
2007:273 

C - U P P S A T S

Varför redovisar byggföretag sitt
humankapital i årsredovisningen?

 Britta Lind
 Johan Åström

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Företagsekonomi 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Redovisning och styrning

2007:273  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--07/273--SE



Inledning 
 

 

Förord 
Uppsatsen är skriven under tio veckor våren 2007. Vårt intresse för redovisning av 
humankapital kom i samband med kursen Metod, rapport och språk där vi skrev en 
rapport i ämnet. I samråd med vår handledare valde vi att studera varför en mer 
traditionell bransch redovisade sitt humankapital. Vi valde att göra en djupgående studie 
på tre stora byggföretag eftersom de hade en omfattande redovisning av humankapital 
samt att informationen var lättillgänglig. 
 
Vi vill tacka respondenterna vid de tre byggföretagen NCC, Skanska och Peab för att de 
tog sig tid med intervjuerna trots pressade tidsscheman. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Kent Nilsson som har tagit sig tid till våra många 
frågor, drivit oss att göra en bättre uppsats samt sett till att vi inte har haft några 
problem med fritidsysselsättning ☺ 
 
 
 
 
Luleå den 11 juni 2007 
 
 
 
Britta Lind     Johan Åström
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att förklara varför byggföretag redovisar sitt humankapital i 
årsredovisningen. I och med kunskapssamhällets framväxt har mer och mer av 
företagens värde börjat bestå av immateriella tillgångar i form av bland annat 
humankapital. Dessa tillgångar syns inte i den traditionella redovisningen och därför har 
behovet hos företagen ökat att kunna redovisa sitt humankapital i årsredovisningen. I 
och med att allt fler tillämpar denna typ av redovisning så har det spridit sig mellan 
olika företag och olika branscher. Det är dock inte säkert att detta ger positiva effekter 
för alla företag. För att få en uppfattning om problemområdet genomförde vi 
telefonintervjuer med tre stora byggföretag. De resultat vi kom fram till i 
undersökningen är att den institutionella teorin kan förklara varför byggföretagen 
redovisar sitt humankapital. De anledningar som framkommit är att företagen känner 
press från omgivningen, de påverkas av professionen och företagen imiterar varandra 
för att vinna legitimitet. Företagen redovisar även sitt humankapital för att kunna 
attrahera nya medarbetare och de vill visa sina intressenter vad företaget står för och 
vilka värderingar man har.  
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Abstract 
The purpose of this thesis is to illustrate why construction companies presents their 
human capital in the annual report. The development of the knowledge society has made 
the company value to consist more of intangible assets in form of, amongst other human 
capital. These assets don’t show in the traditional accounting and the need to present the 
human capital in the annual report has increased. When more and more companies 
apply human resource accounting it will spread between different companies and 
branches of trade. It is not sure that it will give positive effects for every company. To 
gain an understanding of our problem area, interviews were carried out with three big 
construction companies. Our findings are that the institutional isomorphism could 
explain why construction companies present their human capital. The reason that has 
emerged is that the companies feel pressure from their surroundings, they are affected 
from professionals and they imitate each other to gain legitimacy. They present their 
human capital to attract new employees and they also want to show what the company 
stands for. 
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Inledning 

1 Inledning 
I det första kapitlet redogörs för bakgrunden till uppsatsämnet. Därefter presenteras 
problemdiskussionen som utmynnar i studiens syfte och forskningsfråga.  
 

1.1 Bakgrund 
Det finns kritiker som menar att det ekonomiska system som företag använder är skapt 
för den verksamhetsstruktur som rådde i början av 1900-talet. Denna verksamhets-
struktur var relativt okomplicerad där personal med muskelkraft var en fördel och 
initiativförmåga och kreativitet hade mindre betydelse (Bergstrand, Lundgren & 
Söderström, 1993, s 19).  
 
