, behålla och engagemang i 

humankapitalavsnittet för Telias årsrapporter. Attrahera och behålla personal var mest 

förekommande åren 2014 och 2016 med tre förekomster vardera. Engagemang bland 

anställda förekom i varenda redovisningsperiod och hade ett medelvärde 2,4 i snitt för hela 

perioden.  

De vanligaste orden är utbildning och prestation som nämndes som mest 15 gånger år 2014 

följt av kompetens som hade en frekvens på 11 gånger år 2014. Telia redovisar en ökning av 

nyckelordet rekrytering som dubblades från åren 2008 till 2014.   

 

5.2.2 Telia Kärncitat 
 

Telia inleder med att uppmärksamma service och dess koppling till medarbetarnas 

engagemang. Citatet lyder enligt följande. 
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”En drivkraft bakom förbättrad service är medarbetarengagemang. Därför är det 

uppmuntrande att våra medarbetares nöjdhet och engagemang ökade under 2008” (Telia, 

2008 s.5). 

 

Redovisningen av humankapital i detta stycke hänvisar till att förbättrad service och 

medarbetarengagemang hör ihop. Ledningen skriver att det är viktigt att de anställda är nöjda 

och engagerade och att det var glädjande att se medarbetarna trivas på arbetsplatsen, för att 

det i sin tur leder till förbättrad kundservice. I nästa citat nämns tillståndet för företaget på 

marknaden.  

 

”TeliaSonera är ett starkt och finansiellt balanserat företag med stor kompetens och många 

kompetenta och motiverade människor. Vi har ledande positioner i Norden och Baltikum och 

på flera tillväxtmarknader med hög tillväxtpotential. Vi står mycket väl rustade att ta tillvara 

de möjligheter som kan uppstå” (Telia, 2008 s.6).   

 

Här redovisas humankapitalet med egenskaper som kompetens och motivation. Med hjälp av 

dessa egenskaper hos de anställda står företaget redo för möjligheter som kan uppstå på 

marknader i framtiden och kan leda till tillväxt. Utan kompetens och motivation menar 

ledningen att företaget inte kan vara väl förbereda för framtiden. Texten är formad på ett sätt 

som har strategiska inslag om hur företaget står redo inför framtiden. Två år senare ändras 

tonläget och istället betonas hur kunder kan uppleva bättre service.  

 

”Vi kan dra fördel av synergier och erfarenheter från alla våra marknader för att erbjuda det 

bästa till varje kund på varje marknad avseende kunskap och kompetens” (Telia, 2010 s.6).  

 

Koncernchefen Lars Nyberg skriver i sitt brev till aktieägarna att med övergången kan Telia 

hitta fördelar.  Där lyfter Nyberg upp att synergier och erfarenheter kommer att kombineras 

med kunskap och kompetens som i sin tur ska riktas mot att ge kunderna en bättre upplevelse 

av Telia. Genom erfarenheter, kunskap och kompetens kommer verksamheten att skilja sig 

från konkurrenterna i branschen. Vid en senare årsrapport ändras retoriken från företaget där 

företagets finansiella och tekniska ställning kombineras med medarbetare. 

 

”Vi har en mycket stark balansräkning. Vi har kompetenta medarbetare och en lång tradition 

av att ligga i teknikens framkant” (Telia, 2012 s.5).  
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Citatet har både balansräkning och kompetenta medarbetare i samma stycke. Det tyder på att 

kompetent personal kan vara en del av eller utanför balansräkningen vilket dock inte framgår 

av citatet. Men redovisningen av kompetenta medarbetare som humankapital är minst lika 

viktigt som en stark balansräkning enligt Telia. Därefter målar företaget upp hur de ska arbeta 

med att få mer kompetent personal till bolaget.  

 

”Vår framgång beror på hur väl vi kan fortsätta att attrahera kunniga och driftiga människor 

och få dem att växa till sin fulla potential hos oss” (Telia, 2014 s.6).  

 

Här skriver den verkställande direktören att framgången hos Telia beror på företagets förmåga 

att kunna hitta och behålla potentiella medarbetare. Han beskriver även hur företaget ska välja 

att satsa på de anställda och förbättra deras förmågor och färdigheter genom att förbättra Telia 

som arbetsplats. Redovisningen av humankapitalet visar att det är minst lika viktigt för 

verksamheten att hitta kunnig och kompentent personal som att få dem att stanna inom 

bolaget. I den senaste årsredovisningen inleds ett stycke i VD har ordet med ett tacktal till de 

anställda enligt följande.  

 

”År 2016 har varit ett händelserikt år och jag vill på styrelsens vägnar rikta ett varmt tack till 

alla våra medarbetare för deras enastående insatser under året […]” (Telia, 2016 s.12).  

 

Telias styrelseordförande Marie Ehrling, riktar i detta citat ett särskilt tack till Telias anställda 

som varit med och tagit del av det händelserika året. Det uttrycks som ett tack kopplat med en 

positiv värdering och riktas till de anställda som presterat utomordentligt under året.  

 

Den verkställande direktören Johan Dennelid skriver i sitt brev till aktieägare att ”uthållighet 

är en dygd och jag tror starkt på vår okomplicerade modell att engagerade medarbetare skapar 

lojala och glada kunder som möjliggör tillväxt […]” (Telia, 2016 s.14). 

