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Sammanfattning 
Titel: Börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer – sökandet efter ett samband 

 

Nivå: D-nivå 

 

Författare: Joachim Saillard 

 

Handledare: Lars Ekstrand 

 

Datum: 2013-06-24 

 

Bakgrund: Humankapital är en viktig resurs för samhället och 

företagen, vilket lett till överväganden huruvida den ska tas med i 

redovisningen. Divergerande uppfattningar om humankapitalets 

samband med prestationen i företag leder till ett behov av vidare 

forskning, i synnerhet utifrån fördjupningsområdet redovisning. Ett 

klargörande av kunskapsläget vad gäller humankapitalredovisning 

och företagsprestation kan möjligen bidra med att minska 

diskrepansen mellan humankapitalredovisning i teorin och praktiken 

samt tjäna som utgångspunkt för fortsatt forskning.  

 

Syfte: Syftet med studien är att göra en beskrivning och kritisk 

analys av aktuell forskning om sambandet mellan börsnoterade 

företags redovisade humankapital och deras företagsprestationer.  

 

Teori: Den teoretiska referensramen består huvudsakligen av tre 

sambandsmodeller som beskriver sambandet mellan börsföretags 

redovisade humankapital och deras företagsprestationer, men även 

av begreppen: humankapitalredovisning, intellektuellt kapital, 

humankapitalmått, finansiella prestationsmått och kunskapsföretag.  

 

Metod: Uppsatsen är en litteraturanalys/forskningsöversikt baserad 

på vetenskapliga artiklar. Empirin består av tidigare empirisk 

forskning som har analyserats genom sekundäranalys.  
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Resultat och slutsatser: Den empiriska forskningen har hittills 

givit blandade resultat och sambandet mellan börsnoterade företags 

redovisade humankapital och deras företagsprestationer har inte 

verifierats i tillräckligt hög utsträckning, vilket försvårar tolkningen 

av resultaten. Forskningsresultaten hittills tycks likväl tyda på ett 

positivt samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer samt att detta samband 

gäller humankapitalkategorierna: anställda, kunskap och 

produktivitet; finansiella prestationsmått; industriella marknader och 

kunskapsföretag. Den granskade forskningen tyder också på att det 

finns flera redovisningsdimensioner av sambandet mellan 

börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer. Dimensionerna är: humankapitalredovisning, 

redovisning av intellektuellt kapital, frivillig redovisning och 

kvaliteten och omfattningen av redovisningen.  

 

Förslag till fortsatt forskning: En idé till fortsatt forskning är att 

undersöka potentiella kausala samband mellan 

humankapitalredovisning och prestation i svenska företag, genom 

företagsanalyser, för att på detta sätt söka skapa empirisk 

falsifiering av sambandsmodellerna. En annan idé kan vara att 

undersöka någon av de dimensioner som fenomenet – börsnoterade 

företags redovisade humankapital och deras företagsprestationer – 

innefattar. Dimensionerna framgår av föregående stycke och är 

viktiga för att i forskningen täcka in sambandets komplexitet.  

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsens bidrag är en genomgång 

av aktuell forskning om sambandet mellan börsföretags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer och kan därmed 

användas som utgångspunkt för fortsatt forskning inom området 

humankapitalredovisning.  

 

Nyckelord: Humankapital, humankapitalredovisning, börsnoterade 

företag, humankapitalmått, finansiella prestationsmått, samband 

mellan redovisat humankapital och företagsprestationer, 

kunskapsföretag. 
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Abstract 
Title: The accounted human capital of stock listed companies and 

their firm performances – the search for an association.  

 

Level: D-level  

 

Author: Joachim Saillard 

 

Supervisor: Lars Ekstrand 

 

Date: 2013-06-24 

 

Background: Human capital is an important resource for 

companies and society, which has lead to considerations, whether it 

should be accounted for, or not. Divergent views on human capital 

and the connection to firm performance, leads to a need for further 

research, especially from the accounting point of view. A 

demonstration of the known research on human capital accounting 

and company performance, can possibly contribute to reducing the 

discrepancy concerning human capital accounting, in theory and 

practice, and serve as a starting point for further research.  

 

Aim: The study’s aim is to give a description and a critical analysis 

of the current research on the association between stock listed 

companies’ accounted human capital and their firm performances.  

 

Theory: The theoretical reference frame mainly consists of three 

association models on the accounted human capital of stock listed 

companies and their firm performances, as well as the concepts of: 

human capital accounting, intellectual capital, human capital- and 

financial performance measures and knowledge companies.  

 

Method: The thesis is a literature review, based on research papers. 

The empirical material consists of past empirical research which has 

been analyzed through secondary analysis.   
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Results and conclusions: The empirical research, has until now, 

given mixed results and the verification of the association between 

the accounted human capital of stock listed companies and their 

firm performances is modest, which complicates the interpretation 

of the results. The known research, however seems to show a 

positive relationship between stock listed companies’ accounted 

human capital and their firm performances and that this relationship 

concerns the human capital measures: employees, knowledge and 

productivity; financial performance measures; industrial markets 

and knowledge companies. The examined research also seems to 

point out that there are several accounting dimensions of the 

association between stock listed companies’ accounted human 

capital and their firm performances. These dimensions are: human 

capital accounting, accounting for intellectual capital, voluntary 

disclosure and the quality and comprehensiveness of accounting.  

 

Suggestions for future research: An idea for future research is to 

examine potential causal relationships between human capital 

accounting and performance in Swedish companies, through 

company analyzes – in order to try to establish an empirical 

falsification of the association models. An other idea could be to 

examine the dimensions of the phenomenon – stock listed 

companies’ accounted human capital and their firm performances. 

These dimensions were made clear in the previous paragraph, and 

are important to study in order to capture the complexity of the 

association, in the research field.  

 

Contribution of thesis: The contribution of the thesis is a review of 

current research on the association between stock listed companies’ 

accounted human capital and their firm performances and can thus 

be used as a starting point for further research within the area of 

human capital accounting.  

 

Key words: Human capital, human capital accounting, stock listed 

companies, human capital measures, financial performance 

measures, connections between accounted human capital and firm 

performances, knowledge companies.   
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1 Inledning 
I detta avsnitt redovisas studiens bakgrund, problem, frågeställningar, 

syfte och uppläggning. Läsaren avses få en introduktion av vad som 

kommer att avhandlas.  

1.1 Bakgrund 
Studien är ett förarbete till ett möjligt doktorandprojekt (se förslag till 

vidare forskning) som går ut på att undersöka potentiella kausala 

samband mellan humankapitalredovisning och prestation i 

börsnoterade företag. Då humankapitalet får allt större betydelse för 

samhällsekonomin (se t.ex. Lindbeck 2012) ökar dess relevans som 

resurs för företag, och klargöranden behövs då för hur humankapitalet 

påverkar företagets hållbarhet och välstånd, genom prestationen. Ett 

sätt tros vara genom redovisningen dvs. att redovisa humankapital, 

men detta sätt är inte klarlagt i tidigare forskning. Med min studie 

planerar jag sålunda att skapa förutsättningar för att genom forskning 

eventuellt kunna beskriva utseendet av sambandet mellan börsföretags 

redovisade humankapital och deras företagsprestationer.  

 

I tabell 1 ges ett exempel på en praktisk företagssituation där 

humankapitalredovisning tillämpas genom kompletterande 

information i årsredovisningen:  

 

 

Tabell 1: Intrum Justitia, årsredovisning 2012. 
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1.2 Problem 
Det finns en diskrepans mellan teori och praktik, eftersom 

humankapitalredovisning får mer och mer teoretiskt stöd medan det 

implementeras av få företag i praktiken. Diskrepansen kan innebära 

negativa effekter för samhället, genom sämre företagsprestationer som 

påverkar samhällsekonomin. Synsätten om humankapitalets samband 

med prestationen är komplexa, tvetydiga och inte slutgiltiga. 

Kontentan i detta resonemang leder till ett behov av vidare forskning, 

men även ett klargörande av kunskapsläget, bl.a. för att minska 

diskrepansen.  

1.2.1 Humankapitalredovisningens diskrepans  
Enligt Gamerschlag & Moeller (2011) och Möller

1
 m.fl. (2011) 

implementerar få företag humankapitalredovisning i praktiken, vilket 

leder till att resursen humankapital negligeras. Detta skapar en 

diskrepans avseende externa parters värdering av företag och verkliga 

ekonomiska situationer. Externa parter tenderar sålunda att basera 

beslut på ofullständig information, vilket leder till 

marknadsmisslyckanden genom icke-optimala allokeringar av kapital i 

form av exempelvis dåliga investeringar.  

Mehralian m.fl. (2012) menar att humankapitalredovisning behövs, 

för att minska risken för det gap som annars uppkommer mellan 

marknadsvärdet och det bokförda värdet i kunskapsbaserade företag. 

Att enbart förlita sig på att redovisa finansiella poster kan leda till en 

skev allokering av företags resurser och i förlängningen till 

svårigheter för företag att erhålla konkurrensfördelar. 

Humankapitalredovisning är sålunda nödvändigt för att ge en rättvis 

bild av företaget.  

Cheng m.fl. (2010) konstaterar att gapen mellan företags finansiella 

rapporter och marknadsvärden ökar, vilket misstänks bero på att 

immateriella tillgångar inte tas med i årsredovisningarna. En av de 

viktigaste immateriella tillgångarna är humankapitalet och ett 

försummande av att rapportera det, dvs. att inte tillämpa 

                                      
1
 Möller och Moeller är troligtvis samma författare. Att stavningen är olika beror på olika publikationer i 

vetenskapliga tidskrifter. Jag vet inte vad som är bäst att göra för att undvika förvirring, därför väljer jag att 

återge namnen så som de framgår i resp. artikel.  
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humankapitalredovisning, kan leda till sämre konkurrensfördelar och 

prestation för företag som i stor utsträckning producerar sitt värde 

genom humankapitalet. Detta beror alltså på att företag som 

konkurrerar genom humankapital och inte kommunicerar information 

om humankapitalet till sina intressenter skapar sämre 

värderingsförutsättningar för intressenterna och även sämre 

förutsättningar för sig själva genom att åsidosätta sin viktigaste resurs.  

För att minska diskrepansen är det väsentligt att klargöra 

kunskapsläget om humankapitalredovisnings eventuella samband med 

prestation i företag.  

1.2.2 Humankapitalets samband med 

företagsprestationer 
Cheng m.fl. (2010), Alipour (2012) och Kumukama m.fl. (2010) har 

funnit ett positivt samband mellan intellektuellt kapital och finansiell 

prestation i företag, vilket antyder att humankapitalet som del i det 

intellektuella kapitalet, påverkar prestationen. Den förra studien 

använde prestationsmåtten ROA (return on assets), ROE (return on 

equity) och Tobin’s Q medan de senare enbart använt 

prestationsmåttet ROA. Crook m.fl. (2011) konkluderar att det 

existerar ett positivt samband mellan humankapital och prestation 

genom ett flertal olika prestationsmått. Mehralian m.fl. (2012) drar 

motsatsvis slutsatsen att det inte finns något samband mellan 

humankapital och de finansiella prestationsmåtten ROA och MB-ratio 

(market to book value ratio).  

Synsätten, som delvis är divergerande, antyder att det är intressant 

att kritiskt och reflekterande göra en bedömning av kunskapsläget om 

börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer, då det i nuläget inte verkar föreligga konsensus i 

den akademiska forskningen. Finns det ett samband och hur ser detta i 

så fall ut? Forskningen om humankapitalets eventuella samband med 

prestationen behöver dessutom utsträckas, i synnerhet genom 

fördjupningsområdet redovisning, vilket betyder att det finns ett behov 

av att undersöka hur redovisat humankapital påverkar 

företagsprestationer. 
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1.2.3 Behovet av vidare forskning 
Enligt Möller m.fl. (2011) och Gamerschlag & Moeller (2011) 

behöver effekterna av humankapitalredovisning på prestationen 

undersökas närmare, för att bygga på deras teoretiska ståndpunkt om 

ett positivt samband mellan humankapitalredovisning och finansiell 

prestation. Enligt min tolkning finns dock få empiriska bevis för att 

Gamerschlags & Möllers (2011) modell stämmer överens med 

verkliga förhållanden i företag och därmed även få bevis för att det 

finns ett positivt samband mellan humankapitalredovisning och 

prestation i företag. Deras studie ger alltså slutgiltigt inget stöd för att 

ett samband existerar mellan humankapitalredovisning och 

företagsprestation.  

Lim m.fl. (2010) konstaterar att en empirisk länk, dvs. ett klarlagt 

samband, mellan humankapital och prestation behöver etableras. 

Mehralian m.fl. (2012) menar att mer forskning behövs kring 

relationerna mellan olika komponenter av intellektuellt kapital 

(däribland humankapital) och företags prestationsvariabler. Crook 

m.fl. (2011) har testat hypotesen ”humankapital har en positiv 

korrelation till prestation” empiriskt genom en metaanalys av 

vetenskapliga artiklar. Min studie skapar förutsättningar för att göra 

ett liknande, utsträckt, test (se förslag till vidare forskning) på svenska 

företag som redovisar humankapital. Kahn m.fl. (2010) konkluderar 

att det är väsentligt för vidare forskning att undersöka 

redovisningsaspekter av intellektuellt kapital, på grund av gapet 

mellan teori och praktik.  

Ovanstående ståndpunkter motiverar och sammanfattar 

utgångspunkten för studien och problemet.  

1.3 Frågeställningar 
I. Finns det ett samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer?  

 

II. Vilka metoder och variabler har använts för att studera det 

eventuella sambandet mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer? 
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III. Vilka marknader och företagstyper är relevanta för ett eventuellt 

samband mellan börsnoterade företags redovisade humankapital 

och deras företagsprestationer? 

 

IV. Vad indikeras för resultat, eventuella brister och svagheter i 

forskningen? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att göra en beskrivning och kritisk analys av 

aktuell forskning om sambandet mellan börsnoterade företags 

redovisade humankapital och deras företagsprestationer. 

1.5 Studiens uppläggning 
Efter genomgång av den teoretiska referensramen följer ett 

metodavsnitt. Därefter presenteras empirin. Påföljande avsnitt är 

analysen och efter den kommer reflektioner. Uppsatsen avslutas med 

mina slutsatser.   
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2 Teori 
I det här avsnittet beskrivs begreppen: humankapitalredovisning, 

intellektuellt kapital, prestation och kunskapsföretag. Underavsnitt tar 

upp bl.a.: humankapital, humankapitalmått och -indikatorer, 

redovisningsreglering och finansiella prestationsmått. Jag redogör 

också för tre teorier (sambandsmodeller) om sambandet mellan 

börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer. Avsnittet avslutas med en motivering av de 

teorier jag valt och en sammanfattning.  

2.1 Humankapitalredovisning 
I en tid där humankapital blir mer relevant och ofta direkt avgörande 

för företags prestationer, tas detta kapital också med i den formella 

redovisningen. Noradiva m.fl. (2011) menar att 

humankapitalredovisning är speciellt väsentligt i en kunskapsintensiv 

ekonomi och i en tid av globalisering och teknologisk förändring, för 

att bestämma företags hållbarhet och välstånd.  

Enligt Gamerschlag & Moeller (2011) och Möller m.fl. (2011) är 

humankapitalredovisning särskilt väsentligt av följande anledningar: 

(1.) företagens sociala ansvar, (2.) för att upprätthålla ett gott rykte, 

(3.) för att öka företagens marknadsvärden, (4.) för att underlätta 

externa parters värdering av företagen och (5.) för att optimera 

företagens strategier. Det finns alltså ett flertal incitament för företag 

att implementera humankapitalredovisning.  

 

Humankapitalredovisning är enligt Kahn & Kahn (2010) en process i 

vilken kvaliteten på arbetskraft mäts och kommuniceras till företags 

intressenter. Enligt Möller m.fl. (2011) minskar 

humankapitalredovisning informationsasymmetrier, agent- och 

transaktionskostnader samtidigt som allokeringen av resurser 

förbättras. De senaste åren har en ökning av humankapitalredovisning 

skett, vilket visat sig i årsredovisningarna genom att fler sökträffar 
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erhållits på humankapitalmått (se humankapitalmått och -indikatorer 

nedan). Tänkbara förklaringar till ökningarna är viljan hos företag att 

påverka externa parter och en utökad prissättning på tillgångar. Viljan 

att påverka externa parter implicerar att företag frivilligt redovisar 

information som påverkar intressenters beslut, för att utfallet av detta 

kan innebära högre prestationer för dem. Prissättning på tillgångar 

drivs av informationsasymmetrier som uppstår när en marknad inte 

tillgodoser en perfekt mängd information. För företag som har en hög 

grad av frivillig redovisning minskar informationsrisken (risken för 

informationsasymmetrier) och därmed minskar även deras 

kapitalkostnader. Således har företag som redovisar mer, mindre 

informationsrisk och därmed lägre kapitalkostnader, än företag som 

redovisar mindre. Det finns ingen reglering av 

humankapitalredovisning varför fenomenet faller under kategorin 

frivillig redovisning (se reglering av humankapitalredovisning nedan).  

Enligt Wyatt & Frick (2010) kan de generella 

redovisningsprinciperna vara en anledning till att posten är sällsynt i 

årsredovisningar. En annan anledning kan vara att investerare 

värdesätter kvantitativa data högre än kvalitativa. Informationen som 

redovisas måste också anses reliabel för att humankapitalredovisning 

ska gå att motivera, eftersom den annars skapar osäkerhet hos 

företagets intressenter. Humankapital anses svårt att mäta och 

framställa i form av reliabla hårddata. Dessa mätproblem och 

kostnader av att mäta, kan överstiga humankapitalredovisningens 

fördelar eller förtjänster, vilket kan vara en anledning till den 

knapphändiga redovisningen. Majoriteten av svenska företag (95 %) 

redovisar dock humankapital i form av löner och antal anställda. 

Denna redovisningsproportion är lägre i USA och Australien.  

Det finns vidare, enligt Wyatt & Frick (2010), olika sätt att redovisa 

humankapital, bl.a. som: kompletterande information i 

årsredovisningar, pressmeddelanden, konferenser, frivilliga 

offentliggöranden av information och andra investerarrelaterade 

kanaler. Det finns dock lite bevis för att företag anser att 

humankapitalinformation, i form av hårda data, är nödvändig. Snarare 

ses det som extra kostnader i affärsverksamheten. Generellt sett 

redovisar företag humankapital om det upplevs ha positiv effekt på 
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företagets intressenter och i den mån de förväntade förtjänsterna 

överstiger de förväntade kostnaderna.  