Stewart (1999, s 31f) menar att en ny samhällsekonomi håller på att växa fram. 
Kunskapssamhällets ekonomi, där största anledningen till välgång är kunskap och 
kommunikation. Vi har med andra ord gått från en tid när värden skapades genom en 
effektiv organisation och massproduktion till en tid när det som avgör konkurrens-
kraften är förmågan att möta varje kunds behov (Gille & Rudebeck, 1997, s 18). 
Fortfarande genomsyras dagens redovisningsprinciper av dåtidens tankegångar (Gajland 
& Treffner, 2000). Författarna menar att under denna tid var kapitalet den begränsade 
tillgången och då värde skapades genom investeringar i materiella tillgångar som 
skapade ett värde i företaget. Vidare menar de att det samtidigt pågår en process där 
företagets värde i allt högre grad skapas av immateriella tillgångar1. Kompletterande 
information om värdet på immateriella tillgångar behövs för att kunna bedöma ett 
företags utveckling (ibid). 
 
Företagens humankapital2 är beloppsmässigt av större storlek men tas enbart upp som 
en kostnad i resultaträkningen och redovisas inte som en tillgång på balansräkningen 
(Bergstrand, Lundgren & Söderström, 1993, s 7). Här menar författarna att investeringar 
i såväl teknik och programvara som i kompetens, arbetsrutiner och organisation, måste 
balanseras för att man skall få en rättvisande ekonomisk redovisning men att det enligt 
gällande regler inte är praktiskt genomförbart. I FAR (2006, s 344) kan man läsa att 
”Balansräkning, resultaträkning och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en 
rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.” 
 
Det finns två problem med att redovisa de anställda i balansräkningen. Det ena är hur 
man skall värdera personalen och det andra är hur man kan integrera dem i 
balansräkningen. (Edmonds & Rogow, 1986, s 42ff, Gröjer & Johansson, 1996, s 75) 
Enligt gällande regler är problemet med att redovisa humankapital som en immateriell 
tillgång att företaget inte kan kontrollera hur länge en anställd stannar i företaget (FAR, 
2006, s 1043). Bergstrand, Lundgren och Söderström (1993, s 126) hävdar att man 
förvisso inte kan kontrollera hur länge en anställd stannar kvar i företaget men man kan 
inte heller garantera att värdet på en maskin förblir bestående.  
 
Verksamhetsstrukturen i dagens företag är under ständig förändring. Fler och fler 
företag blir beroende av kunskapen hos de anställda snarare än av maskiner och därmed 
                                                 
1 Definition av en immateriell tillgång: ”En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång 
utan fysisk substans som används för produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster samt för 
uthyrning till andra eller för administrativa ändamål” (FAR, 2006, s 1042). 
2 Humankapital definieras av Edvinsson och Malone (1997, s28f) som kombinationen av de anställdas 
skicklighet, kunskap, innovativa förmåga samt att utföra sina aktuella uppgifter.  
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ökar behovet att redovisa de anställda i årsredovisningen. De regler för årsredovisningen 
som gäller i dagsläget är anpassade för hur verksamhetsstrukturen såg ut tidigare. Detta 
innebär att företagen inte kan redovisa sitt humankapital i balansräkningen och värdet 
på företagets tillgångar blir missvisande. De möjligheter som finns för företagen att 
redovisa sitt humankapital är som en kostnad i resultaträkningen eller som 
tilläggsupplysningar. (Bergstrand, Lundgren & Söderström, 1993, s 7) 
 

1.2 Problemdiskussion 
Ett kunskapsföretags3 årsredovisning måste ge en riktig uppfattning till sina intressenter 
menar Arbetsgruppen Konrad4 (1989). Att människor är viktiga för en organisation är 
självklart för många men ingen vet riktigt hur man ska värdera dem (Edmonds & 
Rogow, 1986, s 42-44). Här menar Stewart (1999, s 122) att inte alla anställda tillför 
humankapital till företaget. Författaren menar att lågkvalificerat rutinarbete inte 
använder och inte heller skapar något humankapital i företaget. Denna typ av arbete går 
ofta lätt att automatisera, och om det inte går är det inte svårt att ersätta personalen om 
den slutar sin anställning. I och med kunskapssamhällets framväxt har också behoven 
ökat av att kunna redovisa humankapital i årsredovisningen.  
 