 

Budskapet med citatet är att den verkställande direktören har en vision om att medarbetare på 

Telia genom engagemang bidrar till en positiv tillväxt för företaget genom kundernas 

upplevelser hos Telia. Citatet är riktat till aktieägare och ska visa den viktiga roll anställda har 

för kunder och för företagets tillväxt. Citatet redovisas på det sätt att så länge medarbetare är 

engagerade kommer tillväxt att uppnås genom lojala kunder.  
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5.3 Tele2 Koncernen 

       

      5.3.1 Tele2 Tabeller  

 

Tabell 6 Beskrivning av Tele2s kategori kompetens 

 

Kategorin är den första grupperingen av nyckelord om kompetenser hos de anställda som 

exponerades i årsredovisningarna år 2012, 2014 och år 2016 och är kompetens, utbildning, 

prestation, färdigheter, intelligens, kunskap, inlärning och kvalifikationer. Kategorin är 

egenskaper som de anställda har eller vilka ledningen väljer att lyfta upp i sin retorik som 

förmedlas i årsredovisningen.  

Egenskaperna för kategorin kompetens är som mest omfattande år 2012 där stapeln hade ett 

värde på 18 år 2012. Värdet för 2014 var lägst och motsvarade 7 i antal. Under år 2016 ökade 

värdet till 11. Ökningen var 36 procent från 2014 till 2016 men hade totalt sätt en sänkning 

från 2012 till 2016 på ungefär 39 procent. Kompentenser förekommer fortfarande men inte i 

samma omfattning som vid 2012, dock så förekom inga nyckelord i relation till kategorin 

2008 eller 2010.  
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Tabell 7 Beskrivning av Tele2s kategori motivation 

 

Kategorin för den andra grupperingen av nyckelord som handlar om motivation hos de 

anställda illustreras genom staplarna ovan och sambandet i årsredovisningarna för 

tidsperioden 2012-2016. De nyckelord som associeras med kategorin är motivation, 

innovation, frånvaro, karriär, arbetsvillkor och personalomsättning. Kategorin handlar om hur 

ledningen arbetar med att motivera de anställda.  

Ord sammankopplade med motivation är som mest omfattande år 2012 med ett värde på 8 

nämnda gånger. Det fanns ingen frekvens av motivation år 2008 och 2010 medan 2014 och 

2016 var motivation jämn och hade ett värde på fem.  
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Tabell 8 Beskrivning av Tele2s kategori anställda 

 

Kategorin är den sista grupperingen av nyckelord som handlar om anställda återfinns genom 

hela tidsperioden 2008-2016 och orden är personal, mångfald, befogande, könsfördelning och 

rekrytering. Kategorin handlar om medarbetares arbetsplats och ledningens förmåga att göra 

arbetsplatsen internt attraktiv.  

De anställda var mest omfattande år 2016 och motsvarade 21 gånger. Stapeln har ökat över 

tidserien. År 2008 och 2010 var det nämnt två gånger och under 2012 och 2014 ökade det 

med nio och hade ett värde på 11.  De senaste året 2016 ökade det ytterligare och fastställdes 

på 21. I tidsserien har ökningen av användningen för de anställda motsvarat 85 procent från år 

2008 till 2016.  
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Tabell 9 Beskrivning av Tele2s uppkomna nyckelord 

 

Tele2 valde att redovisa fyra nyckelord som inte hörde till de andra staplarna. Dessa ord var 

ord som var väldigt lika Telias tre nyckelord attrahera, behålla, engagemang. Ordet som var 

unikt för Tele2 var utveckling och sattes i relation till utveckling av personal och formella 

utbildningar hos de anställda på Tele2. 

Det uppkomna nyckelordet engagemang var högt förekommande efter året 2012 där ordet 

användes 13 gånger, följt av fem gånger 2014 och tio gånger 2016. Attrahera och behålla 

medarbetare var också två nyckelord som nämndes tre till fem gånger under åren 2012 – 

2016. Utveckling upplystes det istället om under de tidigare perioderna 2008 – 2012 och var 

som högst år 2012 där det nämndes tio gånger.  

Avslutningsvis var det låg frekvens av nyckelord under de två första perioderna 2008 och 

2010 men de tog fart under de tre kommande perioderna där graferna illustrerar en ökning av 

de flesta nyckelorden och visar att informationen om humankapital blev allt mer omfattande i 

Tele2s årsredovisningar.  

 

5.3.2 Tele2 Kärncitat  
 

Det första citatet från Tele2 från år 2012 belyser medarbetarnas insats för företaget och lyder 

enligt följande: 
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”Storartade människor gör arbetsplatsen storartad. Våra medarbetares engagemang för Tele2 

är mycket stort och det är något som verkligen uppskattas. Jag vill tacka var och en för deras 

hårda arbete och positiva attityd. De är kittet som gör Tele2 så unikt […] Framöver ska vi 

fortsätta att fokusera på engagemanget eftersom engagerade medarbetare presterar bra, gör det 

där lilla extra vid behov och är personligt motiverade att göra Tele2 till en ännu bättre 

arbetsplats” (Tele2, 2012 s.3). 

 

Redovisandet av humankapitalet beskrivs som storartat och personalen medför med sitt 

engagemang en storartad arbetsplats. Allison Kirkby som skrivit citatet menar att det är tack 

vare de anställdas prestation och inställning som Tele2 är unikt. Hon redovisar 

humankapitalet som de anställdas engagemang och motivationen är i centrum. I ett senare 

stycke beskriver hon att företaget genomgår stora förändringar.  

 

”Tele2 är ett välordnat, fokuserat och trimmat bolag i en bransch som just nu genomgår en 

stor förvandling. Vi har alla faktorer som krävs för att utföra vårt uppdrag: att erbjuda bäst 

värde på lång sikt åt våra kunder, medarbetare och ägare. Framtiden ser ljus ut för Tele2” 

(Tele2, 2012 s.3).  

 

Här beskrivs humankapital som en integrerad del av alla de faktorer som bidrar till framgång 

och till en typ av förvandling inför framtiden. Där hon menar att Tele2 arbetar dels med att ge 

värde för kunder men även för medarbetare och ägare. Värderingar är de som Tele2 inleder 

med i årsredovisningen två år senare.  