 

Enligt Wyatt & Frick (2010) ökar humankapitalredovisningen i 

årsredovisningarna från och med år 1998, och med storleken på 

företaget. Företagets rykte har också betydelse för 

humankapitalredovisningen genom att det finns ett positivt samband 

mellan humankapitalredovisning och rykte. Ett argument mot 

humankapitalredovisning är att kapitalmarknader visat sig fungera väl 

utan en fullständig redovisning av immateriella tillgångar (inklusive 

humankapital) och att det därför inte finns anledning att reformera 

redovisningsnormerna. En fördel av att rapportera humankapital är att 

det kan påverka beslutsprocessen för analytiker och leda till mer 

välunderbyggda investerings- och kapitalallokeringsbeslut genom att 

analytikerna då kan ta med ett eventuellt värde av humankapitalet i 

sina analyser.  

Företag som har tillgång till externa kapitalmarknader har enligt 

Wyatt & Frick (2010) visat sig redovisa mer. Ett motiv till 

humankapitalredovisning i sammanhanget är att extern finansiering är 

en riskfaktor för företag och att frivillig redovisning minskar risken, 

genom att reducera informationsasymmetrier och kapitalkostnader (se 

ovan). Överlag verkar det vara mer förtjänster än kostnader i att 

redovisa humankapitalet, när olika intressenter beaktas. Eftersom 

humankapitalredovisning i hög grad är frivilligt är de observerade 

redovisningarna en funktion av selektering (av intressenter) och 

”moral hazard”
2
 relaterat till individuella företag.  

2.1.1 Humankapitalredovisning i praktiken 
Enligt Noradiva m.fl. (2011) presenteras information om 

humankapital, överlag, inte konsekvent och systematiskt i företags 

årsredovisningar, trots att det finns ett behov av det. Frekvensen av 

humankapitalredovisning varierar i praktiken. De vanligaste 

humankapitalattributen som rapporterades har att göra med 

huvudkategorin anställda (se humankapitalmått och -indikatorer 

                                      
2
 ”Moral hazard” är enligt Pindyck & Rubinfeld (2009) när en parts handlande inte observeras och detta 

påverkar sannolikheten av att en prestation, associerad med en händelse, verkställs.  
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nedan), såsom: utvärderingssystem för anställda, utgifter för anställda, 

uppskattningar av anställdas tillfredsställelse och belöningssystem. 

Finansindustrin verkar vara en av de industrier som redovisade mest 

humankapital.  

Kahn & Kahn (2010) menar att humankapitalredovisning började i 

Europa på 1990-talet, t.ex. utvecklade några svenska företag egna 

rapportnormer för mänskliga resurser. (Ungefär 70 % av de svenska 

företagen medgav att de redovisade humankapital i någon 

utsträckning.) Därefter har många internationella företag börjat 

redovisa humankapital. Trots att många företag rapporterar 

humankapital verkar de inte göra det i någon högre utsträckning i 

proportion till den totala redovisningsinformationen.  

2.1.2 Redovisningsreglering för humankapital 
AASB 138 föreskriver, enligt Wyatt & Frick (2010), inte rapportering 

av humankapital – den nuvarande redovisningsregleringen skapar 

sålunda inte incitament att redovisa humankapital. Kahn & Kahn 

(2010) konstaterar att IASs nuvarande redovisningsstandards inte 

tillåter humankapital som tillgång i balansräkningen, inte ens som 

immateriell tillgång. Istället redovisas investeringar i humankapital 

som utgifter i inkomstrapporten. Wyatt & Frick (2010) menar att 

redovisningsreglerare hittills behållit sin traditionella 

redovisningsfokus på materiella tillgångar i företag. De generellt 

accepterade redovisningsprinciperna som går att härleda till 

humankapital är löner och löneskillnader, bonus för anställda och 

chefskompensation. Generellt sett är alltså humankapitalredovisning, 

enligt redovisningsprinciper, frivilligt. 

2.2 Intellektuellt kapital 
Enligt Cheng m.fl. (2010) är intellektuellt kapital en immateriell 

tillgång som kan vara svår att observera och mäta och det finns inte 

någon klar definition av begreppet. Vanliga immateriella tillgångar är 

exempelvis patent, varumärken, copyright etc. En definition av 

intellektuellt kapital skulle kunna vara kunskap som kan omvandlas 

till värde i form av exempelvis medarbetarnas utbildningsnivå. De 
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vanligaste uppdelningarna av intellektuellt kapital går att härleda från 

begreppen: human-, process-, innovations- och kundkapital och en 

vanlig uppdelning är: human-, struktur- och kundkapital. 

Mehralian (2012) definierar intellektuellt kapital som 

värdeskapande aktiviteter som utförs av anställda, direktörer, och 

intressenter kopplade till företaget. En uppdelning görs i human-, 

struktur-, och relationskapital. Kumuma m.fl. (2010) har samma 

uppdelning. Uliana m.fl. (2005) beskriver intellektuellt kapital som en 

tillgång i företag, uppdelad på human-, kund-, och 

organisationskapital, som sannolikt resulterar i framtida inkomster. 

Tillgången består av individ- och organisationsfärdigheter, kunskap 

och strukturer som underlättar interna funktioner och interaktioner 

mellan företag och marknad. 

Alipour (2012) utökar definitionen av intellektuellt kapital till att 

innefatta även socialt kapital och intressentkapital. Socialt kapital kan 

förklaras som kvaliteten av sociala interaktioner i företaget och 

intressentkapital är en undergrupp till strukturellt kapital. Socialt 

kapital och intressentkapital kan kopplas till relationskapital. 

Ovanstående resonemang leder till följande modell för intellektuellt 

kapital:  

 

 
Fig. 1: Intellektuellt kapital. 

2.2.1 Humankapital 
Humankapital kan enligt Gamerschlag & Moeller (2011), Möller m.fl. 

(2011), Lim m.fl. (2010) och Dean m.fl. (2012) ses som en av de 

värdefullaste företagsresurserna och blir, i takt med en kunskaps- och 

informationsekonomisk samhällsutveckling, relevant för företag som 

strävar efter att vara konkurrenskraftiga. Humankapitalet anses särskilt 

Intellektuellt kapital 

Humankapital Relationskapital Strukturellt 

kapital 
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betydelsefullt inom strategisk management, utifrån det resursbaserade 

synsättet (se t.ex. Barney m.fl. 2001). Enligt Noradiva m.fl. (2011) 

bidrar talangfulla individer med överlägsna färdigheter 

(humankapital), till företagens överlevnad och hållbarhet i en 

konkurrensansatt kunskapsbaserad ekonomi. Därav ligger en nyckel 

till konkurrensfördelar på humankapitalet. 

Humankapital kan enligt Gamerschlag & Moeller (2011) och 

Möller m.fl. (2011) definieras som företags potential, att genom sin 

arbetsstyrka, kapacitet och färdighet, erhålla vinster eller prestationer 

utöver det normala. Humankapital innefattar arbetskraftens kunskap 

och kompetens likväl som dess motivation att använda denna i syfte 

att verkställa företagens mål. Humankapital är sålunda knutet till 

företags arbetskraft, i form av arbetande individer, och kan ses som en 

huvudresurs (för företag) i dagens samhälle.  

 

Dean m.fl. (2012) definierar humankapital som talang, färdigheter och 

kunskap hos företags arbetskraft. Enligt Wyatt & Frick (2010) är 

humankapital kunskap, förmågor och attityder hos anställda, som 

medverkar till företagets produktion av varor, tjänster osv. 

Humankapitalinputs är exempelvis rekrytering och anställning, 

pensionsscheman, mentorskap, utbildning, löner och bonussystem. 

Outputs är när dessa faktorer resulterar i värdefulla anställda eller 

optimerar företags rutiner, det intellektuella kapitalet eller 

tillgångarnas, produkternas och tjänsternas avkastning. Lim m.fl. 

(2010) bestämmer humankapital som en fördelaktig 

organisationsresurs som är avhängig den kollektiva intelligensen 

(kvaliteten på arbetskraften mätt i kunskap) hos 

organisationsmedlemmar, och förmågan att utnyttja denna kommer 

sannolikt att förbättra organisationens produktivitet. Crook m.fl. 

(2011) refererar till humankapital som kunskap, förmågor och 

färdigheter, införlivat i människor (abstrakt kunskap). Resursen har 

under lång tid, inom strategisk management, betraktats som en källa 

för värde, både på företags- och individnivå.  

Enligt Möller m.fl. (2011) är en viktig karakteristika för 

humankapital att det inte har ett oberoende (monetärt) företagsvärde. 

Resursen (individerna i företaget) måste interagera med andra resurser 

eller tillgångar för att skapa värde. Företaget kan sålunda inte äga 
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humankapitalet, på samma sätt som det t.ex. kan äga fysiska 

tillgångar. 

Uliana m.fl. (2005) menar att humankapital kan definieras som 

kunskapskomponenten av intellektuellt kapital, utifrån företaget och 

de anställda, eller som individuella förmågor, kunskap, färdigheter 

och erfarenheter av individer (ledning och anställda) i företaget. Det är 

dock, som nämnts, tillsammans med övriga komponenter av 

intellektuellt kapital som det blir värdeskapande.  

Sålunda framkommer en bild av humankapital som individuella och 

kollektiva egenskaper hos företags arbetskraft, vilka bidrar med 

värdeökningar i form av högre prestationer och produktivitet. 

2.2.1.1 Humankapitalmått och -indikatorer 

Noradiva (2011) anger huvudkategorier av humankapitalmått och -

indikatorer: anställda, utbildning, arbetsrelaterad kunskap och 

innovation. Kategorin anställda mäts genom belöningar, utgifter, 

evalueringssystem, tillfredsställelse, hälsa och säkerhet, antal, 

förhållande till ledning, rekrytering, omgruppering m.m. 

Arbetsrelaterad kunskap mäts genom teamwork, inspiration, 

utbildning och engagemang i samhällsaktiviteter. Innovation 

definieras enligt Fagerberg (2011) som nya kombinationer av 

existerande kunskap, nya idéer och implementering av dessa, 

avhängigt produkter och processer. Humankapitalmåtten och -

indikatorerna – såväl huvudkategorier som undergrupper – utgår från 

individerna i företaget.  

Lim m.fl. (2009) identifierar 15 humankapitalmått och -indikatorer: 

tillfredställelseindex för anställda, maximering och utnyttjande av 

anställdas kapacitet, värdeökning per anställd, heltids-, deltids- eller 

tillfälligt anställd, omgruppering, genomsnittlig erfarenhet i år, 

genomsnittlig ålder på ledningen och den operativa personalen, 

genomsnittligt antal års anställning, genomsnittlig utbildningsnivå på 

arbetskraften, omgruppering av experter, andel män och kvinnor i 

ledningen, motivationsindex (mäter ambition, energi, initiativ och 

självständighet hos anställda), stabilitet i arbetskraften (mäter längden 

på anställdas positioner i företaget), arbetskraftskompetensprofil och 

andel löner i relation till totala kostnader.  
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Möller m.fl. (2011) anger tre huvudkategorier för humankapitalmått 

och -indikatorer: kvalifikation och kompetens, motivation och 

personal. Samtliga huvudkategorier avser mått på arbetskraften. 

Kvalifikation och kompetens avser t.ex.: utbildning, intellektuell 

förmåga, expertis, kunskap, intelligens, specialisering m.m. 

Motivation avser bl.a.: frånvaro, karriär, tillfredsställelse, 

omgruppering, kvarhållande av anställda och anställdas tillgivenhet 

till företaget. Personal avser t.ex.: human resource, rekrytering, 

medarbetarskap och mångfald.  

Skillnader i företags produktivitet har enligt Wyatt & Frick (2010) 

kunnat kopplas till investeringar i humankapital och några indikatorer 

på humankapitalets produktivitet kan enligt Lajili & Zéghal (2006) 

vara: kostnader för arbetskraften, försäljning per anställd och 

marginalprodukten för arbete. 

 

Alltså en lista av humankapitalmått och -indikatorer, med fem 

huvudkategorier: anställda, kunskap, produktivitet, motivation och 

innovation, som tar sin utgångspunkt i arbetskraften. Ovanstående 

resonemang leder till följande mått och -indikatormodell för 

humankapital:  

 
Fig. 2: Humankapitalmått och -indikatorer. 
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2.2.2 Strukturellt kapital  
Strukturellt kapital kan enligt Alipour (2012) delas upp i teknologiskt 

och organisatoriskt och inkluderar alla icke-mänskliga kunskapskällor 

i organisationer t.ex., enligt Curado m.fl. (2011),: databaser, manualer, 

strategier, rutiner, dokument och kultur. Strukturellt kapital är relaterat 

till processer och infrastruktur och stödjer humankapitalet.  

Strukturellt kapital kan enligt Alipour (2012) definieras som ett 

system av procedurer för problemlösning och innovation. Vidare 

indikerar strukturellt kapital organisationers struktur och 

sammansättning, som leder till kunskapsproduktion och utveckling 

såväl som spridning av producerad kunskap. Därav består även det 

strukturella kapitalet av färdigheter och förmågor hos individer, 

integrerade i den organisatoriska strukturen. Strukturellt kapital som 

organisationsresurs beskriver sålunda kunskapen som har 

institutionaliserats inom strukturen, processerna och kulturen i en 

organisation.  

2.2.3 Relationskapital 
Relationskapital reflekterar enligt Alipour (2012) värdet ett företag 

skapar genom interna och externa relationer. Interna relationer kan 

t.ex. vara inbördes mellan anställda men även mellan anställda och 

ledning, medan externa relationer kan vara med företagets leverantörer 

eller kunder. I ett större sammanhang kan relationskapital ses som 

relationer mellan organisationer och samhällen där de förra kan ses 

som verksamma aktörer i de senare. Kvaliteten av relationerna anses 

vara nyckelfaktorer för framgång. Relationskapital syftar också till 

utveckling och bibehållning av viktiga förhållanden och 

tillfredställelse i partnerskap och kundlojalitet.  

2.3 Prestation 
Enligt Ax m.fl. (2009) är prestation något som åstadkoms, utförs eller 

genomförs, idag eller i framtiden. I företagssammanhang kan det vara 

exempelvis tillverkningen av en produkt eller utförandet av en tjänst. 

Prestation kan enligt Gentry & Shen (2010) vara bl.a. redovisningens 

lönsamhet eller företags marknadsvärden, men även tillväxt, 
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operationell effektivitet, företags rykten, kunskap om kunder, 

affärsprocesser och sociala prestationer. Det finns ett flertal olika 

prestationsmått varav finansiella mått, som t.ex. lönsamhet, resultat, 

kostnader och försäljning, är vanligast.  

Företags prestation är av central betydelse inom företagsekonomisk 

forskning, inte minst för att förklaringar av prestationsvariationer är 

ett bestående tema inom organisationsstudier (Hoopes m.fl. 2003). 

Företags prestation har en multidimensionell uppbyggnad och består 

av många olika aspekter såsom operationell effektivitet, företags 

rykten och överlevnad. Företag har dock traditionellt sett, enligt Van 

der Stede m.fl. (2006), använt sig av finansiella prestationsmått, trots 

att det numera även finns mått relaterade till bl.a. anställda och 

kunder. Enligt Peasnell (1996) behöver företaget prestationsmått för 

att bl.a. utvärdera kapitalinvesteringar, prissätta aktier och mäta 

effektivitet i styrningen.  

Prestation – i synnerhet finansiell prestation – kan sålunda ses som 

en konkret utgångspunkt för uppskattningar av hur väl verksamma 

företag klarar sig på marknaden. 

 

2.3.1 Finansiella prestationsmått 
Den finansiella aspekten av prestation, enligt Gentry & Shen (2010) 

och Dubofsky & Varadarajan (1987), företags förmåga att uppfylla 

ekonomiska mål, är alltså en av de mest studerade 

prestationsaspekterna. Finansiella prestationsmått kan dikotomiseras i 

marknadsmått (som generellt anses vara ett mått på långsiktig 

prestation) och redovisningsmått (som generellt anses vara ett mått på 

kortsiktig prestation). Redovisningsmått är exempelvis ROA (return 

on assets), ROE (return on equity) och ROI (return on invested 

capital) och mäter föregående års resultat och nuvarande 

balansräkning. Marknadsmått är bl.a. MB-ratio (market to book value 

ratio), Jensen’s och Treynor’s measure och Tobin’s Q. Marknadsmått 

uppskattar marknadens perceptioner om framtida resultat.  
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2.3.1.1 ROA, ROE och ROI (redovisningsmått) 

ROA är enligt Micah m.fl. (2012) ett lönsamhetsmått som tar hänsyn 

till de tillgångar som krävs för att producera inkomst. ROA kan mätas 

som vinst före skatt delat med genomsnittliga totala tillgångar eller 

enligt Gentry & Shen (2010) som nettoinkomst delat med totala 

tillgångar. ROE är enligt Micah m.fl. (2012) också ett lönsamhetsmått 

som kan mätas genom att ställa vinst före skatt i relation till 

genomsnittligt eget kapital eller aktier, eller enligt Gentry & Shen 

(2010) som nettoinkomst delat med allmänna aktier eller eget kapital. 

ROI är enligt Gentry & Shen (2010) även det ett lönsamhetsmått som 

kan mätas som nettoinkomst delat med totalt investerat kapital.  

2.3.1.2 MB-ratio, Jensen’s och Treynor’s measure och 

Tobin’s Q (marknadsmått) 

MB-ratio är enligt Gentry & Shen (2010) ett mått på ett företags 

prestation på aktiemarknaden och kan mätas som ett företags totala 

marknadsvärde delat med dess totala tillgångsvärde. Jensen’s och 

Treynor’s measure kan enligt Lajili & Zéghal (2006) definieras som 

portföljprestationsmått som mäter företags förmåga att generera 

avkastning över det normala. Måtten tar hänsyn till förväntad 

avkastning, ränta och risk. Enligt Dubofsky & Varadarajan (1987) 

baseras Jensen’s och Treynor’s measure på genomsnittlig avkastning 

på företagets aktievärde (det värde som överstiger riskfri ränta). 

Överavkastningen justeras därefter med hänsyn till risk, vilket kan 

göras genom beta- eller standardavvikelse på aktieavkastning. Tobin’s 

Q är enligt Gentry & Shen (2010) ett aktiemarknadsbaserat 

prestationsmått och kan enligt Jindal & Kumar (2012) mätas som 

marknadsvärdet av ett företags tillgångar (aktier och skulder ett 

företag har) i relation till kostnaden för dessa tillgångar (deras 

bokförda värden).  