Forskning om humankapital har ökat de senaste åren och detta beror på ökad efterfrågan 
från investerare samt att humankapitalet har fått en allt större roll i den nya 
kunskapsekonomin (Lajili och Zéghal, 2005). Revisorer, advokater och 
företagsledningar har i allt större utsträckning börjat tillämpa redovisning av 
humankapital och här menar Flamholtz, Bullen och Hua (2002) att detta kommer att 
innebära en ökad utveckling inom detta område. 
 
Det finns en risk finns med att fler och fler företag börjar tillämpa denna typ av 
redovisning menar DiMaggio och Powell (1983). De menar att det till slut kan framstå 
som en standard som tillämpas av alla. Till en början kan organisationer som verkar 
inom samma bransch vara olika enligt författarna. De menar att när en bransch blir allt 
mer etablerad kommer dessa företag att börja likna varandra. Författarna menar också 
att globaliseringen gör att kraven på jämförbarhet mellan olika branscher ökar. På detta 
sätt blir även företag från olika branscher mer lik varandra (ibid). Här menar Røvik 
(1998, s 26) att det är allt annat än självklart att globaliseringen leder till 
homogenisering. Författaren menar att organisationer kanske i stort allt mer liknar 
varandra men lokala avvikelser kan uppstå när företagen adopterar5 nya innovationer. 
Till en början adopteras dessa nya innovationer av företagen för att öka effektiviteten 
men när fler och fler börjar tillämpa dem kommer man till en punkt när det snarare 
handlar om att legitimera sin verksamhet (DiMaggio & Powell, 1983).  
 
I och med kunskapssamhällets framväxt har också behoven ökat av att kunna redovisa 
humankapital i årsredovisningen. Det är inte säkert att denna redovisning ger positiva 
effekter för alla företag och frågan man måste ställa sig är om redovisningen av 
humankapital har någon verklig betydelse eller om den enbart är ytlig och kosmetisk? 

                                                 
3 Med kunskapsföretag avses normalt tjänsteföretag vars produktion är icke standardiserad, kreativ, stark 
individberoende och komplext problemlösande. Alla tjänsteföretag är således inte kunskapsföretag. 
(Nyllinge, 1999). 
4 Arbetsgruppen Konrad består av 7 personer. Gruppen bildades för att ta fram nya nyckeltal och nya 
metoder för företagsledningar i kunskapsföretag att presentera personalen i årsredovisningen. 
5 Med adopterar avses den/de processer som försiggår från det att ett recept "reser" från utsidan och in i 
organisationen. 
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1.3 Syfte och forskningsfråga 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi kommit fram till följande syfte: 
 
 
► Vi vill undersöka varför byggföretag redovisar sitt humankapital i 
årsredovisningen. 
 

1.4 Disposition 
Nedan presenteras dispositionen av vår uppsats. Uppsatsen kommer att bestå av sex 
olika kapitel som alla bidrar till en ökad förståelse i ämnet internrevision.  
 
 
Kapitel 1 I detta kapitel beskrivs bakgrunden till problemet, problemdiskussion 

samt syfte och forskningsfråga. 
 
Kapitel 2 I kapitel 2 presenteras vald metod, avgränsning, hur vi har genomfört 

studien samt metodproblem. 
 
Kapitel 3 Här beskrivs relevant teori för undersökningen. Empirin inleds med 

intellektuellt kapital följt av institutionell teori. 
 
Kapitel 4 I kapitel 4 beskriver vi undersökningens empiri. Vi inleder med en kort 

beskrivning av varje undersökt företag, följt av hur företaget redovisar 
sitt humankapital och avslutas med intervjun. 

 
Kapitel 5 I detta kapitel analyserar vi empiri och teori som vi sedan drar slutsatser 

av. 
 