 

”Internt har vi ett fortsatt fokus på våra unika och ovärderliga värderingar. Det är viktigt att vi 

inte känner oss nöjda och slappnar av, även om våra medarbetares engagemangsnivå (en 

kombination av tydlighet och energi) är i världsklass. Vi har därför rullat ut en ny "Tele2 

Way"-utbildning under året. Alla i koncernledningen agerar lärare och samtliga chefer har 

deltagit i den uppdaterade kursen. Tele2 har en stark kultur och ett DNA som måste vårdas. 

"Winning People & Culture" (vinnande människor & kultur) är ett av områdena inom 

"Way2Win' i den uppdaterade strategin, då det är människorna på Tele2 som gör oss till dem 

vi är och avgör vilka vi kommer att bli” (Tele2, 2014 s.3). 

 

Här redovisas humankapitalet som engagemangsnivå där en högre nivå översätts till energi 

och tydlighet. Tele2 har även valt att redovisa de utbildningar som de väljer att satsa på 
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humankapitalet, även kallat way2win. Här menar ledningen att humankapitalet redovisas som 

en grundpelare för organisationen och ligger till grund för framtiden som en beskrivande 

visionär berättelse om hur en stark och vinnande kultur är en vinnande strategi.  Med fortsatt 

fokus på företagskulturen fortsätter den verkställande direktören Allison Kirkby att uttrycka 

sig på följande sätt.  

 

”Samtidigt är vår strategi som en ansvarstagande utmanare och vår vinnande företagskultur 

grunden i allt vi gör och en del i alla beslut vi fattar. Under 2016 har jag också bildat en ny 

koncernledning med den rätta balansen mellan internutvecklad talang och nya idéer och 

perspektiv; genom externrekrytering” (Tele2, 2016 s.4).  

 

Allison Kirkby skriver även att internrekrytering inom företaget är minst lika viktig för 

företaget som externrekrytering. Kombinationen av rekryteringar ska bidra till att egenskaper 

uppfylls såsom innovation och karriärmöjligheter för talanger. Berättelsen har visionära drag i 

den mån att texten uttrycks på det sätt att Allison Kirkby har förtroende för ansvarstagande, 

utmanaranda och vinnande företagskultur i kombination med rätt balans för rekrytering som 

sker internt och externt. I ett stycke längre ner skriver hon hur företaget pratar om sociala 

åtaganden.  

 

”Vi kommer fortsatt att fokusera på områdena etik och efterlevnad, integritet och sekretess, 

mångfald, miljö och barnskydd” (Tele2, 2016 s.4).  

 

Redovisningen av humankapital redovisas endast utifrån mångfald där ledningen menar att 

mångfald bland de anställda är något som företaget kommer fokusera på. Därefter beskriver 

hon att företaget nått framgångar under årets gång.  

 

”Jag är oerhört stolt över de framgångar vi uppnått det senaste året och tacksam för hela 

Tele2-teamet som fortsätter att göra det här företaget till en fantastisk arbetsplats” (Tele2, 

2016 s.4).  

 

Allison Kirkby VD för Tele2 upplyser om hur tacksam hon är för de anställda som gjort Tele2 

till en attraktiv arbetsplats. Citatet är format som ett tacktal till de anställda.  
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5.3 Telenor Koncernen 

     

      5.4.1 Telenor Tabeller 

 

Tabell 10 Beskrivning av Telenors kategori kompetens 

 

Kompetens är den första grupperingen av nyckelord och belystes i årsredovisningarna 2008, 

2010, 2012, 2014 och år 2016. Nyckelorden är kompetens, utbildning, prestation, färdigheter, 

intelligens, kunskap, inlärning och kvalifikationer. Kompetens är kategorin och innefattar 

egenskaper hos de anställda.  

Egenskaperna för kategorin kompetens är som mest omfattande år 2016 där stapelns värde var 

11. Värdet för 2014 var 8 i antal och åren innan de motsvarades värdet med 4. Värdet 

dubblades från fyra till åtta från 2012 till 2014 och ökade senare med 3 för sista året i 

tidserien.  
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Tabell 11 Beskrivning av Telenors kategori motivation 

 

Kategorin för den andra grupperingen av nyckelord som handlar om motivation hos de 

anställda exemplifierar genom staplarna ovan samband i årsredovisningarna över en 

tidsperiod mellan åren 2008-2016. De nyckelord som associeras med kategorin är motivation, 

innovation, frånvaro, karriär, arbetsvillkor och personalomsättning. Kategorin handlar om hur 

ledningen kan motivera de anställda.   

Ord förknippade med motivation förekom två gånger 2008, 2010, 2014 och 2016. De ord som 

förekom var motivation och personalomsättning en gång vardera för 2008 och 2010 medan 

innovation var det bakomliggande ordet som förekom två gånger år 2014.  
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Tabell 12 Beskrivning av Telenors kategori anställda 

 

Telenor valde att ta upp ord förknippade med personal minst en gång genom alla de fem 

perioderna mellan 2008 – 2016 och som högst år 2016 och 2008 men lägst 2014 och 2012.  

De anställda var mest omfattande år 2016 och hade ett värde på 25 gånger. Stapeln har ökat 

över tidserien. År 2008 var värdet 10 och sänktes sedan till 7 år 2010. Medan år 2012 och 

2014 var värdet 5. Från 2014 ökade användandet av kategorierna anställda med 80 procent 

och hade ett nytt värde på 25 från 5 år 2014.  
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Tabell 13 Beskrivning av Telenors uppkomna nyckelord 

 

De underliggande nyckelorden i externredovisningen inom humankapitalkategorierna var 

Attrahera, behålla, engagemang och utveckling. Attrahera och behålla framkom en gång 

under alla år utom åren 2012 och 2014. Medan utveckling framkom mer än en gång alla åren 

och diskuterades mest under året 2012 där det framkom fem gånger.  