 

Tabell 2 tillhandahåller en överblick över dikotomiseringen av de 

finansiella prestationsmåtten:  
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Redovisningsmått Marknadsmått 

ROA MB-ratio 

ROE Jensen’s och Treynor’s measure 

ROI Tobin’s Q 

Tabell 2: Finansiella prestationsmått. 

2.4 Kunskapsföretag  
Kunskapsföretag baserar, enligt Sveiby (2001), sina verksamheter på 

kunskapsöverföringar. Dessa kan ske exempelvis mellan individer i 

företag, genom kompetens- eller idéutbyten. Kunskapsöverföringar 

kan ske inom organisationer, men även med organisationers 

omgivning. De huvudsakliga kunskapsöverföringarna sker mellan den 

externa och interna företagsstrukturen samt den individuella 

kompetensen. Mer konkret sker kunskapsöverföringar mellan 

individer och omgivningen, omgivningen och företaget, individer och 

företaget och inom företag, omgivning och mellan individer. 

Kunskapsbaserade företag skapar alltså värde, i form av prestationer, 

genom olika kunskapstransaktioner. Enligt Smith (2003) är 

kunskapsbaserade företag, i högre utsträckning än andra företag, 

beroende av humankapital för att vara konkurrenskraftiga och skapa 

värde genom prestationer.  

2.5 Sambandet mellan börsnoterade 

företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer  
Gamerschlag & Moeller (2011) antar ett positivt samband mellan 

humankapitalredovisning och finansiell prestation i företag. Detta 

samband menar de i synnerhet gäller kunskapsorganisationer. Sofian 

& Earnest (2011) drar slutsatsen att det finns ett positivt samband 

mellan prestation och redovisning av intellektuellt kapital. Curado 

m.fl. (2011) har använt modellen MMRIC (measure, manage and 

report intellectual capital) för att undersöka samband mellan 

redovisning av intellektuellt kapital och prestation. Prestation anger de 



27 

 

som redovisningens påverkan på företags marknadsvärden och de 

antar ett positivt samband mellan redovisning av intellektuell kapital 

och prestation.  

2.5.1 Gamerschlag & Moeller (2011) 
Gamerschlag & Moeller (2011) presenterar en modell, i vilken ett 

positivt samband mellan humankapitalredovisning och prestation 

antas föreligga. Modellen går ut på att arbetsrelaterade faktorer 

(humankapital) påverkar företagsinterna faktorer (strukturellt kapital) 

vilka i sin tur påverkar företagsexterna faktorer (relationskapital), som 

slutligen påverkar finansiella utfall (prestationsmått). Sambandet 

mellan humankapitalredovisning och prestation är sålunda en intern 

och extern interaktion bland komponenter av intellektuellt kapital, 

vilket också hävdas av Curado m.fl. (2011) och Sofian & Earnest 

(2011).   

Modellen innebär enligt Gamerschlag & Moeller (2011) att en 

värdeökning i företags humankapital ökar arbetsprestation och 

kunskapsbas, vilket i sin tur höjer värdet i de interna 

företagsfaktorerna genom att öka innovationsförmågan och 

effektiviteten i den operationella enheten. Detta i sin tur leder till en 

hållbar produkt- och tjänsteutveckling samt bibehållning, vilket ökar 

värdet av de externa företagsfaktorerna. De externa faktorernas 

värdeökning ökar attraktivitet och rykte, vilket leder till att företag får 

enklare att förvärva nya kunder, leverantörer, investerare, anställda 

och partners, och att erhålla subventioneringar. Processen ökar den 

finansiella prestationen genom att sänka kostnaderna eller öka 

avkastningen. Humankapitalredovisning, menar Gamerschlag & 

Moeller (2011), ökar värdet av de arbetsrelaterade faktorerna 

(humankapitalet) – genom att redovisningen tillhandahåller en ökad 

synlighet och kontrollerbarhet av humankapitalet, vilket leder till en 

ökad motivation och hängivenhet i arbetskraften. Empirisk evidens för 

sambandet verkar dock saknas. 

Sålunda tas ställning till att det finns ett orsak och verkan samband 

mellan humankapitalredovisning och prestation i företag och att detta 

kan illustreras genom humankapitalredovisningens inverkan på interna 

och externa företagsfaktorer. Modellen får vetenskapligt stöd och har 

testats empiriskt av Möller m.fl. 2011, som inte lyckades fastställa 
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något samband. Empirisk evidens för modellen är således 

eftersträvansvärt: 

 

 
Fig. 3: Cause and effect model of reporting on human capital  

(Gamerschlag & Moeller 2011). 
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2.5.2 Sofian & Earnest (2011) 
Sofian & Earnest (2011) menar att det existerar ett positivt samband 

mellan redovisning av intellektuellt kapital och prestation. Deras 

studie ligger alltså i linje med Gamerschlags & Moellers (2011) och 

Curados m.fl. (2011) modeller. I korthet menar de att kvaliteten av 

intellektuellt kapital påverkar prestationen och att redovisning av detta 

därigenom skulle kunna ha betydelse för företags framgång och 

prestation.  

Modellen har likheter med Gamerschlags & Möllers (2011) och 

Curados m.fl. (2011) då den inkluderar de samverkande 

komponenterna av intellektuellt kapital
3
, som tros påverka 

prestationen. I modellen framgår redovisning som direkt påverkande 

på prestationen, vilket korrelerar med Curado m.fl. (2011) se fig. 5: 

MMRIC framework, men inte med Gamerschlag & Moeller (2011) se 

fig. 3: Cause and effect model of reporting on human capital:  

 

 
Fig. 4: The Conceptual Framework in Exploring the Influence of IC and IAF on Corporate Performance  

(Sofian & Earnest 2011). 

                                      
3
 ”Spiritual capital” (se fig. 4) är enligt Sofian & Earnest (2011) t.ex. känslor, tro, värderingar, integritet och 

kultur hos de anställda i företaget. Denna komponent har jag dock valt att exkludera från min modellering (se 

ovan) av intellektuellt kapital då den i litteraturen framstår som sekundär.  
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2.5.3 Curado m.fl. (2011) 
Curado m.fl. (2011) tar ställning för att det existerar ett positivt 

samband mellan redovisning av intellektuellt kapital och prestation i 

företag. De tillägger att detta samband sannolikt gäller för 

kunskapsorganisationer i ett postindustriellt samhälle.  

Modellen, MMRIC, som Curado m.fl. (2011) beskriver, går ut på 

att genom 6 processer bistå företag med att beskriva sina immateriella 

tillgångar. Processerna är: strategiskt val (strategic choice), mätningar 

och drivkrafter av intellektuellt kapital (IC drivers and measures), 

kunskapsmanagement strategi (KM strategy), applicering av verktyg 

(application of tools), redovisning av intellektuellt kapital (IC 

disclosure) och effekt på marknadsvärdet (market value impact).  

Att tillämpa modellen innebär enligt Curado m.fl. (2011) för det 

första (1.) att välja strategi utifrån kunskapsbasen i företag, där 

humankapitalet anses vara en huvudresurs. (2.) Huvudkomponenter i 

den andra processen är human-, strukturellt- och relationskapital och 

frågan blir hur dessa kan mätas och vilken inverkan de har. (3.) Nästa 

steg i processen är kunskapsmanagement där utforskning och 

exploatering (exploration och exploitation) är väsentligt. Begreppen 

utforskning och exploatering innebär läranderutiner för att skapa nya 

produkter och processer samt förbättra och förnya dessa. Val, 

produktion, effektivitet och verkställande är signifikanta komponenter 

i denna process. (4.) Nästa steg (applicering av verktyg) handlar om 

att ha ett konstant informationsflöde från mätningarna av det 

intellektuella kapitalet (informationsflödet innefattar all information 

som kan tänkas vara relevant för beslutsfattare), vilket leder till det 

näst sista steget, (5.) redovisning av denna information. (6.) Slutligen 

förväntas – men kan inte bekräftas och har inte verifierats – dessa 

processer leda till förändrade marknadsvärden på företagen, vilket 

antas vara utfallet av processen:  
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Fig. 5: MMRIC framework  

(Curado m.fl. 2011). 

2.6 Teorival 
Teorierna har valts med tanke på uppsatsens syfte. De behövs sålunda 

för att uppfylla detta. Den första teorin, om 

humankapitalredovisningens samband med prestationen i företag 

(Gamerschlag & Moeller 2011), var en given teori, eftersom den är 

den enda modellen i den aktuella forskningen som konkret beskriver 

ett eventuellt samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer. Den andra teorin (Sofian 

& Earnest 2011) tog jag med för att illustrera komplexiteten i det 

potentiella sambandet mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer. Modellen beskriver 

sambandet utifrån redovisningsdimensionen intellektuellt kapital (se 

empiri och analys). Den tredje modellen (Curado m.fl. 2011) kan ses 

som ett alternativ till den andra (Sofian & Earnest 2011), bägge 

modeller utgår från redovisningsdimensionen intellektuellt kapital. 

Det kan tilläggas att forskningen är begränsad vad gäller modeller om 

ett eventuellt samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer.  

En alternativ, och möjligen intressant teori att ha med, skulle kunna 

ha varit en modell av ett negativt samband mellan börsnoterade 

företags redovisade humankapital och deras företagsprestationer. En 

sådan modell skulle ha kunnat ställas i relation till någon av de 

använda modellerna och empirin. Men någon sådan modell har inte 
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funnits tillgänglig i forskningslitteraturen och att ta fram en sådan 

själv skulle bli ett för omfattande arbete i en D-uppsats.  

Teorierna har utökats under arbetets gång då jag noterat att fler 

teorier behövts för att uppfylla syftet dvs. för att beskriva och 

analysera den aktuella forskningen om sambandet mellan börsföretags 

redovisade humankapital och deras företagsprestationer.  

2.7 Sammanfattning 
I det här avsnittet har jag redogjort för humankapitalredovisning, som 

handlar om att kommunicera humankapital till företags intressenter. 

Detta kan ske genom exempelvis årsredovisningar. 

Humankapitalredovisning är frivilligt men innebär många fördelar, 

varför en ökning är önskvärd. Ett problem i redovisningen är 

svårigheter att mäta humankapital. Dessutom skapar regleringen av 

humankapitalredovisning inte incitament för företag att redovisa 

resursen, vilket kan tänkas medverka till att humankapitalredovisning 

fortfarande inte sker i någon hög utsträckning i praktiken.  

Jag har också beskrivit intellektuellt kapital i vilket humankapital 

ingår som huvudkomponent. Humankapital är en viktig 

organisationsresurs som skapar värde genom interaktion med andra 

resurser samt relations- och strukturkapital. Resursen kan härledas till 

företagets arbetskraft. Några huvudkategorier av humankapital är: 

anställda, kunskap, motivation, innovation och produktivitet.  

Därefter framställde jag finansiella prestationsmått och 

kunskapsföretag. Finansiella prestationsmått kan tudelas i 

redovisnings- och marknadsmått. Kunskapsföretag är i högre 

utsträckning än andra företag beroende av humankapital för att vara 

konkurrenskraftiga.  

Avsnittet avslutades med tre redogörelser av sambandsmodeller 

mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer samt en motivering till varför jag valt teorierna. 
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3 Metod 
I detta avsnitt tar jag upp vetenskapsteoretisk kunskapsansats, 

huvudmetod för studien, reliabilitet och validitet. Underavsnitt 

avhandlar bl.a. data, dataanalys och tolkning. Jag avslutar med en 

sammanfattning.  

3.1 Vetenskapsteoretisk kunskapsansats 
Uppsatsarbetet har en teoretisk utgångspunkt, vilket enligt Bryman & 

Bell (2005), Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011), Ghauri & 

Grönhaug (2010) och Jacobssen (2000) kan kallas deduktiv 

kunskapsansats. Den deduktiva kunskapsansatsen blir tydlig i och med 

att jag haft befintliga teorier och modeller (se t.ex. Gamerschlag & 

Moeller 2011 eller teoridelen) som utgångspunkt i uppsatsen.  

 

Ett väsentligt epistemologiskt inslag i studien är den kritiska ansatsen 

(se syftet) som enligt Gattei (2004) går att knyta till Popper
4
. Popper 

menade att den kritiska dialogen, i form av kritisk ansats i 

vetenskapliga studier eller i form av falsifiering av känd kunskap, är 

särskilt väsentlig för vetenskaplig kunskapsproduktion. Ett huvudsyfte 

i min studie har varit just att föra en kritisk dialog. Den kritiska 

dialogen tydliggörs i analysen där teorierna testas mot det empiriska 

materialet, i syfte att söka falsifiera dem. Den kritiska 

kunskapsprocessen eller dialogen slutar sannolikt inte i och med 

uppsatsen utan fortsätter genom andra vetenskapliga studier på samma 

tema.  

Om verifiering istället erhålls, Popper menade att verifiering kan bli 

ett resultat av den grundläggande falsifieringsambitionen och att 

verifiering därmed också inverkar på den vetenskapliga 

kunskapsproduktionen, dvs. att det går att bekräfta att ett samband 

föreligger mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

                                      
4
 Karl Popper var enligt Eriksson (2009) en västerländsk filosof som levde under 1900-talet och som bidrog 

till att utveckla människors tänkande.  
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deras företagsprestationer, blir nästa steg att testa hypoteser om 

sambandet, för att i framtiden kunna förkasta det genom falsifiering. 

När hypoteserna eller teorierna väl har förkastats behövs nya teorier 

eller hypoteser att testa och därmed ny falsifiering (eventuellt 

verifiering först) och det är på detta sätt kunskapen utvecklas och 

ackumuleras (se Gattei 2004).  

Poppers resonemang tillämpat på D-uppsatsen, innebär att 

forskning om humankapitalredovisning och prestation i företag skulle 

kunna innefatta flera olika samband eller inget samband alls och att de 

teorier som i nuläget finns (se t.ex. Gamerschlags & Moellers 2011 

modell) behöver falsifieras (alternativt verifieras först eftersom 

forskningsområdet är så pass nytt) för att föra kunskapen framåt.  

Mitt uppsatsarbete fokuserar alltså på att skapa förutsättningar för 

falsifiering av de existerande modellerna (Gamerschlag & Moeller 

2011, Curado m.fl. 2011 och Sofian & Earnest 2011).  

3.2 Huvudmetod för studien 
Huvudmetoden för studien har varit att göra en 

litteraturanalys/forskningsöversikt. Strategin 

litteraturanalys/forskningsöversikt karakteriseras, enligt Ghauri & 

Grönhaug (2010), av att forskaren ramar in, identifierar eller 

positionerar ett forskningsområde, men även kritiskt bedömer tidigare 

forskning. För den som läst syftet för min studie och studerat empirin, 

blir det uppenbart att studien är en litteraturanalys/forskningsöversikt.  

Backman (2008) menar att forskningsöversikt är en komprimerad 

sammanställning av ett forskningsområde och en kartläggning av 

motsägande kunskap inom fältet. Denna beskrivning överensstämmer 

också med studien. Det kan därför anses klarlagt att huvudmetod för 

studien varit litteraturanalys/forskningsöversikt. Ett viktigt moment i 

en litteraturanalys är datainsamlingsmetoden.  

3.2.1 Data och datainsamlingsmetod 
Valet av data beror i första hand, enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2011) och Ghauri & Grönhaug (2010), på relevans, giltighet och 

tillförlitlighet men även på de praktiska aspekterna: tillgänglighet, tid 
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och kostnad. I uppsatsen har jag vägt aspekterna mot varandra och 

erhållit rätlinjighet mellan dem, vilket framgår av detta avsnitt samt 

nedan i validitets- och reliabilitetsavsnitten. De förra aspekterna 

diskuteras således i reliabilitets- och validitetsavsnitten. När det gäller 

de senare aspekterna kan sägas att jag för närvarande befinner mig i en 

begränsad situation där jag inte har fri rörlighet och handlingsfrihet. 

Det finns särskilt fastställda tidsramar för uppsatsen och resurserna är 

begränsade. Det finns t.ex. ingen finansiering för en D-uppsats, utom 

möjligen stipendier, men detta brukar erhållas när arbetet är 

färdigställt. Dessa aspekter talar för att det var lämpligt att samla in 

data från vetenskapliga artiklar eftersom de är lättillgängliga, gratis 

och tidssparande. De håller också hög kvalité (är relevanta, 

tillförlitliga och giltiga), vilket jag, som nämnts, återkommer till.  

3.2.1.1 Sekundärdata 

Data från de vetenskapliga artiklarna stämmer, enligt Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2011) och Ghauri & Grönhaug (2010), överens 

med sekundärdata. Sekundärdata är fördelaktigt på de sätt som 

framgår av de praktiska aspekterna i föregående stycke. Vetenskapliga 

artiklar får anses hålla hög kvalité då de är fackgranskade och därmed 

kan sekundärdata i studien, med hänsyn taget till reliabilitets- och 

validitetsargumentationen nedan, anses vara relevant, tillförlitlig och 

giltig. En nackdel kan vara att sekundärdata inte är insamlade för 

studiens huvudsakliga ändamål, utan för de ändamål som respektive 

forskare hade med sina undersökningar. Det är därför väsentligt att 

väga upp denna nackdel genom att försäkra sig om att studiens data är 

reliabel och valid (se reliabilitet och validitet). Men först den konkreta 

datainhämtningsmetoden, litteratursökningen.  

3.2.1.2 Summons söktjänst 

Summon är enligt BTHs (Blekinge Tekniska Högskola) hemsida en 

söktjänst vid BTH, som är till för bl.a. lärare, studenter och forskare. 

Söktjänsten tillhandahåller ett stort antal resurser för information, t.ex. 

olika referensdatabaser. Genom en enda sökning är det möjligt att 

söka parallellt i flera olika källor samtidigt. Summon är enkel att 

använda och det går att filtrera sökningar. Söktjänsten graderar också 
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sökningar efter relevans, utifrån de sökord, söksyntax och sökverktyg 

som används vid sökningen. Det är denna söktjänst jag främst använt 

när jag sökt och laddat ner vetenskapliga artiklar för uppsatsen.  

3.2.1.3 Litteratursökningsstrategi 

Enligt Backman (2008) är det nödvändigt att redovisa hur 

datasökningen gått till, i synnerhet när studien är en 

litteraturanalys/forskningsöversikt.  

Sökningarna har huvudsakligen gjorts via BTHs söktjänst Summon. 