Kapitel 6 Detta kapitel avslutar vår uppsats med en avslutande diskussion och 

förslag på fortsatt forskning. 
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2 Metod 
Detta kapitel inleds med ett avsnitt om den litteraturstudie vi genomfört följt av vårt val 
av forskningsstrategi. Sedan beskriver vi hur vi har valt fall, vilken datainsamlings-
metod vi använt oss av och avslutas med metodproblem. 

2.1 Litteraturstudie 
Vi sökte fram passande litteratur genom att söka på Luleå universitetsbiblioteks katalog 
LUCIA. För att hitta vetenskapliga artiklar sökte vi i databasen Ebsco och Emerald. Vi 
sökte även på databasen Affärsdata efter årsredovisningar för byggföretag. Vi använde 
oss av sökorden humankapital, Immateriella tillgångar, redovisning, intellektuellt 
kapital. Vi använde oss också av de engelska motsvarigheterna samt kombinationer av 
dessa sökord. Vidare tittade vi på referenslistor i tidigare C- och D-uppsatser från Luleå 
tekniska universitet. 
 

2.2 Forskningsstrategi 
Det finns vanligtvis viktiga strategibeslut att fatta innan forskningen påbörjas enligt 
Denscombe (2000, s 9). Författaren anser att valet av strategi måste grundas på vilka 
frågor som forskaren vill ha svar på. Enligt Olsson och Sörensen (2001, s 86) kan en 
fallstudie sägas vara den allmänna termen för de metoder som används för att ingående 
studera ett fall, en person, en grupp eller en social enhet. De menar att man vid 
fallstudier använder flera olika metoder för att samla in material, och vilka metoder man 
väljer beror på vilket forskningsperspektiv man har. En fallstudie är ofta en användbar 
metod i de flesta vetenskapliga undersökningarna (Ejvegård, 2003, s 33). Författaren 
menar att meningen med att använda en fallstudie är att man vill ta en liten del av ett 
stort förlopp och på detta sätt beskriva verkligheten med hjälp av fallet. Vi har valt att i 
detta arbete använda oss av fallstudie som strategi eftersom det handlar om en mindre 
undersökning där vi vill på djupet studera hur byggföretagen redovisar sitt 
humankapital. Denscombe (2000, s 41) menar också att det är vanligt att använda sig av 
fallstudier vid samhällsforskning. 
 

2.3 Val av fall 
I en fallstudie måste forskaren välja ut ett eller flera exempel från en grupp som 
undersöks menar Denscombe (2000, s 44). Vi utgick från kunskapsföretag då dessa 
antogs ha ett stort intresse av att redovisa sitt humankapital i årsredovisningen.  När vi 
gjorde en snabb jämförelse mellan byggföretag och kunskapsföretag upptäckte vi att  
byggföretag generellt sett hade en mer omfattande redovisning av humankapital än vad 
kunskapsföretag hade. Vi hittade inga tidigare studier i ämnet och ville undersöka varför 
byggföretag redovisar sitt humankapital i årsredovisningen. 
 