Avslutningsvis var de mest populära orden mångfald och könsfördelning inom den frivilliga 

årsredovisningen på en frekvens av nio gånger och förekom under det senast analyserade året 

2016. Följt av personal på en frekvens av sju gånger under åren 2014 och 2016. Därefter var 

kompetens det tredje mest frekventa ordvalet och upplystes på sex olika ställen under året 

2016.  

 

5.4.2 Telenor Kärncitat 
 

Telenor var tidiga med att upplysa om att de arbetar med att attrahera och bibehålla befintlig 

personal och hur företaget satsade på att förmedla sina värderingar.  

 

”Telenor recognises the importance of attracting and retaining skilled and motivated 

employees and managers with a strong commitment to the business in line with Telenor’s 

ethical guidelines and values. […] We see a consistent development of leadership capabilities 

and knowledge and understanding of Telenor core values and codes of conduct among 

employees” (Telenor, 2008 s.7). 
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Redovisningen av humankapital bygger på att Telenor ser de viktiga aspekterna i att attrahera 

och behålla kunnig personal. Där företaget väljer att upplysa att de investerar i att utveckla 

egenskaper såsom ledarskap, kunskap och förståelse för de värderingar Telenor står för. 

Därefter fortsätter Telenor med att upplysa om hur de arbetar med de sociala kontrakt som 

finns mellan företaget och samhället.  

 

”Telenor is committed to ensuring diversity in the group and can demonstrate good results in 

this area. This work focuses on women, ethnic minorities, senior employees and those with 

disabilities” (Telenor, 2008 s.8).  

 

Telenor redovisar att det är viktigt att säkerhetsställa att det råder mångfald hos de anställda. 

Där redovisningen av humankapital beskrivs som något Telenor vill uppnå i framtiden och 

blir mer ett beskrivande strategiskt citat.  Telenor skriver två år senare att med deras stora 

arbetskraft kan de generera avkastning till aktieägarna.   

 

”With more than 30 000 competent employees worldwide dedicated to the same vision and 

values, I am confident that Telenor Group will continue to secure growth and value for our 

shareholders through 2011” (Telenor, 2010 s.1).  

 

Här redovisas humankapital som kompententa medarbetare som strävar efter samma mål. 

Denna typ av citat är också strategiska i den mån att ledningen är övertygad om att hela 

koncernen inklusive de anställda kommer att generera tillväxt och värde för aktieägare. 

Redovisningen här riktas till aktieägare och ska inbringa en typ av övertygelse att inte bara 

ledningen utan även humankapitalet bidrar till tillväxt. Nedan skriver Telenor att även de ska 

arbeta med att införskaffa personal med rätt kompetens och även bibehålla motiverad 

anställda.  

 

”The Telenor Group works consistently to attract and retain skilled and motivated employees 

and managers […]. In 2010, the Group continued the global Telenor Development process 

which consists of a number of sub- processes such as workforce planning, performance 

review and leadership development. Telenor strives consistently to develop leadership 

capabilities and knowledge” (Telenor, 2010 s.8).  
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Ett återkommande citat som menar att ledningen arbetar med att attrahera och bibehålla 

talangfulla och motiverade anställda. Här redovisas humankapital som en historisk utveckling 

av arbetskraften. Utvecklingen innebär planering, utvärdering av prestation och 

ledarskapsutveckling. Avslutningsvis redovisas humankapital som en ständig process av att 

utveckla ledarskapstalanger och kunskap. Citatet är mer av en kameral berättelse i den mån att 

den beskriver redovisningen av humankapital som en historisk process som Telenor arbetat 

med tidigare och ständigt utvecklar. Telenor skriver i citatet nedan att de påverkar 

livskvaliteten för alla sina kunder och med detta kan företaget fortsätta generera värde.  

 

”Telenor is built around people. We see that we are making an impact on the lives of our 

customers and in the societies where we operate, and I am confident that we will continue to 

create value for our shareholders and customers in the years to come” (Telenor, 2012 s.1).  

 

Att Telenor är byggt runt människor är en typ av redovisningsupplysning om humankapital 

som vill måla upp att de anställda är grundpelaren i företaget. Den förmedlar också den stora 

betydelsen av de anställdas påverkan på företaget och för externa relationer med kunder och 

aktieägare. Citatet beskriver den verkställande direktörens övertygelse om att de anställda 

kommer att skapa värde för aktieägare i framtiden. Därför är den visionär i den mån att 

ledningen har övertygelsen att medarbetarna kommer att genera värde i framtiden och även 

strategisk då den åsyftar att skapa värde framöver. I ett senare stycke skriver Telenor hur 

viktiga deras anställda är för att företaget ska kunna fungera nu och i framtiden.  

 

”The people working in Telenor are the company’s most important asset in order to serve 

customers today and in the future. The employees always need to be aligned with Telenor’s 

way of doing business, as set out in the «Telenor Way». […] The Telenor Way, coupled with 

the business strategy, serve as the main drivers for people development […] Telenor’s 

strategic ambitions require talent to flow effectively across borders through employee 

mobility and effective competence sharing. new processes and frameworks for international 

mobility have been developed and implemented […] Telenor has also established 

programmes and processes to strengthen the development of functional experts” (Telenor, 

2012 s.9).  
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Här redovisas humankapital som företagets viktigaste tillgång i dagsläget och framöver. 

Ledningen redovisar också att de skapat en utbildning för de viktigaste tillgångarna som är de 

anställda och kallas Telenor Way. Det beskrivs också hur de anställda som en tillgång kan 

allokeras strategiskt och effektivt och de anställda kan bidra med kompetens på de olika 

marknaderna som Telenor är aktiv på. Samtidigt redovisar Telenor att de investerar i program 

och processer för att stärka värdet på humankapitalet. Berättelsen om humankapital har 

egenskaper som en strategisk berättelse där ledningens förmåga att placera sina anställda kan 

bidra med flexibilitet nu och i framtiden. I nästa citat går det att utläsa att Telenors ambitioner 

att beskriva sin arbetskraft byggt på nationalitet, utbildning, kön, ålder och kulturell bakgrund. 