Jag har även gjort sökningar via HIGs (Högskolan i Gävle) söktjänst 

Discovery. Jag har gjort avgränsade sökningar genom sökord 

kompletterade med specifika nyckelord, s.k. söksyntax. Detta för att få 

ner antalet träffar till en resonlig mängd. Sökorden jag använde var: 

”human capital disclosure and firm performance”, ”human capital 

accounting and firm performance” och ”human capital reporting and 

firm performance”. Jag använde också sökverktyget indexerade ord 

som gick att kryssa vid sökningen. De indexord jag använde var bl.a.: 

“human capital”, “accounting”, “disclosure”, ”financial performance”, 

”performance”, ”firm performance”, “profitability” och “human 

resource accounting”. Sökningarna avgränsades till vetenskapliga 

artiklar publicerade från den 1 januari år 2000 och fram till idag. (När 

jag märkte att det finns begränsat med forskning inom det tema jag 

valt, utökade jag årtalen till samtliga.) Det är en lämplig avgränsning 

som innefattar mer än ett decennium av forskning. Backman (2008) 

menar att ovanstående är en lämplig strategi för litteratursökning.  

Jag laddade ned de artiklar som enligt sammanfattningarna var 

kopplade till humankapitalredovisning, intellektuellt kapital, frivillig 

redovisning, redovisningens kvalitet och omfattning, och 

företagsprestation. Sökningarna skedde i flera omgångar och 

kontinuerligt under forskningsprocessen, dock mer intensivt under den 

första halvan av arbetet.  

3.2.2 Dataanalysmetod 
Dataanalysmetoden för uppsatsen överensstämmer, enligt Bryman & 

Bell (2005), med sekundäranalys. Huruvida analysmetoden är 

kvalitativ eller kvantitativ är enligt Åsberg (2001) mindre viktigt, då 
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det är egenskaper hos data som är kvalitativa eller kvantitativa. 

Åsbergs argumentation – mot en alltför bred användning av begreppen 

kvalitativ och kvantitativ – har jag implementerat i examensarbetet. 

Det betyder att jag valt att använda dikotomiseringen 

kvalitativ/kvantitativ enbart avseende data.  

3.2.2.1 Sekundäranalys 

Sekundäranalys samstämmer, enligt Bryman & Bell (2005), med 

sekundärdata, då det är sekundärdata som analyseras i en 

sekundäranalys. De fördelar och nackdelar metoden inrymmer är i 

princip desamma som redogjorts för ovan (se sekundärdata). Data som 

analyserades i studien är insamlad av publicerade forskare.  

En nackdel med sekundäranalys skulle kunna vara att jag inte kan 

erhålla den kontextuella förståelse som forskarna som skrev artiklarna 

hade, vilket kan försvåra tolkningen. Jag har dock försökt undvika 

detta genom en systematisk och strukturerad genomgång av artiklarna, 

kopplat till mitt syfte och mina frågeställningar. Jag har sålunda tolkat 

data i min uppsatskontext och på detta sätt reducerat kontext- och 

tolkningsproblemet.  

3.2.2.2 Genomförande av analys 

Ghauri & Grönhaug (2010) menar att de analytiska procedurerna 

reducering av data, datasammanställning och verifikation är väsentliga 

vid en dataanalys. Reduceringen av data har gjorts genom 

informationssökningen och val av artiklar för empiri, men även genom 

kategorisering av det empiriska materialet. Detta syns i 

empirisammanställningen. Verifikationen gjordes i analysdelen genom 

tolkningar och teoritillämpningar där teoretiska resonemang ställdes 

mot empirin. Kort sagt har jag sökt sammanställa empiriskt material 

på ett enkelt och tydligt sätt, vilket jag utvecklat i analysdelen, utifrån 

de kategoriseringar jag gjort i empiriframställningen.  

3.2.2.3 Alternativ analysmetod 

En alternativ analysmetod skulle, enligt Bryman & Bell (2005), kunna 

varit innehållsanalys, som går ut på att analysera dokument och texter, 
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för att kvantifiera innehållet i på förhand bestämda kategorier. 

Fördelar med innehållsanalys är att den är enkel att replikera, betraktas 

som objektiv och flexibel samt ger möjligheter till longitudinella 

analyser. Nackdelar är bl.a. att metoden anses ateoretisk, är beroende 

av de dokument som studeras och att den innehåller ofrånkomliga 

tolkningsmoment. Metoden uppvisar således likheter med 

sekundäranalys, men den skulle kunna ha givit analysen en tydligare 

struktur.  

3.3 Reliabilitet 
Reliabiliteten för uppsatsen kan, enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2011), Bryman & Bell (2005), Trost (2007) och Ghauri & Grönhaug 

(2010), anses vara hög, eftersom vetenskapliga artiklar som 

mätinstrument för att beskriva och analysera forskningsfronten kan 

antas ge tillförlitliga och stabila utslag. Vetenskapliga artiklar anses 

vara en av de högst rankade akademiska källorna och håller överlag 

god kvalitet. Och eftersom de vetenskapliga artiklarna granskats 

genom avgränsade variabelkategoriseringar, som exempelvis 

humankapital- och prestationsmått, är det undantaget 

tolkningsaspekten, troligt att reliabiliteten för uppsatsen är relativt 

hög.  

3.3.1 Tolkning av empiriska data 
De data jag använt har tolkats av forskare, åtminstone en gång t.ex. i 

arbetet med att sammanställa material i deras undersökningar. När jag 

använt deras data har jag gjort tolkningar. Detta innebär att empiriska 

data i uppsatsen tolkats åtminstone två gånger. Som nämnts har jag 

inte samma kontextuella förståelse för fenomenet som de forskare som 

skrivit artiklarna, och därför skulle min tolkning ha kunnat bli 

missvisande.  

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) och Bryman & Bell 

(2005) är reliabilitet ett problem inom tolkande undersökningar p.g.a. 

bristande intersubjektivitet. Det har jag försökt undvika genom en 

systematisk och noggrann genomgång av det empiriska materialet 

samt genom att vara noggrann med undersökningens validitet (se 
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nedan). En positiv aspekt av tolkningsproblemen är att forskare tolkat 

data i undersökningens samtliga led.  

3.3.2 Andra studier som baseras på vetenskapliga 

artiklar  
Det finns ett stort antal tidigare studier som utgått från vetenskapliga 

artiklar, i synnerhet då förekomsten av forskningsöversikter ökat inom 

akademisk forskning. Forskningsöversikter är enligt Backman (2008) 

de mest citerade och refererade vetenskapliga dokumenten. 

Ghazinoory m.fl. (2012) och Helms & Nixon (2010) är exempel på 

forskningsöversikter. Jag konkluderar att vetenskapliga artiklar är 

vedertagna akademiska baser för empiri och att de som sådana har hög 

reliabilitet.  

3.3.3 Mitt eget handlande i uppsatsarbetet i relation 

till reliabilitetsbegreppet 
Som nämnts är det enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) och 

Bryman & Bell (2005) svårt att göra någonting åt tolkningsaspekten i 

undersökningen, som kan ha en negativ effekt på reliabiliteten, 

eftersom det är kvalitativa data som granskats. När kvalitativa data 

granskas har kontexten betydelse och denna kan vara olika beroende 

av vetenskapsman. De åtgärder jag vidtagit för att minska 

tolkningsskillnader som eventuellt kan leda till lägre reliabilitet, är att 

jag kategoriserat och avgränsat kvalitativa data. Jag har exempelvis i 

de granskade artiklarna undersökt specifika metoder, humankapital- 

och prestationsmått, vilket betyder att det samband som undersökts 

(mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer) är tydliggjort och därigenom lättare kan härledas 

vid en eventuell upprepning av studien. Jag har således granskat 

distinkta och vedertagna vetenskapliga aspekter i artiklarna, och dessa 

aspekter kan återanvändas, påbyggas samt replikeras av andra 

forskare. Detta handlingssätt, i kombination med en hög validitet (se 

nedan), bidrar sannolikt med att uppsatsarbetet har en relativt hög 

reliabilitet.  
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3.4 Validitet 
Studiens validitet är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) och 

Ghauri & Grönhaug (2010) att anse som relativt hög, vilket syns t.ex. i 

litteratursökningsstrategin, genom nyckelorden. Nyckelorden stämmer 

överens med undersökningens syfte och frågeställningar. Att 

nyckelorden tillämpas på vetenskapliga artiklar och i särskilt 

framtagna akademiska söksystem ökar också validiteten. Alla artiklars 

huvudsakliga fokus kanske inte helt och hållet korrelerar med syftet, 

men en noggrann granskning av dessa har gjorts för att inte minska 

validiteten i undersökningen. Detta framgår av analysen.  

3.4.1 Inre validitet 
Den inre validiteten kan enligt min uppfattning anses vara hög. Detta 

beror på den precision som används i sökningarna (se 

litteratursökningsstrategi). Nyckelorden illustrerar med vilken 

precision begrepp har definierats och den inre validiteten kan därför 

enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) och Ghauri & Grönhaug 

(2010) anses vara hög. Men det är möjligt att det går att göra ännu 

precisare begreppsdefinitioner. Detta är egentligen upp till läsaren att 

bedöma. Jag anser dock att t.ex. begrepp som: ”human capital 

disclosure”, ”human capital acconting” och ”human capital reporting” 

är goda begreppsdefinitioner av humankapitalredovisning. (För fler 

begreppsdefinitioner se avsnittet litteratursökningsstrategi.) 

3.4.2 Yttre validitet 
Om de i föregående stycke nämnda begreppen ställs mot akademiskt 

vedertagna söksystem (i det här fallet Summon och Discovery) som 

tillhandahåller vetenskapliga publikationer, är det troligt att de kan 

anses giltiga. Detta beror i och för sig på själva söksystemet och hur 

det fungerar, vilket jag inte har någon djupare kunskap om. Men jag 

förutsätter att det är strukturerat och organiserat på ett sådant sätt att 

det inte ger missvisande resultat. Därav kan den yttre validiteten i 

undersökningen, enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) och 

Ghauri & Grönhaug (2010) anses relativt hög.  
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3.4.3 Validitet i förhållande till teorin  
Gamerschlag & Moeller (2011) har undersökt positiva effekter av 

humankapitalredovisning, vilket antyder att deras studie har hög 

validitet för min analys, eftersom ”positiva effekter” skulle kunna 

inkludera börsnoterade företags redovisade humankapitals effekter på 

prestationen. Deras studie kan därför anses ha hög relevans som teori i 

uppsatsen.  

Sofian & Earnest (2011) försöker med sin studie klargöra påverkan 

av intellektuellt kapital och redovisning på bolags prestation, vilket 

betyder att deras studie är valid som teori. Detta beror på att 

humankapital är en huvudkomponent av intellektuellt kapital (se t.ex. 

Lajili & Zéghal 2006) och om det finns samband mellan redovisning 

av intellektuellt kapital och prestation är det troligt att redovisat 

humankapital står för en del i detta samband.  

Curados m.fl. (2011) studie är relevant som teori, eftersom den ger 

indikationer om ett samband mellan redovisning av intellektuellt 

kapital och prestation i företag. Därav kan härledningar göras till 

humankapitalredovisningens implikation i sammanhanget.  

 

Samtliga (förutom två: Cheng m.fl. 2009 och Williams 2001) 

empiriska artiklar har undersökt redovisnings- och/eller 

marknadsbaserade prestationsmått. Gentry & Shen (2010) undersöker 

relationen mellan dessa prestationsmåttskategoriseringar och 

Dubofsky & Varadarajan (1987) undersöker diversifieringen av 

prestationsmått. Bägge artiklarna kan anses ha hög validitet för min 

studie eftersom deras forskning korrelerar med prestationsmåtten i 

min studie.  

3.4.4 Validitet i förhållande till analysen 
Crook m.fl. (2011) har undersökt förhållandet mellan humankapital 

och prestation i företag, vilket antyder att deras studie är relevant för 

min analys. Dock är validiteten möjligtvis lägre än för andra 

granskade studier. Detta beror på att humankapitals, och inte 

humankapitalredovisnings, förhållande till prestation fokuserats. 

Studien kan dock, med stöd av andra studier (se t.ex. Wyatt & Frick 
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2010), användas som argument för börsnoterade företags redovisade 

humankapital och dess betydelse för företagsprestationer.  

Lin m.fl. (2012), Möller m.fl. (2011), Lajili & Zéghal (2005), Lajili 

& Zéghal (2006), Micah m.fl. (2012) och Huui m.fl. (2012) är de 

studier som har högst validitet för analysen, eftersom de konkret har 

undersökt sambandet mellan humankapitalredovisning och prestation i 

börsnoterade företag.  

Jindals & Kumars (2012) studie är relevant för analysen eftersom 

den är fokuserad på determinanter för humankapitalredovisning och 

en determinant skulle kunna vara prestation, vilket i så fall kan 

indikera samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer.  

 

Dammaks m.fl. (2008) studie är relevant för analysen då den ämnade 

undersöka determinanter för redovisning av intellektuellt kapital. Van 

der Zahns m.fl. (2007), Williams (2001) och Vafaeis m.fl. (2011) 

studier är valida för analysen eftersom de ämnade undersöka ett 

eventuellt samband mellan redovisning av intellektuellt kapital och 

prestation i företag.  

 

Hossains & Hammamis (2009), Wangs m.fl. (2008) och Cormier m.fl. 

(2009) undersökningar är relevanta för analysen, eftersom de 

undersökt frivillig redovisning och dess potentiella samband med 

prestation i företag. Humankapitalredovisning är en väsentlig del av 

frivillig redovisning (se teori).  

 

Singhvi & Desai (1971) och Wallace & Naser (1995) undersökte 

kvaliteten och omfattningen av redovisning i företag och dess 

eventuella korrelation med prestationen. Humankapital kan anses vara 

en bidragande faktor för redovisningens kvalitet och omfattning (se 

teori). Undersökningarna har därmed relevans för analysen. Cheng 

m.fl. (2009) undersökte redovisningens kvalitet i förhållande till 

humankapital och eftersom (se ovan) kvaliteten av redovisningen kan 

inverka på prestationen genom redovisat humankapital, är deras studie 

relevant för min analys. 
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3.5 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag beskrivit den vetenskapsteoretiska 

utgångspunkten som kritiskt och deduktiv, med kopplingar till Popper. 

Huvudstrategi för studien var litteraturanalys/forskningsöversikt, och 

vetenskapliga artiklar ligger till grund för denna, både i form av 

empiriskt och teoretiskt material. Vetenskapliga artiklar som underlag 

för studien visade sig ha många fördelar avseende dataegenskaper, 

reliabilitets- och validitetsaspekter. Det empiriska materialet har 

analyserats genom sekundäranalys.  

Jag har även resonerat kring begreppen reliabilitet och validitet, 

som jag testat mot mitt eget agerande i skrivarbetet samt uppsatsens 

teori- och analysdelar. Jag bedömde att uppsatsen har hög reliabilitet 

och validitet. Detta beror på de vetenskapliga artiklarnas enskilda 

egenskaper i kombination med hur jag tillämpat dem i uppsatsen.  
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4 Empiri 
Empiri i form av vetenskapliga artiklar kan granskas utifrån olika 

aspekter t.ex. syfte, metod och slutsatser. I min uppsats har jag valt att 

granska de empiriska artiklarna utifrån distinkta aspekter (se nedan). I 

detta avsnitt presenterar jag således en sammanställning av det 

empiriska materialet utifrån distinkta aspekter i de empiriska 

artiklarna. Detta gör jag i huvudsak genom tabeller och figurer, men 

även genom förklarande text. Jag motiverar också den valda empirin 

och redogör specifikt för empirival, avgränsningar och tidigare 

forskning. Tidigare forskning är den empiriska sammanställningen.  

4.1 Empirival 
Empirivalet går att motivera utifrån de metodologiska aspekterna 

relevans, tillförlitlighet och giltighet, men dessa har jag redan 

redogjort för (se metod). Därutöver går valet av empiri, enligt 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011), att motivera utifrån de 

praktiska aspekterna kostnad, tillgänglighet och kvalitet. En intervju 

kan ta mycket tid i anspråk och en enkät kan ta mycket tid och pengar 

i anspråk. Dessa metoder för empiriinsamling har således relativt höga 

kostnader. De kan dessutom, enligt Bryman & Bell (2005), tänkas 

leda till otillgängliga och opålitliga data vid t.ex. ej besvarade enkäter, 

eller intervjuer som skett i en icke-optimal intervjusituation. Valet av 

empiri i form av vetenskapliga är alltså kostnadseffektivt – avseende: 

tid, pengar och tillgänglighet.  

4.2 Avgränsningar 
Empirin avgränsar sig till empirisk forskning som resonerar kring 

sambandet mellan humankapitalredovisning och prestation i 

börsnoterade företag, sambandet mellan redovisning av intellektuellt 

kapital och prestation, sambandet mellan humankapital och prestation 

samt redovisningens kvalitet och omfattning resp. frivillig redovisning 
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och prestation. Jag har valt att även inkludera artiklar som inte konkret 

avhandlar sambandet mellan humankapitalredovisning och prestation 

av följande anledningar: humankapital kan ses som en 

huvudkomponent i intellektuellt kapital (se teori), humankapitalet som 

sådant, kvaliteten och omfattningen av redovisningen samt frivillig 

redovisning kan anses avhängiga redovisningar av humankapital.  

4.3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör jag för de vetenskapliga artiklar jag använt som 

empiri i uppsatsen. Artiklarna presenteras i ordningen: artiklar som 

undersökt humankapital- och humankapitalredovisnings samband med 

prestationen i företag, redovisning av intellektuellt kapital och 

samband med prestationen, frivillig redovisnings samband med 

prestationen och kvaliteten och omfattningen av redovisningen och 

samband med prestationen. Jag har i artiklarna särskilt undersökt 

metod, humankapital- och prestationsmått, samband mellan redovisat 

humankapital och företagsprestation, urval, företagstyper (där någon 

sådan framgått) och marknader.  

Det kan tilläggas att operationalisering av humankapital i tidigare 

forskning, har ansetts problematiskt (se teori, Robinson 2009, Rylatt 

2003 och Brown 1999) p.g.a. att humankapitalet har flera 

terminologier och dimensioner, är svårt att mäta i kvantitativa data 

och består av immateriella variabler. Med anledning därav bör de 

granskade humankapitalmåtten i artiklarna ses som icke-slutgiltiga 

alternativ.  