I studien ville vi ha med fler än ett fall för att få ett bredare underlag. De byggföretag 
som ingick i vår undersökning är NCC, SKANSKA och PEAB. Dessa valde vi utifrån 
deras storlek, position på marknaden samt att de är börsnoterade vilket medförde att 
informationen var lättillgänglig. Vi kontaktade huvudkontoren vid de tre byggföretagen 
och bokade tider för intervjuer. Därefter blev vi av företagens huvudkontor hänvisade 
till de personer som arbetade med årsredovisningen. Vi har intervjuat Kristina Lager på 
NCC, en respondent på Peab samt en respondent på Skanska. Respondenterna på 
Skanska och Peab valde att vara anonyma i undersökningen och vi kommer i uppsatsen 
att referera till dessa som respondent Skanska och respondent Peab. 
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2.4 Empirisk insamling 
Det som avgör om man ska använda intervjuer eller inte beror på om man ska samla 
ytlig information från en stor grupp människor eller om man ska samla in detaljerad 
information från ett mindre antal människor (Denscombe, 2000, s 132). Eftersom vår 
fallstudie gäller ett litet antal företag och få aktörer fungerar intervjuer. Vi ville 
intervjua personer som är involverade i utformandet av årsredovisningen vi valde därför 
att kontakta huvudkontoren på företagen. Eftersom de personer som arbetar med 
årsredovisningarna arbetar på huvudkontoren i södra Sverige ansåg vi att 
telefonintervjuer var bäst lämpade. Denscombe (2000, s 15f) menar att det finns flera 
fördelar med att använda telefonintervjuer i samhällsforskning. De fördelar författaren 
pekar på är att de är billigare och snabbare att genomföra än intervjuer ansikte mot 
ansikte. Tidigare ansågs intervjuer ansikte mot ansikte ge ärligare svar men här menar 
Denscombe att det inte finns några belägg för att detta skulle stämma. Författaren menar 
att informationen som fås från telefonintervjuer är lika giltig som vid intervjuer ansikte 
mot ansikte.  
 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade telefonintervjuer som 
datainsamlingsmetod. Vid semistrukturerade intervjuer utgår man enligt Denscombe 
(2000, s 135) från en lista med ämnen som man har tänkt behandla. Författaren menar 
att man utifrån den kan låta den intervjuade utveckla sina svar. Man har även som 
intervjuare möjlighet att ställa följdfrågor. Innan intervjuerna skickade vi ut en 
intervjuguide (se bilaga 1) till respondenterna. Detta för att respondenterna skulle ha 
möjlighet att komma med frågor om något var oklart. Intervjuguiden utformades med 
13 övergripande frågor med anknytning till forskningsfrågan. Genom att ställa 
övergripande frågor ville vi ge respondenten möjlighet att utveckla svaret samt att själva 
kunna ställa följdfrågor utifrån de svar vi fick. Vid semistrukturerade intervjuer är 
svaren öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter 
enligt Denscombe (2000, s 135-136). Vi valde att lägga upp intervjuerna på följande 
sätt: Vid var och en av telefonintervjuerna användes högtalartelefon och vi var båda 
närvarande. Det var en som hade huvudansvaret för att ställa frågor och följdfrågor. Den 
andra antecknade under intervjutillfället och såg till att inspelningen fungerade som den 
skulle. Diktafon användes under intervjun för att säkerställa att all information kom 
med. Vid intervjuerna med Peab och Skanska upplevdes det som att respondenterna var 
förberedda och hade bra med tid att svara på våra frågor. Respondenten från NCC sköt 
vid två tillfällen upp intervjun och när den genomfördes satt hon i bilen vilket gjorde att 
vi fick intrycket av att hon inte riktigt hade tid att svara på våra frågor. 
 
Vi kompletterade vår undersökning med att använda företagens årsredovisningar för att 
se hur företagen redovisar sitt humankapital. Årsredovisningarna granskade vi för att se 
till vilken omfattning företagen redovisade sitt humankapital samt vilken information 
som presenterades. Denna information använde vi sedan för att utforma intervjuguiden. 
För att presentera företagen i empirikapitlet sökte vi information i årsredovisningarna 
samt på webbplatsen för Dagens Industri (www.di.se) 
 

 
 

http://www.di.se/
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2.5 Metodproblem 
I detta avsnitt diskuteras undersökningens metodproblem. 
 

2.5.1 Validitet 
”Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas (att mäta rätt 
sak)."  (Olsson & Sörensen, 2001, s 74). Holme och Solvang (1997, s 94) hävdar att det 
kan vara svårare att få validitet i kvalitativa undersökningar än i kvantitativa eftersom 
man i kvalitativa undersökningar har en närhet till det eller den man studerar. Detta 
försökte vi motverka genom att låta respondenterna utveckla sina svar ordentligt utan 
alltför stor påverkan från den som intervjuade. Författarna hävdar vidare att problemet 
med närheten mellan forskaren och den undersökta enheten kan vara att de undersökta 
enheterna beter sig på ett sätt som de tror att forskaren förväntar sig och att det är viktigt 
att forskaren är medveten om att detta kan vara ett problem. Denscombe (2000, s 103) 
menar att validiteten kan öka genom att se saker ur olika perspektiv. Genom att använda 
oss av både intervjuer och årsredovisningarna ökade vi validiteten i undersökningen. Vi 
utformade intervjufrågorna utifrån företagens årsredovisningar och den teoretiska 
referensramen vilket borde öka undersökningens validitet. 
 