 

”Vid utgången av 2014 anställde Telenor-koncernen cirka 35 000 personer på 13 marknader. 

Denna personal representerar stor mångfald, med avseende på nationalitet, utbildning, kön, 

ålder och kulturell bakgrund. […] To support Telenor’s business and organisational ambitions 

going forward, Telenor’s aim is to further develop a differentiated culture, ensure unrivalled 

competence and develop an adaptable organisation. Developing leadership and expert talents 

is prioritised by Telenor and is systematically implemented” (Telenor, 2014 s.10).  

 

Citatet inleds med personalstyrkan på 35 000, en ökning på 5 000 personer sedan 2010 och är 

aktiva på 13 marknader. Efteråt redovisas de anställda som en stor mångfald och 

organisationen fortsätter att utveckla ledarskap och färdigheter hos personalen. Redovisningen 

av humankapitalet bygger på att ledningen för en anpassningsbar strategi för organisationen 

och har inslag av en strategisk berättelse om hur företaget kommer att se ut och satsa 

framöver. Satsningarna är enligt vad Telenor beskrivit nedan egenskaper och placering på de 

anställda.  

 

”For a global company, integrated talent mobility (skills, experiences, placements) is key for 

sustainable business success” (Telenor, 2014 s.10).  

 

Beskrivningen av humankapitalet menar att flexibilitet krävs för ett globalt företag att bli 

hållbart och framgångsrikt med hjälp av den anställdes färdigheter, erfarenheter och placering. 

Redovisningen bygger på att ledningen tar ett hållbarhetsperspektiv och är säljande i den mån 

att språket är anpassat för att övertyga genom en säljberättelse. Därefter kommer Telenor att 

fokusera på att deras medarbetare är engagerade, något som kan utläsas i följande citat.  
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”Employee engagement continues to be a key focus […]” (Telenor, 2014 s.10). 

 

”Our ambition is to be an attractive employer for people with digital competence and digital 

mindset.” (Telenor, 2016 s.5). 

 

Ledningen beskriver även i en årsredovisning två år senare att det finns en ambition om att 

vara en attraktiv arbetsgivare för individer som har en digital kompetens med ett likt tankesätt. 

Redovisningen av humankapitalet handlar om att egenskapen om digitaliserat tankesätt och 

kompetens efterfrågas och det är den egenskap som värderas för företaget. Uttrycket om 

digitalisering och framtiden handlar om en visionär berättelse där digitaliseringen står i 

centrum och att det har betydelse för framtiden.  
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6. Analys  

I detta kapitel analyseras den inhämtade empirin och sedan sätts i relation till studiens 

tidigare forskning och teoretiska referensram för att kunna dra slutsatser om hur 

redovisningen av humankapital blir mer omfattande och om informationen är beskrivande 

eller värderande.  

 

6.1 Analys av Tabeller 

 

Redovisningen av humankapital blev uppmätt från årsredovisningarna med antal ord som hör 

till de tre kategorierna. Empirin visade att redovisningen av humankapital förekom nästintill 

alla studerade åren, med undantag för 2008 - 2010 för Tele2 där kategorierna motivation och 

kompetenser inte förekom alls. Omfattningen av kategorierna kompetens och anställda har 

visat sig vara större de senare åren än tidigare år för alla företag och kan tolkas som att 

redovisningen av humankapital blir mer populärt i årsredovisningen. Kompetens visade sig 

redovisas mellan 10-20 gånger de senaste åren bland företagen och visar hur populariteten 

växer för de ord som ingår i egenskaper för de anställda i redovisningen.  

 

En svårighet för att kunna se andra samband bland kategorifrekvenserna var att det skedde 

chefsbyten, vilket i sin tur ledde till olika redovisningsuttryck av humankapital. Under de 

analyserade åren hade både Telia, Tele2 och Telenor bytt ut sin verkställande direktör och 

koncernledning minst en gång vardera. Det rådde skillnader i hur olika styrelser och ledningar 

valde att uttrycka organisationens position och syn på framtiden och vad som skulle 

framhävas i informationen till aktieägare.  

 

Även yttre faktorer spelade roll för hur frekvensen av orden i den frivilliga informationen om 

humankapital redovisades. Till exempel så skrev Telenor i årsrapporterna (2012, 2014) att 

verksamheten drabbades av fall där anställda avled i länder som Indien och Myanmar till följd 

av brist på säkerhet. Detta ledde till att ledningen valde att rikta redovisningsuttryck mot 

säkerhet och förbättrade arbetsvillkor de senare åren vilka förekom mer i årsrapporten för 

2016 (Telenor, 2016). Telia befann sig också i ett liknande fall där de valde att använda 

nyckelord som utbildning mer frekvent än tidigare år. Ordet ingick i kategorin kompetens och 

anledning var att företaget blivit anklagat för en korruptionshärva som berörde en av Telias 

verksamheter i Uzbekistan år 2012. Ordet utbildning ökade i omfattning för att 
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företagsledningen valde att satsa mer på anställdas medvetenhet om anti-korruption (Telia, 

2014, 2016). Det fanns inget krav på ledningarna att upplysa om hur de arbetat med skandaler 

och andra händelser som hänt organisationen under årets gång. Dock kunde det finnas 

incitament att rapportera om hur ledningen aktivt valde att motverka detta genom att uppnå 

legitimitet med verksamheten och förtroende för ledarskapet långsiktigt. 

 

Omfattningen av den frivilliga redovisningen för medarbetare har också ett samband med 

sidantalet på årsredovisningen. Telia till exempel har mest frivillig information om 

humankapital och deras årsredovisning år 2016 hade flest antal sidor på 230 stycken, till 

skillnad från Tele2s årsredovisning 2016 som är 73 sidor (Telia & Tele2, 2016).  