4.3.1 Humankapitalmått 
Crooks m.fl. (2011) humankapitalmått gick att härleda till 

huvudkategorierna: kunskap och anställda och bestod av flera ord 

(inte något index utan snarare konstruktioner av termer). Jindal & 

Kumar (2012) använde ett humankapitalindex som bestod av 12 

sammansatta nyckeltermer som gick att härleda till 

huvudkategorierna: anställda och innovation. Lajili & Zéghal (2005) 

använde en värderingsmodell för humankapitalvariabler som 

innefattade produktivitetsmått. Lajilis & Zéghals (2006) 
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humankapitalmått bestod av effektivitets- och 

produktivitetsindikatorer i arbetskraften, t.ex. försäljning per anställd 

och marginalproduktivitet. Deras mått gick sålunda att knyta till 

huvudkategorin produktivitet.  

Lins m.fl. (2012) humankapital mättes genom ett 

humankapitalindex bestående av 33 nyckelord (se Vergauwen m.fl. 

2007) exklusive 7 egna. De egna nyckelorden gick att härleda till 

huvudkategorin anställda. Möllers m.fl. (2011) humankapitalmått är 

från ett index bestående av ca 30 nyckelord som gick att härleda till 

huvudkategorierna: anställda och kunskap. Micah (2012) använde ett 

redovisningsindex för humankapital bestående av 15 nyckelbegrepp, 

varav flera gick att härleda till huvudkategorin anställda. Huui m.fl. 

(2012) använde ett redovisningsindex för humankapital bestående av 8 

nyckelord varav några gick att härleda till huvudkategorin anställda.  

 

Dammaks m.fl. (2008) redovisningsindex bestod av ett stort antal ord 

och sammansatta termer som gick att härleda till human-, struktur- 

och relationskapital (intellektuellt kapital). Humankapitaltermer gick 

att knyta till huvudkategorierna: kunskap, anställda och innovation.  

Van der Zahns m.fl. (2006) redovisningsindex innefattade 81 

nyckelord från 6 huvudkategorier: human resources, relationskapital, 

informationsteknologi, processer, forskning och utveckling och 

strategiska ställningstaganden. Det har inte gått att knyta 

humankapitalmått till huvudkategorierna då indexets nyckelord inte 

framgår av studien. Williams (2001) använder ett redovisningsindex 

för intellektuellt kapital bestående av 50 nyckelord. Huvudkategorier 

och nyckelord framgår inte explicit. Vafaei m.fl. (2011) använde ett 

intellektuellt kapital index som innehöll 10 humankapitalmått, vilka 

går att härleda till huvudkategorierna: anställda, kunskap och 

produktivitet. 

 

Hossains & Hammamis (2009) redovisningsindex utgjordes av 44 

nyckelord som kunde härledas till deras egna kategorier: bakgrund om 

företaget, företagsstrategi, företagsstyrning, finansiell prestation, 

riskmanagement, redovisningspolitik, social bokföring och övrigt. 

Wangs m.fl. (2008) redovisningsindex innehöll 79 nyckelord, varav 

flera gick att härleda till huvudkategorin anställda. Cormier m.fl. 
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(2009) använde ett redovisningsindex innehållande 16 

humankapitalmått som gick att härleda till huvudkategorierna: 

anställda, kunskap och motivation. 

 

Singhvi & Desai (1971) har använt sig av ett index som mäter 

kvaliteten av redovisning genom begreppen fullständighet, precision 

och reliabilitet. Några humankapitalmått har inte kunnat knytas till 

huvudkategorierna. Wallaces & Nasers (1995) redovisningsindex 

innefattade 30 nyckelord Huvudkategorier eller nyckelord framgår 

inte explicit. Cheng m.fl. (2009) har undersökt surveyobservationer 

som innehöll data om bl.a. anställda, deras utbildning och bakgrund, 

ålder antal år i tjänst men även data om företagets tillgångar, utgifter 

etc. Det har inte gått att härleda humankapitalmått från studien.  

 

I fig. 6 ges en överblick över fördelningen av humankapitalmått 

utifrån tidigare forskning. Fördelningen avser antal mått per artikel 

som gick att härleda till huvudkategorierna: anställda, kunskap, 

motivation, innovation och produktivitet (se teori):  

 

 
Fig. 6: Humankapitalmått. 
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4.3.2 Metoder, prestationsmått och samband 
Crook m.fl. (2011) har gjort en metaanalys som avhandlade 

humankapitals samband med prestation, där de använt sig av ett flertal 

prestations- och humankapitalmått. De vanligaste prestationsmåtten 

var ROA, företags marknadsvärden och försäljningsökning. De har 

funnit ett positivt samband mellan humankapital och prestation i 

företag. Jindal & Kumar (2012) har använt ett humankapitalindex för 

innehållsanalysen, som de därefter utifrån bl.a. prestationsmåtten 

Tobin’s Q och vinst efter skatt, tillämpat regressionsanalys på. De har 

inte funnit något signifikant samband mellan humankapitalredovisning 

och prestation i företag.  

Lajili & Zéghal (2005) använde en värderingsmodell för 

humankapital i relation till företags aktievärden och tillämpade 

regressionsanalys. De drar slutsatsen att ett positivt samband 

föreligger mellan humankapitalredovisning och marknadsvärdet av 

företags aktier. Lajili & Zéghal (2006) använde prestationsmåtten 

Treynor’s och Jensen’s measure. De har gjort en 

portföljprestationsanalys genom att ställa prestationsmått och 

humankapitalmått mot varandra. Dessa testades utifrån innehållet i 

årsredovisningar, huruvida de var värderelevanta. De konkluderar ett 

positivt samband mellan humankapitalredovisning och prestation i 

börsnoterade företag.   

Lin m.fl. (2012) har verkställt innehållsanalys på företags 

årsredovisningar. De har även samlat in prestationsmått (ROA och 

MB-ratio) från företagen. Utifrån dessa data har de genomfört 

regressionsanalys. De drar slutsatsen att ett positivt samband mellan 

humankapitalredovisning och prestation i börsnoterade företag 

föreligger. Möller m.fl. (2011) har tillämpat innehållsanalys på 

företags årsredovisningar och samlat in prestationsmått av typen ROI. 

De verkställer regressionsanalys och har inte funnit något signifikant 

samband mellan humankapitalredovisning och prestation i företag. 

Micah m.fl. (2012) har genom regressionsanalys testat samband 

mellan humankapitalredovisning och finansiell prestation i företag och 

konkluderar ett positivt samband mellan prestationsmåttet ROE och 

redovisat humankapital. Huui m.fl. (2012) har genom innehålls- och 

regressionsanalys testat samband mellan humankapitalredovisning och 

finansiell prestation i företag och konkluderar ett positivt samband 
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mellan humankapitalredovisning och prestationsmåttet vinst efter 

skatt.  

 

Dammak m.fl. (2008) har gjort en innehålls- och regressionsanalys, 

utifrån företags årsredovisningar och intellektuellt kapital index. 

Prestationsmått var inkomst och ROE. De konkluderar ett positivt 

samband mellan redovisning av intellektuellt kapital och prestation i 

företag. Van der Zahn (2007) har tagit fram indikatorer av 

intellektuellt kapital genom ett redovisningsindex, som de analyserar 

gentemot lönsamhetsmåttet LRP (long run performance). LRP är ett 

marknadsbaserat mått som utgår från avkastning. De har genomfört 

regressionsanalys och kommer fram till ett negativt samband mellan 

redovisning av intellektuellt kapital och prestation i börsnoterade 

företag.  

Williams (2001) har tillämpat regressionsanalys för att testa 

samband mellan redovisning av intellektuellt kapital och 

prestationsmåttet VAIC (value added intellectual coefficient) i företag. 

VAIC är en värderingsmodell för intellektuellt kapital och 

mätinstrument för effektivitet i en kunskapsbaserad ekonomi. Han 

konkluderar ett negativt samband mellan redovisning av intellektuellt 

kapital och prestation i företag.  

Vafaei m.fl. (2011) har genom innehålls- och regressionsanalys 

undersökt sambandet mellan redovisning av intellektuellt kapital och 

företags marknadsvärden. Företags marknadsvärden beräknar de som 

marknadsvärdet av eget kapital (EK). De konkluderar ett positivt 

samband mellan redovisning av intellektuellt kapital och prestation i 

börsnoterade företag. 

 

Hossain & Hammami (2009) har verkställt regressionsanalys i vilken 

ett redovisningsindex jämförts med prestationsmåttet ROE. De har 

inte funnit ett signifikant samband mellan frivillig redovisning och 

prestation i företag. Wang m.fl. (2008) har effektuerat innehålls- och 

regressionsanalys på företags årsredovisningar. De har använt 

prestationsmåttet ROE och funnit ett positivt samband mellan frivillig 

redovisning och prestation i börsnoterade företag.  

Cormier m.fl. (2009) har undersökt samband mellan attribut av 

frivillig redovisning och prestation i företag, genom innehållsanalys 
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av internetbaserade redovisningsdokument och regressionsanalys. 

Prestationsmått de använde var Tobin’s Q och ROA. De drar 

slutsatsen att ett positivt samband föreligger mellan frivillig 

redovisning och prestation i företag.  

 

Singhvi & Desai (1971) har genomfört regressionsanalys i vilken de 

ställt kvaliteten av redovisningen i relation till prestationsmåtten 

avkastning och vinstmarginal. De konkluderar ett positivt samband 

mellan kvaliteten av redovisningen och prestation i företag. Wallace & 

Naser (1995) har undersökt omfattningen av föreskriven redovisning 

och funnit att denna korrelerar negativt med företagens lönsamhet 

genom prestationsmåtten: vinstmarginal, resultatavkastning och 

likviditet. Sambandet fastställdes genom regressionsanalys. Cheng 

m.fl. (2009) har använt surveyobservationer som underlag för 

regressionsanalys och testat samband mellan redovisningskvalitet och 

humankapital. De konkluderar ett positivt samband.  

 

Tabell 3 tillhandahåller en överblick över de undersökta studiernas 

metoder, prestationsmått och samband (mellan börsföretagens 

redovisade humankapital och deras företagsprestationer):  
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Tabell 3: Metoder, prestationsmått och samband. 

4.3.3 Urval, marknader och företagstyper 
Crook m.fl. (2011) undersökte 66 vetenskapliga artiklar. Det är svårt 

att avgöra vilka marknader studien syftar till att analysera. Jindal & 

Kumar (2012) har undersökt 100 bolag i Indien. Marknaderna består 
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framförallt av finans men även hälsovård, bostad, metall och kraft. 

Den företagstyp de anser relevant för ett eventuellt samband mellan 

humankapitalredovisning och prestation i börsnoterade företag är 

kunskapsföretag. Lajili & Zéghal (2005) har undersökt 1277 företag, 

mestadels verkande i finansiella, transport och telefonkommunikations 

sektorer. De relaterar ett eventuellt samband mellan 

humankapitalredovisning och prestation i börsnoterade företag till 

företagstypen kunskapsföretag. Lajili & Zéghal (2006) har studerat 

1165 bolag i USA, vilken marknad som undersökts framgår inte, men 

relevant företagstyp för sambandet mellan humankapitalredovisning 

och prestation i börsnoterade företag menar de är kunskapsföretag. Lin 

m.fl. (2012) har studerat 660 bolag i Taiwan. Någon specifik marknad 

har inte undersökts, dock har det i analysen kontrollerats för 

elektronik- och finansmarknader, eftersom dessa antogs inverka på 

prestationen.  

Möllers m.fl. (2011) urval bestod av 130 tyska bolag från olika 

marknader. I genomsnitt fann de dock att software-, 

telekommunikations-, bygg-, försäkrings-, och kemikaliemarknader 

redovisade mest humankapital. Den relevanta företagstypen för ett 

eventuellt samband mellan humankapitalredovisning och prestation i 

börsnoterade företag anges som kunskapsföretag. Micah m.fl. (2012) 

har undersökt 52 företag som valts slumpmässigt från alla sektorer i 

Nigeria. De relaterar ett eventuellt samband mellan 

humankapitalredovisning och prestation i börsnoterade företag till 

kunskapsföretag. Huui m.fl. (2012) undersökte 522 företag i Malaysia. 

Marknader som undersökts är bl.a. industriell-, service- och 

produktmarknad. En framträdande företagstyp var kunskapsföretag.  

 

Dammak m.fl. (2008) har undersökt 30 europeiska multinationella 

företag, vilken marknad företagen opererar på framgår inte explicit. 

Van der Zahn m.fl. (2007) studerade 228 bolag i Singapore. Deras 

urval var till största del från produktions- och servicemarknaden. 

Williams (2001) har undersökt 40 företag. Vilka marknader dessa 

företag opererar inom framgår inte. Vafaei m.fl. (2011) har undersökt 

220 företag verksamma i flera länder. De gör en distinktion i 

”traditional” och ”non-traditional industries” varav de senare är 

elektroniskt inriktade och teknologiskt avancerade.  
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Hossain & Hammami (2009) har undersökt 25 företag i Qatar. 

Företagen var verksamma på bank- och finans-, försäkrings-, industri- 

och servicemarknaden. Wang m.fl. (2008) har undersökt 110 

kinesiska företag. De vanligast förekommande marknaderna var 

industriell- och kommersiell-, maskin-, textil- och transportmarknad. 

Cormier m.fl. (2009) har gjort observationer av redovisning på 

internet i 131 företag. Marknader som undersöktes var: metall- och 

gruvmarknader, olja och gasmarknad, papper- och skogsmarknad, 

marknad för konsument- och industriella produkter, kommunikations- 

och mediamarknader samt handelsmarknad.  

 

Singhvi & Desai (1971) undersökte 155 amerikanska företag varav en 

del var industriella. Vilka specifika marknader och företagstyper som 

undersökts framgår inte. Wallace & Naser (1995) har undersökt 130 

företag i Hong Kong. Övervägande delen av företagen var industriella 

och investeringsföretag. Cheng m.fl. (2009) har undersökt 

redovisningsföretag.  

 

Tabell 3 tillhandahåller en överblick av urval, marknader och 

företagstyper:  
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Tabell 4: Urval, marknader och företagstyper. 

 

Som framgår av tabellerna (3 och 4) är den vanligaste metoden 

regressionsanalys (ofta i kombination med innehållsanalys) och 

undersökningarna kommer fram till blandade resultat vad gäller 

eventuella samband mellan börsnoterade företags redovisade 
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humankapital och deras företagsprestationer, även om övervägande 

delen av studierna konkluderar positiva samband. Prestationsmått är 

övervägande redovisningsmått och marknader skiljer sig åt, även om 

industriell marknad verkar vara vanlig. Flera företagstyper i artiklarna 

går att härleda till kunskapsföretag:  

 

 
Fig. 7: Metoder, samband, prestationsmått, marknader och företagstyper. 

4.4 Sammanfattning 
I detta avsnitt har jag beskrivit att valet av empiri, i form av 

vetenskapliga artiklar, var fördelaktigt avseende: tillgänglighet, 

relevans, giltighet, tillförlitlighet tid och pengar. Avgränsningarna har 

dragits till empirisk forskning som direkt eller indirekt undersökt 

sambandet mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer.  

De vanligaste huvudkategorierna av humankapitalmått som gick att 

härleda från artiklarna var: anställda, kunskap och produktivitet. 

Därutöver var blandade resultat, avseende sambandet mellan 

börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 
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företagsprestationer, vanligt förekommande, även om positiva 

samband var övervägande. Metoden regressionsanalys (ofta i 

kombination med innehållsanalys) var vanligt förekommande och 

likaså finansiella prestationsmått. Marknader skiljde sig åt, även om 

industriell marknad i någon mån var mer förekommande och 

företagstypen kunskapsföretag gick att härleda från flera studier.  
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5 Analys 
Avsnittet beskriver och analyserar det empiriska materialet, med stöd 

av teorin, genom fördjupade resonemang, med en fokusering kring det 

eventuella sambandet mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer. Sålunda kommer jag att 

kritiskt återblicka och fördjupa det jag hittills gjort i uppsatsen. 

Underavsnitten utgörs av de empiriska artiklarna. Efter genomgång av 

de empiriska artiklarna redogörs för brister i forskningen. Avsnittet 

avslutas med analytiska kommentarer och implikationer, och en 

sammanfattning. 

5.1 Empirisk forskning 
Jag utgår från fig. 6 (Humankapitalmått) och 7 (Metoder, samband, 

prestationsmått, marknader och företagstyper) och börjar min 

genomgång med artiklar som fokuserar på sambandet mellan 

humankapital- och humankapitalredovisning samt prestation i företag. 

Jag fortsätter med artiklar som fokuserar på redovisning av 

intellektuellt kapital och prestation, frivillig redovisning och prestation 

och kvaliteten och omfattningen av redovisningen och prestation. 

Redovisning av humankapital förekommer i samtliga av dessa 

redovisningskategorier.  

5.1.1 Crook m.fl. (2011) 
Crook m.fl. (2011) konkluderar ett positivt samband mellan 

humankapital och prestation i företag, i synnerhet finansiell prestation. 

Detta resultat korrelerar med Lins m.fl. (2012) studie, vilket indikerar 

att det eventuella sambandet mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer rör finansiella mått på 

prestationen. Studien nämner ingenting om ett eventuellt samband 

mellan redovisat humankapital och prestation, men skapar ändå 

incitament för att undersöka sambandet. Uliana m.fl. (2005) – ”what 
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gets measured gets done” – menar att humankapitalredovisning kan 

bidra med att vårda företags humankapital och därigenom skapa 

incitament till värdeökningar för företag genom högre prestationer. 

Därav kopplingen mellan humankapital, redovisning och prestation.  

5.1.2 Jindal & Kumar (2012) 
Jindal & Kumar (2012) har inte kunnat konstatera något samband 

mellan humankapitalredovisning och prestation och det går alltså inte 

att säkerställa samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer, utifrån studien. De 

menar att tidigare forskning på området givit blandade resultat 

avseende sambandet, vilket hittills överensstämmer med analysen. 

Deras studie kan sålunda inte sägas ge stöd åt det teoretiska 

sambandet (Gamerschlag & Moeller 2011, Curado m.fl. 2011 och 

Sofian & Earnest 2011).  

Jindal & Kumar (2012) kom fram till att företag som i högst 

utsträckning redovisade humankapital gick att härleda till 

finansindustrin, vilket enligt Khan & Khan (2010) kan bero på att 

företag i denna industri investerar i humankapital. Iakttagelsen 

överensstämmer med Noradiva m.fl. (2011). Andra vanliga industrier 

var hälsovård, metall, kraft och bostäder. De menar vidare att företag 

med en högre kunskapsinriktning (kunskapsföretag) sannolikt har 

högre poäng på humankapitalredovisningsmätningarna, vilket 

korrelerar med Curado m.fl. (2011), Lajili & Zéghal (2005), Lajili & 

Zéghal (2006), Gamerschlag & Moeller (2011), Möller m.fl. (2011), 

Kahn & Kahn (2010), Micah m.fl. (2012), Huui m.fl. (2012), Cheng 

m.fl. (2009) och Smith (2003).  