 

De underliggande nyckelorden som var mest förekommande under de senare åren för alla tre 

företagen var attrahera och behålla personal. Det visade att företagen i branschen valde att 

redovisa att det var viktigt för företagen att attrahera ny personal och arbeta aktivt för att 

behålla sin personalstyrka också. Forskaren tolkar det som att det råder en strid om kompetens 

och de anställda i branschen.  

 

Årsredovisningen skulle vara mer en än ett svar på de normer och regler som ställdes från 

samhället och beslutsfattares sida. Årsredovisningen var en del av företagets imageskapande 

och varumärkesstärkande process genom kommunikation (Stanton och Stanton 2002). Detta 

gällde främst det inledande avsnittet från den verkställande direktören även kallat ”VD har 

ordet” skrev Bournois & Point (2006). Under rubriken för det inledande brevet från den 

verkställande direktören riktas information till aktieägare, investerare, analytiker och de 

anställda. Det är under sektionen ”VD har ordet” och förvaltningsberättelsen som kärncitaten 

hittats och analyserats genom en innehållsanalys.  

 

6.2 Analys Kärncitat  

 

Telia skriver i sina årsredovisningar att fler och fler produkter blir tjänster (2016) och att 

konsumtionssamhället övergår till ett kunskapsbaserat samhälle (Telia, 2016 & 2008). Med 

tanke på övergångsskiftet i samhället har de anställda fått en högre betydelse än vid tidigare 

produktionsinriktade samhällen som även Drucker (1989) förutspådde. Utvecklingen av 

redovisning av humankapital visade att citaten från VD har ordet och förvaltningsberättelsen 

framgick som mer strategiskt viktig snarare än jämförbar, relevant och rättvisande. Forskaren 
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kollade på om redovisningen av humankapital var beskrivande eller värderande. Den tolkning 

forskaren gjorde var att i majoriteten av fallen så var redovisningen av humankapital 

beskrivande utifrån egenskaper, inställning och uppfattning från ledning. Beskrivningen av 

humankapital kunde också vara formad utifrån olika aspekter som även diskuterats av 

Sandell, et al. (2018). Och den var kameral, strategisk, visionär eller säljinriktad samt 

förmedlad som ett tacktal. De mest vanliga typerna av berättelser var den strategiska 

berättelsen som beskrevs som en framåtblickande berättelse. Tacktalet var också ett populärt 

redovisningsuttryck där ledningen valde att tacka för året som gått genom att rikta 

uppskattningen till de anställda på företaget (Sandell, et al. 2018). Telia valde i början på 

2008 att diskutera engagemang och motivation vilket pekar mot de anställda. Detta tolkar 

forskaren som ett typiskt säljande tal där ledningen aktivt redovisar humankapital på ett sätt 

som ska övertyga om Telias förmåga att ha kvalificerad och kompetent personal. Under det 

senare året 2016 bytte Telia redovisningsstrategi i VD har ordet för humankapitalet till ett 

tacktal där Telia riktade ett särskilt tack till de anställda. Även Tele2 valde att rikta sin 

introduktionsberättelse som ett tack till de anställda. Redan efter året 2012 pratade den 

verkställande direktören i redovisningen om humankapital om att det var de anställdas 

engagemang som gjort Tele2 till den unika arbetsplats som den var och att ett särskilt tack 

riktades till personalen. Tele2 var också det enda företaget som dominerades av den visionära 

berättelsen om att potentialen i deras kultur kan leda till framgång och där rätt balans i 

rekrytering är nyckeln till framgång. Telenor å andra sidan dominerades av den strategiska 

berättelsen där företaget fokuserade framåt i sin redovisning av humankapital. Ledningen 

uttryckte framtiden som god där de ska försöka attrahera och behålla kompetent personal. De 

skriver även att de ska arbeta med att uppnå mångfald i arbetskraften och att personalstyrkan 

ska generera framtida avkastning till aktieägarna. De analyserade åren fortsätter Telenor att 

vara strategiska i sina redovisningsuttryck. De skriver under senare år att Telenor påverkar 

människor och individer idag och i framtiden, samt att de ska arbeta med att driva kulturen 

framåt och om hur företaget ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för personal med 

digitala kompetenser och färdigheter. Telenor kan därför klassificeras som en strategisk aktör 

i redovisningen av sitt humankapital och budskapet riktas till aktieägare om hur företagets syn 

på framtiden är.   

 

Det forskaren frågar sig under empirianalysen är om redovisningen kommer att utvecklas i en 

viss beskrivande eller värderande riktning. Forskaren vill också se om redovisningen av 

humankapitalet blir likartade eller om det finns incitament att verka legitima.  
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Det som dominerar i analysen av bolagen är att företagen arbetar aktivt med att stärka sin 

identitet. Enligt de nuvarande regleringarna ska redovisningen vara rättvisande, jämförbar, 

verifierbar och begriplig (IFRS, 2010). Forskaren ser att dessa berättelser inte ligger i linje 

med de principer som blivit uppsatta. Berättelserna är inte reglerade och behöver därför inte 

följa kriterierna som IFRS satt upp. Det tyder på att förväntningar och krav på redovisningen 

kan eftersträvas av reglerande institutioner som vill påverka redovisningen av humankapital 

att blir mer resultatinriktat och mätbart i framtiden. De reglerande institutionerna vill att 

företagen bör fokusera på en rättvisande värdering istället för på en strategisk betydelse.  

  

Om redovisningen av humankapital hade gått i en viss riktning för branschen och 

företagsprinciperna skulle bli likgiltiga genom isomorfism kunde forskaren inte konstatera, då 

det fanns flera skillnader mellan organisationernas val av redovisningsuttryck. Dock så fann 

forskaren liknande små inslag av isomorfism där Telia, Tele2, och Telenor valde att redovisa 

om hur deras organisation arbetade med att attrahera och bibehålla ny personal. Detta var en 

typ av upplysning som förekom för alla de tre företagen under ett år eller mer. Det tolkade 

forskaren som att det skett en hög grad av konkurrensutsättning för arbetskraften i branschen 

och att det råder en rivalitet om vilka som kan attrahera och bibehålla dessa mänskliga 

resurser. Genom denna typ av redovisning, tolkade forskaren att tillgången på kompetent 

personal fick en högre betydelse för branschen än tidigare då alla de analyserade företagen 

valde att redovisa om att attrahera och bibehålla befintlig personal i humankapitalets sektion.  

 

Humankapitalet har blivit en viktig del av en legitimerad text i den frivilliga redovisningen. 

Företagen rapporterar inte nödvändigtvis den underliggande, rättvisande informationen om 

verksamheten utan snarare förhoppningar om framtiden. Detta leder till att texten blir formad 

i den mån informationen ska bli legitimerande. Telenor skriver om sin syn på framtiden för att 

förmedla en bild av hur företaget är verksamt på lång sikt istället för att upplysa om företagets 

nutida position. Magness (2006) skrev att företag inte kan köpa legitimitet utan det måste 

förmedlas genom den frivilliga informationen om hur företaget kan leva upp till förväntningar 

och trender i samhället. Legitimitet följde de prestationer och de förväntningar som var 

förknippade med företaget, när prestationen var högre var legitimiteten högre (Magness, 

2006). När de tre företagen rapporterar om engagerade medarbetare översätts de med 

prestation och resultat och kan inbringa en typ av legitimitet för företagen. Telia rapporterade 

om att engagerade medarbetare bidrar till lönsamhet, medan Tele2 skriver att medarbetare 
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utgör en fantastisk arbetsplats och Telenor upplyste om att engagerade medarbetare är ett av 

deras huvudfokusområden. Det kan också vara en anledning för att stärka legitimiteten i 

redovisningen av humankapital och bidra med lönsamhet (Suchman, 1995).  

Deegan & Unerman (2011) beskrev legitimitet som ett socialt kontrakt mellan företaget och 

dess omgivning. Ledningen kan välja att redovisa om sociala aspekter såsom mångfald, miljö 

och mänskliga rättigheter för att uppnå en form av legitimitet. Både Telenor och Tele2 valde 

att redovisa om mångfald kopplat till sina humankapital. Telenor valde att specificera att de 

vill ha mångfald när det gäller kön, etnicitet, människor med särskilda behov och kulturell 

bakgrund, medan Tele2 valde att förutom mångfald, beröra andra områden som etik och 

efterlevnad, integritet och sekretess, miljö och barnskydd. Redovisningsretoriken kan enligt 

Deegan & Unermans (2011) resonemang bidra till att öka legitimiteten i redovisningen av 

humankapital.  Ett välskött bolag behöver inte vara rättvisande i den frivilliga informationen 

utan snarare uppfattas som legitimt inför omvärlden. Resonemanget kan leda till att grupper 

som är för regleringar har ytterligare anledning att begära bort företagen från den strategiska 

berättelsen inför framtiden och istället in på en redovisning som innefattar en mer rättvisande 

bild av verkligheten.   
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7. Avslutande diskussion 

I det avslutande kapitlet presenteras slutsatserna i relation till studiens syfte och egna 

reflektioner. Därefter presenteras även studiens kunskapsbidrag och förslag till fortsatta 

studier utifrån studiens utgångspunkt.  

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för redovisningen av humankapitalets 

betydelse i tjänstesektorn och genom förståelsen se hur den frivilliga redovisningen av 

humankapital har utvecklats under de senaste tio åren. 

I bakgrundsdiskussionen diskuterades det varför humankapital inte redovisades som en 

tillgång i balansräkningen. Humankapital redovisades inte som en tillgång då företaget inte 

ägde personalen. Tillgångar måste ägas av företaget för att få redovisas som en tillgång. 

Anledningen till att tjänsteföretag redovisade personalupplysningar som frivillig upplysning 

till den reglerande informationen, var enligt tidigare forskning; för att ge en mer relevant 

värdering av organisationens verksamhet. Empirin visade dock att företagens redovisning av 

humankapital skedde beskrivande i form av en berättelse mer kvalitativt istället för 

värderande uttryck i årsredovisningarna. Det fanns olika sätt som företagens berättelser var 

utformade på. Dessa var bland annat den kamerala berättelsen som fokuserar på företagets 

finansiella ställning och knyter an de till anställda (Sandell, et al. 2018). Ett sådant exempel 

var Telia (2008) som skrev att företaget var ett starkt finansiellt bolag med stor kompetens 

och motiverade människor. Företagen kunde också uttrycka redovisningen av humankapital 

genom strategisk och visionär berättelse som åsyftade till att vara mer framåtblickande och 

beskriva ledningens förmåga att se framtida möjligheter (Sandel, et al. 2018). Telenor (2010) 

valde att uttrycka sin redovisning av humankapital med en visionär och strategisk retorik när 

ledningen skrev att de hade förtroende för att de 30 000 kompetenta anställda världen över 

skulle fortsätta att leverera avkastning och tillväxt för bolagets aktieägare. Företagen kunde 

forma redovisningen av humankapital som ett tacktal till de anställda och ett säljande tal till 

aktieägarna (Sandel, et al. 2018). Tele2 (2012) skrev att de var storartade människor som 

gjorde arbetsplatsen storartad och de anställdas engagemang var något ledningen valde att 

rikta sitt tack till. Genom att ledningen påpekade att de har storartad personal som i sin tur 

bidrog till en extraordinär arbetsplats blev det som en säljande retorik om de anställda till 

aktieägarna. Därmed kunde forskaren dra slutsatsen att redovisningen av humankapital kunde 

ha olika betydelser beroende på skepnaden av ledningens olika retorikstrategier. 
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Omfattningen av den frivilliga redovisningen av humankapital kunde avläsas ur diagrammen 

på frekvensen av kategorierna. Diagrammen visade att det fanns variation mellan de olika 

företagen, där Telia hade den högsta sammanlagda summan frivilliga redovisningsord som 

handlade om humankapital hos operatörerna. Koncernledningens redovisning av 

humankapital fick en ökad omfattning efter att frekvensen av orden ökade mer under senare år 

hos operatörerna. Detta tolkade forskaren av studien att omfattningen hade ökat mer och mer 

under de 10 analyserade åren där 2016 hade fler ord frekvenser är tidigare år.  