Studien har sålunda förutsatt att kunskapsföretag har större nytta av 

att redovisa humankapital och att detta syns på prestationen. Men, 

eftersom studien inte kunde bevisa detta ges inga starka indikationer 

på att ett eventuellt samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer gäller kunskapsföretag.  

5.1.3 Lajili & Zéghal (2005)  
Lajili & Zéghal (2005) drar slutsatsen att ett positivt samband 

föreligger mellan humankapitalredovisning och företagsprestation. 
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Resultatet får stöd av Lajili & Zéghal (2006) som konkluderar att 

redovisat humankapital positivt influerar företags marknadsvärden och 

prestation (se nedan). Sambandet tros gälla i kunskapsbaserade 

industrier och ekonomier, vilket även hävdas av Curado m.fl. (2011), 

Lajili & Zéghal (2006), Gamerschlag & Moeller (2011), Möller m.fl. 

(2011), Kahn & Kahn (2010), Jindal & Kumar (2012), Micah m.fl. 

(2012), Huui m.fl. (2012), Cheng m.fl. (2009) och Smith (2003).  

Implikationen av detta skulle enligt Gamerschlag & Moeller (2011) 

kunna vara att deras modell stöds avseende 

humankapitalredovisningens påverkan på arbetskraften, som i sin tur 

påverkar den operationella prestationen, vilket slutgiltigt påverkar det 

finansiella utfallet i företag i form av högre företagsvärde. Studien 

stöder alltså en befintlig idé om hur ett eventuellt samband mellan 

börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer skulle kunna se ut. Men det återstår att 

säkerställa.  

5.1.4 Lajili & Zéghal (2006) 
Lajili & Zéghal (2006) konkluderar att humankapitalredovisning 

positivt influerar börsföretags marknadsvärden och prestation. 

Resultatet av studien visade att företag med högre 

redovisningskostnader i relation till humankapital presterade bättre än 

företag med mindre redovisningskostnader för humankapital. Studien 

indikerar att sambandet mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer avser marknadsmått på 

prestationen och arbetskraftsrelaterade faktorer som går att härleda till 

de anställda. Resultaten får stöd av Wyatt & Frick (2010) som menar 

att investeringar i humankapital är nödvändigt för företags 

produktivitet och att det överlag finns få nackdelar med att redovisa 

humankapital. 

Sambandet i Lajilis & Zéghals (2006) studie visar sig särskilt 

tydligt för företag i kunskapsbaserade industrier, vilket samstämmer 

med Curado m.fl. (2011), Lajili & Zéghal (2005), Gamerschlag & 

Moeller (2011), Möller m.fl. (2011), Kahn & Kahn (2010), Jindal & 

Kumar (2012), Micah m.fl. (2012), Huui m.fl. (2012), Cheng m.fl. 

(2009) och Smith (2003). Studien ger sålunda belägg för ett positivt 

samband mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 
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deras företagsprestationer, i synnerhet för kunskapsorganisationer. 

Studien stöder sålunda modellernas (Gamerschlag & Moeller 2011, 

Curado m.fl. 2011 och Sofian & Earnest 2011) uppbyggnad.  

5.1.5 Lin m.fl. (2012) 
Lin m.fl. (2012) konkluderar ett positivt samband mellan 

humankapitalredovisning och prestation i företag, vilket innebär 

teoretiskt och empiriskt stöd för företeelsen och modellerna 

(Gamerschlag & Moeller 2011, Curado m.fl. 2011 och Sofian & 

Earnest 2011).  

Kunskapsintensitet i företag har enligt Lin m.fl. (2012) positiv 

inverkan på humankapitalredovisning och prestation, vilket antyder att 

sambandet är relevant för kunskapsintensiva företag. Detta hävdas 

även av Curado m.fl. (2011), Lajili & Zéghal (2005), Lajili & Zéghal 

(2006), Gamerschlag & Moeller (2011), Möller m.fl. (2011), Kahn & 

Kahn (2010), Jindal & Kumar (2012), Micah m.fl. (2012), Huui m.fl. 

(2012), Cheng m.fl. (2009) och Smith (2003). Kunskapsintensitet 

mättes genom andelen anställda i företag med en högstadieexamen 

eller högre.  

De prestationsmått som användes var enligt Lin m.fl. (2012): MB 

ratio, som är ett marknadsbaserat mått, och ROA, som är ett 

redovisningsmått. (Att de kombinerat redovisnings- och marknadsmått 

går möjligen att se som en brist i studien. Jag återkommer till detta i 

mina reflektioner.) Humankapitalmåtten gick att härleda till kategorin 

kunskap, vilket samstämmer med föregående stycke.  

Lins m.fl. (2012) studie ger således konkreta belägg för att det 

existerar ett samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer, att detta samband är 

positivt, rör kunskapsföretag, finansiella prestationsmått och 

kunskapsrelaterade humankapitalmått.  

5.1.6 Möller m.fl. (2011) 
Möller m.fl. (2011) testar modellen (Gamerschlag & Moeller 2011, se 

fig. 3) empiriskt genom att testa samband mellan 

humankapitalindikatorer i årsredovisningar och redovisningsmåttet 

ROIC (return on invested capital), men finner inget signifikant 
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samband. Modellen klarar sålunda inte det empiriska testet, vilket 

innebär att det inte finns bevis, utifrån deras studie, för att ett samband 

föreligger mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer.  

En anledning till varför modellen inte klarar det empiriska testet 

kan enligt Curado m.fl. (2011) vara att det i början av en ny 

teoribildning kan vara svårt att få empiriskt stöd. Modellen är ju ny 

och även om den baserar sig på tidigare forskning behövs möjligen 

mer forskning för att klargöra modellens fundament. En idé till det 

skulle kunna vara att testa sambandet mellan humankapitalredovisning 

och prestation empiriskt, med en modifikation av modellen. Andra 

metoder, humankapital- och prestationsmått skulle kunna användas. 

Jag återkommer till detta i mina slutsatser.  

5.1.7 Micah m.fl. (2012)  
Micah m.fl. (2012) har testat sambandet mellan 

humankapitalredovisning och finansiell prestation i företag och 

konkluderar ett positivt samband mellan redovisat humankapital och 

prestationsmåttet ROE. De konkluderar också ett negativt samband 

mellan prestationsmåttet ROA och redovisat humankapital. 

Prestationsmåtten hör till kategorin redovisningsmått (se teori). Deras 

förklaring till ROAs negativa korrelation med 

humankapitalredovisning är att ROA indikerar ett företags lönsamhet 

överlag, och när investeringar i humankapital redovisas som utgifter 

blir tillgångar och intäkter undervärderade. Detta ger incitament för 

företag med låga intäkter att redovisa relevant information till 

intressenter om humankapitalinvesteringar som de inte tagit upp i 

balansräkningen. (Det är värt att fundera vidare kring varför en 

investering i humankapital ska tas upp som en utgift i redovisningen.)  

Resultatet (negativt samband mellan ROA och 

humankapitalredovisning) divergerar med Lin m.fl. (2012) och Crook 

m.fl. (2011) som funnit ett positivt samband mellan 

humankapitalredovisning och prestationsmåttet ROA i det förra fallet 

och humankapital och prestationsmåttet ROA i det senare. Dessa 

resultat i kombination med förklaringen skulle kunna innebära att en 

negativ korrelation mellan ROA och humankapitalredovisning inte 

behöver betyda mycket för om ett eventuellt samband mellan 
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börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer föreligger. Företag med en låg ROA behöver 

alltså inte (på lång eller kort sikt) betraktas som olönsamma. 

Av nyckelorden i Micahs m.fl. (2012) humankapitalindex gick mer 

än en tredjedel att härleda till anställda, vilket indikerar att sambandet 

mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer går via företags anställda. Omständigheten ger 

stöd för Gamerschlags & Moellers (2011) modell.  

Studien är intressant därför att den konkluderar ett konkret positivt 

samband mellan humankapitalredovisning och prestation i 

börsnoterade företag samt förklarar hur detta eventuella samband 

skulle kunna se ut. Micah m.fl. (2012) associerar också ett eventuellt 

samband till kunskapsbaserade ekonomier, vilket korrelerar med 

Curado m.fl. (2011), Lajili & Zéghal (2005), Lajili & Zéghal (2006), 

Gamerschlag & Moeller (2011), Möller m.fl. (2011), Kahn & Kahn 

(2010), Jindal & Kumar (2012), Huui m.fl. (2012), Cheng m.fl. (2009) 

och Smith (2003).  

5.1.8 Huui m.fl. (2012) 
Huui m.fl. (2012) har testat samband mellan humankapitalredovisning 

och det finansiella prestationsmåttet vinst efter skatt, vilket är ett 

redovisningsmått (se teori), och funnit ett positivt samband. 

Sambandet antas gälla för kunskapsföretag i kunskapsintensiva 

industrier och ekonomier, vilket korrelerar med Curado m.fl. (2011), 

Lajili & Zéghal (2005), Lajili & Zéghal (2006), Gamerschlag & 

Moeller (2011), Möller m.fl. (2011), Kahn & Kahn (2010), Jindal & 

Kumar (2012), Micah m.fl. (2012), Cheng m.fl. (2009) och Smith 

(2003). 

Det humankapitalindex som Huui m.fl. (2012) använde gick att 

härleda till anställda, vilket betyder att det samband som de 

konkluderar är positivt, verkar genom företags anställda. Detta resultat 

korrelerar med Gamerschlags & Moellers (2011) modell och ger stöd 

för eventuella kausala samband mellan humankapitalredovisning och 

finansiell prestation i företag. Implikationen av detta är att modellen 

får empiriskt stöd.  
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5.1.9 Dammak m.fl. (2008) 
Dammak m.fl. (2008) konkluderar att det finns ett positivt samband 

mellan redovisning av intellektuellt kapital och prestation i företag. 

Omständigheten antyder en samverkande effekt – mellan 

huvudkomponenterna av intellektuellt kapital – på prestationen, vilket 

överensstämmer med Sofian & Earnest (2011) och Curados m.fl. 

(2011) modeller. En modifierad variant kan därmed tänkas vara 

användbar vid påföljande empiriska test.  

I jämförelse med övriga analyserade studier hittills, ger Dammaks 

m.fl. (2008) studie en indikation om att industriell sektor kan vara 

relevant för ett eventuellt samband mellan börsnoterade företags 

redovisade humankapital och deras företagsprestationer.  

Studien ger alltså belägg för att det existerar samband mellan 

redovisning av intellektuellt kapital och prestation i företag, vilket 

enligt Lajili & Zéghal (2006), Cheng m.fl. (2010), Mehralian (2012), 

Kumukama m.fl. (2010), Uliana m.fl. (2005) och Alipour (2012) 

betyder att det sannolikt även existerar ett samband mellan 

börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer.  

5.1.10 Van der Zahn m.fl. (2007) 
Van der Zahn m.fl. (2007) konkluderar – i motsats till övriga 

analyserade studier hittills – ett negativt samband mellan redovisning 

av intellektuellt kapital och prestation i företag. En förklaring till det 

negativa sambandet kan enligt dem själva vara en föreliggande 

pseudooptimism (investerares orimligt höga förväntningar) av att 

redovisa immateriella tillgångar och att detta driver upp aktievärden i 

företagen på kort sikt. Men eftersom det tar tid för immateriella 

tillgångar att mogna och få effekt för företagen, syns inte detta på kort 

sikt och därför verkar det som om det är redovisning av intellektuellt 

kapital som ökar företagens värde.   

Studien är intressant eftersom dess resultat divergerar med övriga 

analyserade studier hittills och demonstrerar alternativa 

sambandsförklaringar.  
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5.1.11 Williams (2001) 
Williams (2001) drar, i likhet med Van der Zahn m.fl. (2007), 

slutsatsen att det finns ett negativt samband mellan redovisning av 

intellektuellt kapital och prestation i företag. Resultatet av studien 

divergerar med Sofians & Earnests (2011) och Curados m.fl. (2011) 

modeller om redovisning av intellektuellt kapitals inverkan på 

prestationen i företag, och är därför intressant. En anledning till det 

negativa sambandet är enligt Williams (2001) att företag vill behålla 

konkurrensfördelar och därför inte signalera till andra företag var 

potentiella utvecklingsmöjligheter kan finnas.  

Enligt Cheng m.fl. (2010), Mehralian (2012), Kumuma m.fl. 

(2010), Uliana m.fl. (2005) och Alipour (2012) är humankapital en 

huvudkomponent i intellektuellt kapital och därför antyder Williams 

(2001) studie att det existerar ett negativt samband mellan 

börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer, samt att detta samband går att härleda utifrån 

prestation mätt i intellektuellt kapital.  

5.1.12 Vafaei m.fl. (2011) 
Vafaei m.fl. (2011) konkluderar ett positivt samband mellan 

redovisning av intellektuellt kapital och prestation i börsnoterade 

företag, vilket ger stöd åt Gamerschlag & Moellers (2011), Sofian & 

Earnest (2011) och Curado m.fl. (2011) modeller. Sambandet gäller 

marknadsbaserade mått på prestationen och 

humankapitalkategorierna: anställda, kunskap och produktivitet, vilket 

indikerar att dessa prestations- och humankapitalmått är relevanta för 

ett eventuellt samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer. Sambandet antogs gälla i 

teknologiskt avancerade teknologier, vilket enligt Noradiva (2011) 

indikerar att sambandet gäller kunskapsbaserade industrier. Att 

sambandet gäller kunskapsbaserade industrier hävdas även av Curado 

m.fl. (2011), Lajili & Zéghal (2005), Lajili & Zéghal (2006), 

Gamerschlag & Moeller (2011), Möller m.fl. (2011), Kahn & Kahn 

(2010), Jindal & Kumar (2012), Micah m.fl. (2012), Cheng m.fl. 

(2009) och Smith (2003).  
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Studien ger alltså belägg för att det existerar ett samband mellan 

redovisning av intellektuellt kapital och prestation i företag, vilket 

enligt Lajili & Zéghal (2006), Cheng m.fl. (2010), Mehralian (2012), 

Kumukama m.fl. (2010), Uliana m.fl. (2005) och Alipour (2012) ger 

stöd åt föreställningen om ett positivt samband mellan börsnoterade 

företags redovisade humankapital och deras företagsprestationer, i 

synnerhet då det går att härleda konkreta humankapitalmått från 

studien till humankapitalets huvudkategorier (se teori). 

 

5.1.13 Hossain & Hammami (2009) 
Hossain & Hammami (2009) fann inget signifikant samband mellan 

frivillig redovisning och prestation i företag. 

Humankapitalredovisning hör enligt Kahn & Kahn (2010), Wyatt & 

Frick (2010) och Möller m.fl. (2011) till kategorin frivillig 

redovisning, vilket, utifrån deras studie, antyder att ett samband 

mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer inte existerar. Problemet med en sådan antydan, i 

detta fall, är att det bara går att finna ett fåtal humankapitalmått i 

studien. Det betyder att studiens indikationer om ett eventuellt 

samband mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer är svaga.  

Studien kan alltså inte användas för att falsifiera (eller verifiera) 

modellerna (Gamerschlag & Moeller 2011, Curado m.fl. 2011 och 

Sofian & Earnest 2011) och därmed blir marknader och företagstyper 

mindre relevanta.  

5.1.14 Wang m.fl. (2008) 
Wang m.fl. (2008) har i likhet med Hossain & Hammami (2009) 

undersökt frivillig redovisning och konsekvenser av detta. De 

konkluderar ett positivt samband mellan frivillig redovisning och 

prestation i företag och testar specifikt prestationsmåttet ROE som är 

ett redovisningsmått (se teori).  

Wangs m.fl. (2008) redovisningsindex består, i motsats till 

Hossains & Hammamis (2009), av ett flertal humankapitalmått och 

det går därför, enligt Kahn & Kahn (2010), Wyatt & Frick (2010) och 
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Möller m.fl. (2011), konstatera att studien indikerar ett positivt 

samband mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer, vilket ger stöd åt modellerna (Gamerschlag 

& Moeller 2011, Curado m.fl. 2011 och Sofian & Earnest 2011).  

5.1.15 Cormier m.fl. (2009) 
Cormier m.fl. (2000) drar slutsatsen att det existerar ett positivt 

samband mellan frivillig redovisning och finansiell prestation i 

företag, genom humankapitalmåtten: anställda, kunskap och 

motivation; redovisningsmåttet ROA och det marknadsbaserade 

prestationsmåttet Tobin’s Q. Detta indikerar enligt Kahn & Kahn 

(2010), Wyatt & Frick (2010) och Möller m.fl. (2011) att det 

föreligger ett positivt samband mellan börsnoterade företags 

redovisade humankapital och deras finansiella företagsprestationer, 

vilket ger stöd åt modellerna (Gamerschlag & Moeller 2011, Curado 

m.fl. 2011 och Sofian & Earnest 2011). Att det går att härleda flera 

humankapitalmått från studien till humankapitalets huvudkategorier 

(se teori) ger ytterligare stöd åt ett positivt samband mellan 

börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer, trots att studien är inriktad på frivillig 

redovisning och inte humankapitalredovisning.  

 

5.1.16 Singhvi & Desai (1971) 
Singhvi & Desai (1971) har analyserat redovisningskvalitetens 

effekter för olika företag och kommit fram till att denna positivt 

inverkar på prestationsmåtten avkastning och resultat, vilka hör till 

kategorin redovisningsmått (se teori). Två mått (av totalt 34) i indexet 

gick att härleda till humankapital, genom anställda och produktivitet. 

Detta kan ses som en liten andel.  

Innebörden av dessa resultat är likväl, om premissen att 

humankapitalredovisningen höjer kvaliteten i redovisningen gäller, att 

studien ger indirekta indikationer, dock svaga (andelen humankapital 

som kan härledas från kvalitetsbegreppet är för liten), om ett 

potentiellt positivt samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer.  
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Enligt Wyatt & Frick (2010) kan humankapitalredovisning höja 

kvaliteten av redovisningen om: (1.) förtjänsterna av att redovisa 

humankapital överstiger kostnaderna, (2.) om den har ett värde för 

företags intressenter, (3.) om investerare betraktar företags 

information som trovärdig och (4.) när företags rykte är gott.  

Sålunda ger Singhvis & Desais (1971) studie svagt stöd för ett 

positivt samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer. Sambandet rör prestation 

som redovisningsmått och humankapitalmåtten: anställda och 

produktivitet.  