I det teoretiska ramverket diskuterades det om det kunde finnas några legitimitetskäl eller om 

redovisningen av humankapital i branschen går mot en likartad utformning. 

Hur företagen valde att redovisa humankapital påverkades också av de rådande normer som 

fanns i samhället. Både Tele2 och Telenor valde att redovisa mångfald i årsredovisningen 

vilket kunde vara en norm. Mångfald behövde inte nödvändigtvis ha en betydelse för 

verksamheten men valde ändå att redovisas. Vid uteslutande av normer kan de uppstå 

legitimitetsgap och företag som väljer bort att upplysa om dessa kan äventyra legitimiteten. 

Det konstaterades också att berättelserna som ledningen producerade har blivit en legitimerad 

text i den mån att de inte alltid behövde vara rättvisande utan hade en strategisk innebörd. 

De fanns skillnader mellan redovisningen av humankapital mellan de olika företagen. Detta 

observerades av forskaren främst genom tabellerna som var unika beroende på organisation, 

men även på kärncitaten som visade att företagen beskrev redovisningen av humankapital på 

olika sätt. Tele2 valde att rikta tack till de anställda medan Telia redovisade i större 

omfattning om egenskaper som kompetens och engagemang. Telenor i sin tur fokuserade på 

att utveckla ledarskap och kunskap hos sina anställda och riktade budskap till aktieägare om 

dess framtida roll snarare än ett tackbrev till de anställd som förekom hos Telia och Tele2. 

Forskaren drog därför slutsatsen om att isomorfism inte förekom hos de analyserade 

företagen.  

Informationen som analyserats är oreglerad och är uttryckt i ord istället för siffror. 

Redovisningen av humankapital hade en tydlig tendens att bli viktigare att upplysa om och 

samtidigt misslyckats att utvecklas på säkra sätt att tillförlitligt mäta värdet på personalen och 

för att kunna mäta kvantitativt och kan därmed försvåra värderingen. Detta lämnar utrymmen 

för ledningar att redovisa humankapital som strategiskt berättande information 

Avslutningsvis kunde forskaren med studien konstatera att det fanns en utveckling av 

humankapitalet som strategisk betydelse. Det tydde på att sättet att redovisa humankapital 



58 
 

kommer att med den strategiska berättelsen stå inför en viktig utveckling. I studien kunde 

forskaren konstatera att redovisningen av humankapitalet var kvalitativt uttryckt i ord därför 

strategisk och inte resultatbaserade som är mer av värderande inslag.  

 

7.1 Studiens bidrag  

 

Studiens bidrag var att se hur redovisningen av humankapital kunde se ut och hur stor 

omfattningen var samt de skillnader och likheter som funnits hos de tre största 

telekommunikationsaktörerna i Sverige.  

Denna studie skiljer sig från andra studier genom att den fokuserat på tjänstesektorn och 

samtidigt begränsat sig till telekombranschen för att få en förståelse för hur denna bransch 

valde att redovisa humankapital vilket ingen annan studie gjort. Studien bidrog med hjälp av 

befintlig teori till hur företagen inom tjänstesektorn valde att redovisa humankapital med stöd 

av legitimitetsteorin och isomorfismen. Forskaren valde att analysera frekvens av kategorier 

som byggts på tidigare forskning och definierar humankapital. Samtidigt kombinerades 

kategorierna för att finna teman i kärncitat som i sin tur hittades och analyserades och 

resulterade i slutsatsen om redovisningens betydelse. Kombinationen som tillämpats har heller 

inte applicerats tidigare av annan forskare på fältet som rör redovisningen av humankapital. 

 

I Studien konstaterades det att redovisningen av humankapital kunde redovisas i olika 

beskrivande former riktat antingen till anställda eller till aktieägarna där ledningen beskrev de 

anställdas viktiga roll i företaget. Studien visade också kunskapen om att redovisningen av 

humankapital blivit mer omfattande under senare år och att det fanns en relation mellan antal 

sidor och hur storskalig upplysningen av humankapital var. Studien visade även att yttre 

faktorer kunde påverka retoriken på ledningens val av redovisningen av humankapital. Där 

skandaler och andra händelser som företaget var med om kunde påverka redovisningen av 

humankapital. 

 

7.2 Förslag till framtida forskning 

 

Ett förslag för framtida forskning skulle kunna vara om samma undersökning gjordes för 

bemanningsföretag där personalen är produkten. Hur man redovisar denna typ av 

humankapital i årsredovisningen och hur utvecklingen av redovisningen skett.  
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En annan intressant studie som skulle kunna göras är att se om det finns likheter och 

skillnader inom en annan kunskapsbransch såsom turistbranschen eller banksektorn där 

personalen har en viktig roll i verksamheten och sedan sätta detta i relation till en 

produktskapande organisation. Det skulle kunna vara intressant att se en studie som visar en 

jämförelse mellan en kunskapstung verksamhet och en produktinriktad verksamhet för att se 

skillnaderna i redovisningen av humankapital.  
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