5.1.17 Wallace & Naser (1995) 
Studien (Wallace & Naser 1995) konkluderar ett negativt samband 

mellan omfattningen av redovisningen och prestationsmåtten 

likviditet, resultat och vinstmarginal, vilket antyder ett negativt 

samband mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer. Prestationsmåtten hör till kategorin 

redovisningsmått (se teori). Ett problem är dock att studien undersöker 

föreskriven redovisning och humankapitalet tillhör enligt Kahn & 

Kahn (2010), Wyatt & Frick (2010) och Möller m.fl. (2011) kategorin 

frivillig redovisning. Detta betyder att studien ger svaga indikationer 

om ett eventuellt samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer.  

Å andra sidan är det enligt Wyatt & Frick (2010), Gamerschlag & 

Moeller (2011), Noradiva m.fl. (2011), Khan & Khan (2010) och 

Uliana (2005) möjligt att se humankapital som del i Wallace’s & 

Naser’s (1995) omfattningsbegrepp eftersom 

humankapitalredovisning ger en högre detaljeringsgrad och är mer 

informativt. Det finns även humankapitalmått som är kopplade till 

föreskriven redovisning, bl.a. antalet anställda.  

Jag menar dock att studien ger bristfälliga indikationer om ett 

eventuellt samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer, vilket, utöver det ovan 

nämnda, även skulle kunna bero på att studien har relativt låg validitet 

för analysen (se metod).  
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5.1.18 Cheng m.fl. (2009) 
Cheng m.fl. (2009) konkluderar ett positivt samband mellan 

redovisningskvalitet och humankapital. Detta indikerar enligt Singhvi 

& Desai (1971) och Wallace & Naser (1995) ett indirekt samband 

mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer, eftersom de senare studierna funnit ett samband 

mellan kvaliteten av redovisningen och prestation i företag, dock med 

olika resultat: den förra positivt och den senare negativt. Enligt Wyatt 

& Frick (2010), Gamerschlag & Moeller (2011), Noradiva m.fl. 

(2011), Khan & Khan (2010) och Uliana (2005) är det möjligt att se 

humankapital som en övervägande del i redovisningen, som påverkar 

kvaliteten – därav kopplingen.  

Studien ger inga konkreta belägg för ett eventuellt samband mellan 

börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer, dock antyder den att redovisningen av 

humankapital höjer kvaliteten av redovisningen, vilket i sin tur 

betyder att företag skulle kunna öka sin prestation genom att redovisa 

humankapital. Kunskapsmåttet på humankapital är enligt Cheng m.fl. 

(2009) centralt för ett eventuellt samband, vilket indikerar att det är 

detta som påverkar prestationen genom företags anställda. 

Kunskapsbegreppets centrala betydelse för humankapitalet och 

företagen, korrelerar med Curado m.fl. (2011), Lajili & Zéghal (2005), 

Lajili & Zéghal (2006), Gamerschlag & Moeller (2011), Möller m.fl. 

(2011), Kahn & Kahn (2010), Jindal & Kumar (2012), Micah m.fl. 

(2012), Huui m.fl. (2012) och Smith (2003). 

5.2 Brister och svagheter i forskningen 
Av de granskade artiklarna framgår att positiva samband överväger 

negativa och ej signifikanta, men beläggen för fastslagna positiva 

samband är likväl begränsade. Endast nio studier finner ett positivt 

samband mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer, varav Lin m.fl. (2012), Lajili & Zéghal 

(2005), Lajili & Zéghal (2006), Micah m.fl. (2012) och Huui m.fl. 

(2012) funnit ett direkt samband mellan humankapitalredovisning och 

företagsprestation; Dammak m.fl. (2008) och Vafaei m.fl. (2011) 
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funnit ett indirekt samband, mellan redovisning av intellektuellt 

kapital och prestation; och Wang m.fl. (2008) och Cormier m.fl. 

(2009) funnit ett indirekt samband, mellan frivillig redovisning och 

prestation i företag. Flera studier (Möller m.fl. 2011, Jindal & Kumar 

2012 och Hossain & Hammami 2009) har inte funnit konkreta 

samband; och andra studier (van der Zahn m.fl. 2007, Wallace & 

Naser 1995 och Williams 2001) konkluderar negativa samband, vilket 

innebär att modellerna (Gamerschlag & Moeller 2011, Curado m.fl. 

2011 och Sofian & Earnest 2011) får lite empiriskt stöd samtidigt som 

stödet är tvetydigt. Studierna finner alltså divergerande samband 

utifrån olika dimensioner av börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer. Dimensionerna är: 

humankapitalredovisning, redovisning av intellektuellt kapital, 

frivillig redovisning och kvaliteten och omfattningen av 

redovisningen. 

Eftersom flera artiklar redogör för sambandet mellan redovisning av 

intellektuellt kapital och prestation, frivillig redovisning och prestation 

eller kvaliteten och omfattningen av redovisning och prestation – 

således inte humankapitalredovisning och prestation – är det svårt att 

tydliggöra sambandet. För att tydliggöra det eventuella sambandet 

mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer behövs sålunda mer forskning kring det konkreta 

sambandet mellan humankapitalredovisning och prestation i företag, 

men även kring de olika dimensionerna.  

Huvudbrister eller luckor i forskningen är således begränsat med 

empiriska belägg för ett eventuellt samband mellan börsnoterade 

företags redovisade humankapital och deras företagsprestationer samt 

att det potentiella sambandet inte är tydliggjort. Jag återkommer till 

detta i mina reflektioner.  

 

Metoden innehållsanalys, som många av de granskade studierna 

använt sig av, har enligt Möller m.fl. (2011) både för- och nackdelar. 

Till exempel kan den genom ordsökning anses förlora sin kontextuella 

mening, men är samtidigt fri från subjektiva tolkningar och enkel att 

replikera. Eftersom en stor andel av den granskade forskningen använt 

sig av denna metod (i kombination med regressionsanalys) kan 

forskningen kritiseras för att vara metodologiskt enformig. Frågan är 
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vilka alternativa metoder som finns. Varianter av innehållsanalys 

skulle t.ex. kunna provas. Istället för ordsökning skulle kontextuell 

innehållsanalys kunna verkställas, för att bredda metodologin.  

 

Lin m.fl. (2012), Jindal & Kumar (2012), Dammak m.fl. (2008) och 

Cormier m.fl. (2009) kan enligt Gentry & Shen (2010) kritiseras för 

att de blandat redovisnings- och marknadsbaserade prestationsmått vid 

prestationsuppskattningar. En sådan (blandad) tillämpning av 

prestationsmått kan ge missvisande resultat, eftersom 

prestationsmåttskategorierna redovisnings- och marknadsmått utgör 

distinkta dimensioner av prestationsmått, och i liten grad är empirisk 

överlappande. Detta tillvägagångssätt skulle alltså kunna ses som en 

varning för fortsatt forskning, som implicerar att noggrannare 

övervägningar behöver göras gällande valen av prestationsmått, dess 

användning och uppskattningar.  

5.3 Analytiska kommentarer och 

implikationer 
Analysen ger idéer (i grova drag) om hur ett eventuellt samband 

mellan humankapitalredovisning och prestation i företag skulle kunna 

gestalta sig. Dessa idéer påminner om Gamerschlags & Moellers 

(2011) modell och innebär att (1.) sambandet gäller kunskapsföretag, 

(2.) är positivt, (3.) verkar genom anställda eller arbetskraften i företag 

och (4.) påverkar det finansiella utfallet i företags verksamhet:  
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Fig. 8: Utgångspunkt för potentiellt samband mellan humankapitalredovisning och prestation i företag. 

5.4 Sammanfattning 
I detta avsnitt har jag beskrivit och analyserat empirisk forskning om 

sambandet mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer. De analyserade studierna visar blandade 

resultat, dock med övervägande positiva samband.  

Fem studier (Lin m.fl. 2012, Lajili & Zéghal 2005, Lajili & Zéghal 

2006, Micah m.fl. 2012 och Huui m.fl. 2012) har funnit ett konkret 

positivt samband mellan humankapitalredovisning och prestation i 

börsnoterade företag; medan två studier (Dammak m.fl. 2008 och 

Vafaei m.fl. 2011) funnit ett positivt samband mellan redovisning av 

intellektuellt kapital och prestation i företag. Två studier (van der 

Zahn m.fl. 2007 och Williams 2001) påträffar ett negativt samband 

mellan redovisning av intellektuellt kapital och prestation; och tre 

studier (Möller m.fl. 2011, Jindal & Kumar 2012 och Hossain & 
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Hammami 2009) hittar inga statistiskt signifikanta samband. En studie 

(Crook m.fl. 2011) har funnit ett positivt samband mellan 

humankapital och prestation; och två studier (Wang m.fl. 2008 och 

Cormier m.fl. 2009) finner ett positivt samband mellan frivillig 

redovisning och prestation i företag. Två studier (Singhvi & Desai 

1971 och Wallace & Naser 1995) konkluderar ett positivt (negativt) 

samband mellan kvaliteten och omfattningen av redovisning och 

prestation i företag. En studie (Cheng m.fl. 2009) drar slutsatsen att 

det finns ett positivt samband mellan redovisningens kvalitet och 

humankapital.  

Flera studier (Curado m.fl. 2011, Lajili & Zéghal 2005, Lajili & 

Zéghal 2006, Gamerschlag & Moeller 2011, Möller m.fl. 2011, Kahn 

& Kahn 2010, Jindal & Kumar 2012, Micah m.fl. 2012, Huui m.fl. 

2012, Cheng m.fl. 2009) och Smith (2003) relaterar ett potentiellt 

samband mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer, med kunskapsbaserade företag.  

Utifrån analysen framkommer en grov uppskattning, som påminner 

om Gamerschlags & Moellers (2011) modell, om hur ett eventuellt 

samband mellan humankapitalredovisning och prestation i 

börsnoterade företag skulle kunna se ut. Uppskattningen innebär i 

korthet att sambandet gäller för kunskapsinriktade företag, 

humankapitalkategorin anställda och finansiell prestation.  

 

Den granskade forskningen ger en komplex och tvetydig bild av hur 

ett eventuellt samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer skulle kunna se ut, samt 

är marginell. Forskningen innefattar flera redovisningsdimensioner för 

humankapital, som behöver studeras mer för att få en klarare 

helhetsbild av sambandet. Några studier kan kritiseras för en 

obetänksam tillämpning av prestationsmått, i och med att 

tillämpningen skulle kunna ge missvisande resultat, då de i sina 

undersökningar blandat redovisnings- och marknadsmått på 

prestationen.  
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6 Reflektioner 
I det här avsnittet reflekterar jag kring det som avhandlats i uppsatsen, 

utifrån frågeställningarna. Jag kopplar mina resonemang till teori-, 

metod-, empiri-, analys- och slutsatsdelarna. Min intention är att 

resonera kring uppsatsen i sin helhet, utifrån dess centrala delar.   

6.1 Finns det ett samband mellan 

börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras 

företagsprestationer?  
Klargjort är att det finns ett hypotetiskt samband mellan börsnoterade 

företags redovisade humankapital och deras företagsprestationer, 

genom modeller (Gamerschlag & Moeller 2011, Curado m.fl. 2011 

och Sofian & Earnest 2011). Den första modellen redogör för ett 

samband mellan humankapitalredovisning och prestation i företag 

genom interna och externa företagsfaktorer, närmare bestämt genom 

att: (1.) humankapitalredovisningen antas influera arbetskraften 

positivt vilket (2.) effektiviserar den operationella enheten. Detta leder 

till (3.) att företaget får bättre rykte och därigenom en större framgång 

på marknaden, vilket slutligen (4.) visar sig genom prestationen (det 

finansiella utfallet) i företaget. De senare modellerna redogör för ett 

samband mellan redovisning av intellektuellt kapital och prestation i 

företag, genom att redovisningen får en direkt effekt på företagets 

finansiella prestation. Den första modellen får mer stöd och ger ett 

tydligare, enklare och konkretare samband medan de senare 

modellerna redogör för ett mer komplext och tvetydigt samband. 

Skillnaden mellan modellerna beror på divergerande 

forskningsresultat och möjligen att intellektuellt kapital innefattar 

flera samverkande komponenter. 

Sambandet får stöd av aktuell empirisk forskning (Lin m.fl. 2012, 

Lajili & Zéghal 2005, Lajili & Zéghal 2006, Micah m.fl. 2012 och 
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Huui m.fl. 2012) som tyder på att det finns ett positivt samband 

mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer, genom att det existerar ett positivt samband 

mellan humankapitalmåtten: anställda, kunskap och produktivitet; och 

finansiella prestationsmått (se slutsatser). Sambandet får också stöd av 

Dammak m.fl. (2008) och Vafaei m.fl. (2011) som funnit ett positivt 

samband mellan redovisning av intellektuellt kapital och prestation i 

företag. I studien gick ett flertal humankapitalmått att härleda till 

huvudkategorierna: anställda, kunskap och produktivitet (se analys). 

Sambandet får till sist likaledes stöd av Wang m.fl. (2008) och 

Cormier m.fl. (2009) som funnit ett positivt samband mellan frivillig 

redovisning och prestation i företag. Även i deras studie har det gått 

att härleda ett flertal humankapitalmått till huvudkategorierna (se 

analys). Ställningstagandet om ett positivt samband mellan 

börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer, divergerar med Williams (2001), van der Zahn 

(2007) och Wallace & Naser (1995) som funnit ett negativt samband, 

dock mellan redovisning av intellektuellt kapital och prestation i de 

förra fallen och redovisningens kvalitet och omfattning, och 

prestation, i det senare. Möller m.fl. (2011), Jindal & Kumar (2012) 

och Hossain & Hammami (2009) har inte kunnat fastställa något 

samband.  

Sammantaget leder resultaten av den empiriska forskningsanalysen 

till uppfattningen om att det finns ett positivt samband mellan 

börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer, på det sätt som anges i modellerna. Men det finns 

för få empiriska undersökningar som bekräftar uppfattningen, varför 

ett samband inte går att säkerställa. De begränsade empiriska beläggen 

är en av bristerna på forskningsfronten (se nedan).  

Att forskningen hittills tycks tyda på att det finns ett positivt 

samband mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer (genom modellerna) får stöd av studiens 

validitet och reliabilitet som argumenterats för är hög (se metod). 

Övervägande delen av de empiriska artiklarna är t.ex. fokuserade på 

sambandet mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer, antingen explicit eller implicit och 

artiklarna i egenskap av källor kan betraktas ha hög trovärdighet. 
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Tillämpningen av artiklarna i uppsatsens skrivarbete talar på samma 

sätt för en hög trovärdighet och giltighet. Validitets- och 

reliabilitetsaspekterna talar alltså också för att det finns ett positivt 

samband mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer. 

6.1.1 Metoder och variabler som använts för att 

studera det eventuella sambandet mellan 

börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer 
Den vanligaste metoden är regressionsanalys (Singhvi & Desai 1971, 

Wallace & Naser 1995, Micah m.fl. 2012, Cheng m.fl. 2009, Williams 

2001 och Lajili & Zéghal 2005), ofta i kombination med 

innehållsanalys (Dammak m.fl. 2008, Jindal & Kumar 2012, Lin m.fl. 

2012, Möller m.fl. 2011, van der Zahn 2007, Hossain & Hammami 

2009, Wang m.fl. 2008, Huui m.fl. 2012, Vafaei m.fl. 2011 och 

Cormier m.fl. 2009).  

Med tanke på studiernas syften (att undersöka samband mellan 

variabler, utifrån information om redovisning) framstår dessa metoder 

som logiska och lämpliga. Regressionsanalys är enligt De Veaux m.fl. 

(2009) en lämplig metod för att undersöka samband mellan variabler, 

och innehållsanalys är enligt Bryman & Bell (2005) en fördelaktig 

metod för att analysera (och kvantifiera) kvalitativa data. Alternativa 

teoretiska metoder för att studera fenomenet verkar inte finnas i någon 

större utsträckning, vilket indikerar att de nämnda metoderna kan 

motiveras utifrån studiernas syften och metodologiska perspektiv. 

Dock skulle tillämpningen av innehållsanalys kunna utsträckas till att 

vara kontextuell (se analys).  

Metodernas giltighet kan tänkas ge ytterligare stöd åt min egen 

studie, avseende valet av empiriskt material och nydanar på detta sätt 

validiteten och reliabiliteten i uppsatsen.  

 

De vanligast studerade variablerna avseende humankapitalmått gick 

att härleda till: anställda, kunskap och produktivitet (se fig. 6) varav 

de förra var övervägande. Humankapitalmåtten överensstämmer med 

Gamerschlags & Moellers (2011) – humankapitalredovisning och 



76 

 

prestation – sambandsmodell, i vilken anställda och kunskap är 

huvudsakliga premisser för sambandets existens. Måttet kunskap 

bekräftas ytterligare av Curado m.fl. (2011), Lajili & Zéghal (2005), 

Lajili & Zéghal (2006), Gamerschlag & Moeller (2011), Möller m.fl. 

(2011), Kahn & Kahn (2010), Jindal & Kumar (2012), Micah m.fl. 

(2012), Huui m.fl. (2012), Cheng m.fl. (2009) och Smith (2003), vilka 

relaterar ett potentiellt samband mellan börsnoterade företags 

redovisade humankapital och deras företagsprestationer till 

kunskapsbaserade företag.  

Kunskap och anställda är avhängiga varandra då kunskap ofta 

hänvisar till anställdas kompetens. De anställda är alltså den operativa 

kunskapsenheten i företag som implementerar sambandet mellan 

börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer. Produktivitet kan ses som en underordnad faktor 

i förhållandet kunskap och anställda, emedan den är ett konkret mått 

på kunskapens och de anställdas operativa förmåga. 

Humankapitalmått som härrör till anställda och kunskap (men även 

produktivitet) kan alltså ses som huvudparametrar när det gäller 

sambandet mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer. 

 

De vanligaste studerade variablerna avseende prestationsmått var: 

ROA (return on assets), ROE (return on equity), MB-ratio (market to 

book value ratio), Jensen’s och Treynor’s measure och Tobin’s Q 

(Lajili & Zéghal 2005, Lajili & Zéghal 2006, Jindal & Kumar 2012, 

Crook m.fl. 2011, Lin m.fl. 2012, Hossain & Hammami 2009, Wang 

m.fl. 2008, Micah m.fl. 2012 och Cormier m.fl. 2009). De två 

förstnämnda måtten går enligt Gentry & Shen (2010) och Dubofsky & 

Varadarajan (1987) att härleda till kategorin redovisningsmått och de 

senare till marknadsmått. Samtliga mått tillhör dock huvudkategorin 

finansiella prestationsmått, vilket indikerar att ett eventuellt samband 

mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer emanerar till finansiell prestation.  

Slutsatsen om finansiella prestationsmått korrelerar med modellerna 

(Gamerschlag & Moeller 2011, Curado m.fl. 2011 och Sofian & 

Earnest 2011) och de studier som funnit (1.) ett positivt samband 

mellan humankapitalredovisning och finansiell prestation i företag 
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(Lin m.fl. 2012, Lajili & Zéghal 2005, Lajili & Zéghal 2006, Micah 

m.fl. 2012 och Huui m.fl. 2012), (2.) samband mellan redovisning av 

intellektuellt kapital och finansiell prestation i företag (Dammak m.fl. 

2008 och Vafaei m.fl. (2011) och (3.) ett positivt samband mellan 

frivillig redovisning och finansiell prestation (Wang m.fl. 2008 och 

Cormier m.fl. 2009). Sålunda kan det samband som behöver testas 

empiriskt (se slutsatser) lämpligen testas genom att tillämpa 

finansiella prestationsvariabler.  

6.1.2 Marknader och företagstyper som kan tänkas 

vara relevanta för ett eventuellt samband mellan 

börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer 
Specifika marknader var svåra att härleda, eftersom de flesta artiklar 

undersökt företag verksamma på olika marknader (se tabell 3). Men 

industriell marknad var i någon mån mer förekommande (Singhvi & 

Desai 1971, Dammak m.fl. 2008, Wallace & Naser 1995 och Huui 

m.fl. 2012). I princip samtliga granskade artiklar (se empiri) 

undersökte börsnoterade företag och flera av dem (Lajili & Zéghal 

2005, Lajili & Zéghal 2006, Möller m.fl. 2011, Jindal & Kumar 2012, 

Micah m.fl. 2012, Huui m.fl. 2012, Cheng m.fl. 2009) relaterade ett 

samband mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer till kunskapsföretag.  

Industriella marknaders och kunskapsföretags relevans kan tänkas 

vara avhängigt informationssamhället och enligt Noradiva (2011) den 

teknologiska utvecklingen, i vilka företagen, genom att redovisa 

humankapital, signalerar att de har eller är i behov av anställda med 

högre kompetens, för produktionen av konkurrenskraftiga produkter 

och kvalificerade tjänster. Sålunda finns en koppling mellan 

industriella marknader och kunskapsbaserade företag, och det är 

genom denna, humankapitalet genom sin huvudkategori kunskap (se 

teori), är framträdande (Curado m.fl. 2011, Lajili & Zéghal 2005, 

Lajili & Zéghal 2006, Lin m.fl. 2012, Gamerschlag & Moeller 2011, 

Möller m.fl. 2011, Kahn & Kahn 2010, Jindal & Kumar 2012, Micah 

m.fl. 2012, Huui m.fl. 2012, Cheng m.fl. 2009) och Smith (2003).  
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Sålunda ges en antydan om att kunskapsföretag och industriella 

marknader (i form av teknologiskt avancerade industrier) är relevanta 

för ett eventuellt samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer. Industriella marknaders 

och kunskapsföretags relevans kan tänkas bero på den kunskapsprägel 

humankapitalbegreppet innefattar och samhällets teknologiska 

utveckling som kräver en högre kompetens hos företagets anställda.  

6.2 Brister och svagheter på 

forskningsfronten 
De huvudsakliga bristerna och svagheterna på forskningsfronten rör 

empiriska begränsningar p.g.a. att forskningsområdet är relativt nytt. 

Därav behövs mer empirisk forskning. En konsekvens av 

begränsningarna är att sambandet mellan börsnoterade företags 

redovisade humankapital och deras företagsprestationer inte är 

tydliggjort. Humankapitalredovisningens konkreta påverkan på 

prestationen – med hänsyn taget till det intellektuella kapitalets 

samverkande komponenter, och olika prestationsmått – behöver 

studeras mer. Ytterligare en brist på forskningsfronten är 

tillämpningen och giltigheten av prestationsmått.  

6.2.1 Den empiriska forskningen är begränsad 
En av bristerna med den empiriska forskningen kring börsnoterade 

företags redovisade humankapital och deras företagsprestationer är att 

den är begränsad. Endast Lin m.fl. (2012), Lajili & Zéghal (2005), 

Lajili & Zéghal (2006), Micah m.fl. (2012) och Huui m.fl. (2012) har 

funnit direkta samband (mellan humankapitalredovisning och 

prestation) och endast Dammak m.fl. (2008), Vafaei m.fl. (2011), 

Wang m.fl. (2008) och Cormier m.fl. (2009) har funnit indirekta 

samband (mellan redovisning av intellektuellt kapital och frivillig 

redovisning, samt prestation). Det finns därav begränsat med stöd för 

det teoretiska sambandet, och de stöd som finns bekräftar inte i 

tillräckligt hög utsträckning modellen (Gamerschlag & Moeller). Det 

teoretiska sambandet behöver alltså ytterligare undersökas empiriskt, 

påbyggas genom teoribildning och verifieras avseende dess utseende. 
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Teoribildning och empirisk verifikation kan åstadkommas genom 

alternativa modeller och mer empirisk forskning med utgångspunkt i 

fig. 8 (se analys) och Gamerschlags & Moellers (2011) modell. Det är 

även relevant att bygga vidare empirisk forskning kring Curados m.fl. 

(2011) och Sofian & Earnest (2011) modeller.  

6.2.2 Sambandet, mellan börsföretags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer, 

behöver klargöras  
Det empiriska belägget för ett samband mellan börsnoterade företags 

redovisade humankapital och deras företagsprestationer är således för 

svagt för att kunna generaliseras, men kan dock beskrivas och 

analyseras. Denna reflektion överensstämmer med Gamerschlag & 

Moeller (2011), Möller m.fl. (2011), Sofian & Earnest (2011), Curado 

m.fl. (2011), Lim m.fl. (2010), Uliana m.fl. (2005), Kahn & Khan 

(2010) och Mehralian m.fl. (2012) som menar att mer forskning 

behövs för att klargöra hur ett eventuellt samband skulle kunna se ut. 

En antydan ges därför om att fler empiriska test av 

sambandsmodellerna (Gamerschlag & Moeller 2011, Sofian & 

Earnest 2011 och Curado m.fl. 2011) behövs på företag i praktiken, 

och även fler och precisare modeller. Modellernas precision går 

sannolikt att förbättra genom empirisk forskning eftersom de 

därigenom kan falsifieras (alternativt verifieras först).  

Huvudparametrar, att analysera sambandet mellan börsnoterade 

företags redovisade humankapital och deras företagsprestationer, 

framgår ovan (se analys och reflektioner) och de är 

humankapitalmåtten: anställda, kunskap och produktivitet; finansiella 

prestationsmått; och industriella marknader och kunskapsföretag. Jag 

återkommer till detta i mina slutsatser.  

6.2.3 Prestationsmåttens tillämpningar och giltighet i 

forskningen går att ifrågasätta 
Lin m.fl. (2012) har använt det redovisningsbaserade måttet ROA 

(return on assets) i kombination med det marknadsbaserade måttet 

MB-ratio (market to book value ratio). Jindal & Kumar (2012) och 
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Cormier m.fl. (2009) har också kombinerat redovisnings- med 

marknadsmått. Micah m.fl. (2012), Huui m.fl. (2012, Dammak m.fl. 

(2008) och Wang m.fl. (2008) har använt enbart redovisningsbaserade 

prestationsmått (t.ex. ROE) och Lajili & Zéghal (2005), Lajili & 

Zéghal (2006) och Vafaei m.fl. (2011) har använt enbart 

marknadsbaserade mått (t.ex. Tobin’s Q, Jensen’s och Treynors 

measure). De studier som enbart använt det ena eller andra 

prestationsmåttet (redovisnings- eller marknadsbaserat) ska enligt 

Gentry & Shen (2010) vara mer tillförlitliga än de som kombinerat 

redovisnings- med marknadsbaserade mått. Detta beror på att måtten 

representerar distinkta dimensioner av finansiell prestation och har få 

empiriska överlappningar. Samvariationen mellan dem är så liten att 

det kan leda till mätfel att kombinera dem.  

Den inkonsekventa prestationsmåttstillämpningen antyder att Lin 

m.fl. (2012), Jindal & Kumar (2012) och Cormier m.fl. (2009) kan 

ifrågasättas, och att det får implikationer för min studie genom att 

dessa artiklar möjligen inte är lika tillförlitliga resultatmässigt. 

Slutgiltigt innebär det att en del av den tidigare forskningen kring 

börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer behöver förnya och kritiskt granska sina 

prestationsmätningsansatser, samtidigt som begynnande forskning 

behöver ta prestationsmätning i beaktande. Och kanske är det lämpligt 

att välja någon av huvudkategorierna (redovisnings- eller 

marknadsmått) istället för att kombinera dem.  

Reflektionen är alltså en varning för begynnande forskare som 

överväger att studera sambandet mellan börsnoterade företags 

redovisade humankapital och deras företagsprestationer.  
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7 Slutsatser 
I detta avsnitt återknyter jag till syftet med studien. Jag redovisar mina 

slutsatser (om sambandet mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer), studiens 

kunskapsbidrag, förslag till vidare forskning samt läromålen för 

studiekursen och min egen kunskapsprocess.  

7.1 Sambandet mellan börsnoterade 

företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer  
För det första tyder forskningsresultaten hittills på att det finns ett 

positivt samband mellan börsnoterade företags redovisade 

humankapital och deras företagsprestationer (Lin m.fl. 2012, Lajili & 

Zéghal 2005, Lajili & Zéghal 2006, Micah m.fl. 2012, Huui m.fl. 

2012, Dammak m.fl. 2008, Vafaei m.fl. 2011, Wang m.fl. 2008 och 

Cormier m.fl. 2009) och att detta samband är relevant för industriella 

marknader och kunskapsbaserade företag (Curado m.fl. 2011, Lajili & 

Zéghal 2005, Lajili & Zéghal 2006, Gamerschlag & Moeller 2011, 

Möller m.fl. 2011, Kahn & Kahn 2010, Jindal & Kumar 2012, Micah 

m.fl. 2012, Huui m.fl. 2012, Cheng m.fl. 2009 och Smith 2003).  

För det andra tyder de hittillsvarande forskningsresultaten på att 

sambandet mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer gäller humankapitalmåtten eller -

kategorierna: kunskap, anställda och produktivitet, vilket 

överensstämmer med Wyatt & Frick (2010), Lim m.fl. (2009) och 

Noradiva m.fl. (2011); och finansiella prestationsmått, närmare 

bestämt redovisningsmåtten: ROA (return on assets), ROE (return on 

equity) och de marknadsbaserade måtten: MB ratio (market to book 

value ratio), Tobin’s Q och Treynor’s och Jensen’s measure (Lin m.fl. 

2012, Micah m.fl. 2012, Lajili & Zéghal 2005, Lajili & Zéghal 2006, 

Dammak m.fl. 2008, Wang m.fl. 2008 och Cormier m.fl. 2009).  
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För det tredje verkar det finnas flera redovisningsdimensioner av 

sambandet mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer: i första hand det mellan 

humankapitalredovisning och prestation (Lin m.fl. 2012, Lajili & 

Zéghal 2005, Lajili & Zéghal 2006, Micah m.fl. 2012, Huui m.fl. 

2012, Jindal & Kumar 2012 och Möller m.fl. 2011) och i andra hand 

de mellan redovisning av intellektuellt kapital och prestation 

(Dammak m.fl. 2008, van der Zahn 2007, Williams 2001 och Vafaei 

m.fl. 2011), frivillig redovisning och prestation (Hossain & Hammami 

2009, Wang m.fl. 2008 och Cormier m.fl. 2009) och kvaliteten och 

omfattningen av redovisning samt prestation (Cheng m.fl. 2009, 

Singhvi & Desai 1971 och Wallace & Naser 1995). (Utförligare 

beskrivningar av redovisningsdimensionerna återfinns i teori-, empiri- 

och analysdelarna.) 

7.2 Studiens kunskapsbidrag 
Studien är den första i Sverige (mig veterligen) att diskutera 

sambandet mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer. Den är också den första att sammanställa, 

analysera och kritiskt granska aktuell forskning på området. Därav ger 

den en ”state-of-the-art”-genomgång av forskningsområdet och en 

utgångspunkt för vidare forskning inom området 

humankapitalredovisning.   

7.3 Förslag till vidare forskning 
Som framgått behöver ett eventuellt samband mellan börsnoterade 

företags redovisade humankapital och deras företagsprestationer testas 

empiriskt (Möller m.fl. 2011, Gamerschlag & Moeller 2011, Lim m.fl. 

2010, Mehralian m.fl. 2012, Kahn m.fl. 2010, Sofian & Earnest 2011, 

Curado m.fl. 2011, Uliana m.fl. 2005 och Mehralian m.fl. 2012), i 

syfte att fastställa en empirisk länk mellan teori (Gamerschlag & 

Moeller 2011, Sofian & Earnest 2011 och Curado m.fl. 2011) och 

verklighet. Med anledning därav är mitt förslag till vidare forskning 
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att testa kausala samband mellan humankapitalredovisning och 

finansiell prestation i svenska företag.  

Kausala sambandstest kan göras genom innehålls- och 

regressionsanalys (Dammak m.fl. 2008, Jindal & Kumar 2012, Lin 

m.fl. 2012, Möller m.fl. 2011, Van der Zahn m.fl. 2007, Hossain & 

Hammami 2009, Wang m.fl. 2008, Huui m.fl. 2012, Vafaei m.fl. 2011 

och Cormier m.fl. 2009), av företags årsredovisningar eller andra 

skriftliga kommunikationskanaler för humankapitalet, och genom att 

hitta två företagsgrupper med övervägande konstanta variabler 

förutom gällande redovisningen av humankapital.  

När det gäller test av kausala samband, beskrivning och analys av 

sambandet mellan börsnoterade företags redovisade humankapital och 

deras företagsprestationer, kan fenomenets distinkta 

redovisningsdimensioner (se ovan) användas som spår för fortsatt 

forskning.  

7.4 Läromålen och min egen 

kunskapsprocess 
Målen med kursen var att ”identifiera, analysera och presentera ett 

företagsekonomiskt problem; reflektera över företagsekonomins teori-

, modell- och metodfrågor; självständigt planera, genomföra samt 

skriftligt och muntligt redovisa en utredning på vetenskaplig grund” 

(se kursplanen).  

Problemet i min D-uppsats var det icke-klarlagda sambandet mellan 

börsnoterade företags redovisade humankapital och deras 

företagsprestationer, som bidrar med diskrepans, tvetydiga synsätt och 

begränsade illustrationer av fenomenet. Sålunda behövdes en 

utgångspunkt och ett klargörande, inte minst för vidare forskning. 

Detta har jag genom kursen bidragit med, genom analys och 

genomgång av nämnda problem (se analys).  

Uppsatsen är knuten till företagsekonomins teori-, modell- och 

metodfrågor, genom min redogjorda teori som innefattar 

företagsekonomiska modeller (se teori), och min metodologiska 

framställning (se metod) som innefattar företagsekonomisk 

metodologi. En tillämpning av dessa på företagsekonomisk forskning i 



84 

 

en D-uppsats, innebär enligt min uppfattning samtidigt en reflektion 

över dem.  

Studien har jag genomfört självständigt, även om jag haft stöd av 

handledare, lärare, doktorer och professorer. Detta är normalt 

tillvägagångssätt vid vetenskapligt arbete. Studien är dock planerad, 

genomförd och skriftligt och muntligt redovisad självständigt, och på 

vetenskaplig grund. Ett bevis på detta är den forskning som ligger till 

grund för arbetet, den vetenskapliga metodologin och framställningen.  

Sålunda kan konstateras att uppsatsen uppfyller samtliga kursmål 

enligt kursplanen.  

 

Lärdomar av arbetet med uppsatsen är effektivisering, sortering, 

genomgång, presentation, hantering, analys och granskning av 

vetenskapliga artiklar, fördjupade kunskaper i företagsekonomisk 

metodologi och planering och genomförande av ett vetenskapligt 

arbete. Jag har också blivit mer bekant med en forskningsprocess och 

ett avgränsat hörn av det företagsekonomiska vetenskapsområdet, 

vilket möjligen skapar förutsättningar för fortsatt forskningsarbete och 

grund för en karriär som vetenskapsman, oavsett vetenskapligt 

fördjupningsområde. Jag har sålunda erhållit en inblick i vad som 

kännetecknar ett forskningsarbete genom verkställandet av uppsatsen.  

Jag har sannolikt och förhoppningsvis förstärkt mitt kritiska 

tänkande och vetenskapliga perspektiv på verkligheten, vilket öppnar 

för interaktioner på en intellektuell nivå med utbildade och 

kunskapsinriktade individer och institutioner, men även för större 

förståelse för samhället och dess funktioner. Slutgiltigt leder det 

förhoppningsvis till ett fortsatt liv som en god samhällsmedborgare.  
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Bilaga  
I denna bilaga redogörs för förkortningar, och begrepp som är vanligt 

förekommande i uppsatsarbetet.  

Förkortningar och begrepp 
AASB: Australian Accounting 

Standards Board 

 

Finansiella  

prestationsmått: Mått på hur väl företaget uppfyller sina 

ekonomiska mål 

 

Humankapitalindex: Grupp av sammansatta eller fristående 

termer som går att härleda till 

humankapitalmått, -huvudkategorier 

eller -indikatorer  

 

Humankapitalmått: Mått på mänskliga resurser (företag) 

 

Humankapital- 

redovisning: Kommunikation om humankapital till 

företags intressenter 

 

Human resource:  Mänskliga resurser (företag) 

 

IAS: International Accounting 

Standards 

 

IC:   Intellectual capital 
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Innehållsanalys: Vetenskaplig metod som används för 

att dra slutsatser om ett materials 

innehåll 

 

 

Kunskapsföretag: Företag som bygger sina verksamheter 

kring kunskapsutbyten och -

transaktioner  

 

MB-ratio:  Market to book value ratio 

  

Prestationsmått: Mått på hur väl företaget uppfyller sina 

mål 

 

Redovisningsindex: Grupp av sammansatta eller fristående 

termer som går att härleda till 

redovisningen 

 

Regressionsanalys: Statistisk metod för att skapa en 

funktion som bäst passar observerade 

data 

 

ROA:   Return on assets 

 

ROE:   Return on equity 

 

ROI:   Return on investments 

 

 