2.5.2 Reliabilitet 
"Reliabilitet är graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma 
mätinstrument, dvs. vi får samma resultat varje gång vi mäter." (Olsson & Sörensen, 
2001, s 73). 
 
Holme och Solvang (1997, s 163) menar att reliabiliteten bestäms av hur mätningarna 
utförs och noggrannheten vid bearbetningen av informationen.  För att försöka stärka 
reliabiliteten har vi valt att använda oss av både anteckningar och diktafoner. Vi 
skickade ut intervjuguiden i förväg för att respondenterna skulle vara medvetna om 
vilka områden vi ville ha information om men detta kan ha påverkat reliabiliteten 
negativt då det finns risk för att respondenten hinner tänka igenom svaren som då inte 
blir lika spontana. Att vi använde oss av diktafon kan också påverka reliabiliteten 
negativt eftersom respondenterna kanske tänker efter mer innan de svarar. Vi upplevde 
inte att intervjuerna påverkades av diktafonen utan de kändes avspända. Respondenterna 
hade möjlighet att kommentera det sammanställda materialet och därmed påpeka 
eventuella brister. 
 

2.6 Analysmetod 
För att åskådliggöra varje respondents åsikt valde vi att dela in empirikapitlet i separata 
avsnitt för varje intervju. Vi analyserade sedan empiri mot teori för att på så sätt se om 
det fanns ett samband och koppling mellan dessa två kapitel. Vi har sedan dragit 
slutsatser utifrån analysen för att kunna besvara syftet med uppsatsen. 
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3 Teori 
Vårt teorikapitel inleds med att beskriva intellektuellt kapital och humankapital. Detta 
följs av en beskrivning av den institutionella teorin och dess beståndsdelar. Teorin vilar 
på tre mekanismer: den normativa, den reglerande och den kognitiva mekanismen. 
 

3.1 Intellektuellt kapital 
Ekonomin har förändrats från den industriella eran, som karaktäriserades av fysiska 
resurser, till att idag till stor del karaktäriseras av intellektuellt kapital menar Roos, 
Fernström och Pike (2006, s 7-8). Man kan metaforiskt beskriva ett företag som ett träd 
där det intellektuella kapitalet utgör rötterna (Edvinsson & Malone, 1997, s 28). Dessa 
rötter är osynliga för omvärlden men ändå en avgörande del av företaget som helhet 
(ibid). Intellektuellt kapital används också i olika medier som beteckning för osynliga 
värden i en verksamhet menar Hansson och Andersson (1999, s 126). Med detta avser 
man de värden som inte syns i företagets balansräkning menar författarna. Här menar 
Stewart (1999, s 86) att när ett företags marknadsvärde överstiger det bokförda värdet 
innebär det att de immateriella tillgångarna kan bidra mer till företagets värde än de 
materiella tillgångarna.  
 
Edvinsson och Malone (1997, s 29) menar att det intellektuella kapitalet består av två 
typiska former; humankapital och strukturkapital (se figur 1). Även Blomé (2000, s 64) 
menar att intellektuellt kapital kan delas in i human- och strukturkapital. 
Humankapitalet speglar de anställdas kunskaper samt förmåga att möta kundernas 
behov medan strukturkapital avser det som finns i en organisation och är oberoende av 
personalförändringar, exempelvis patent. 
 
 Intellektuellt kapital

 

Humankapital Strukturkapital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1 Det intellektuella kapitalets delar. Källa: Edvinsson & Malone (1997, s 29)
  
 
Stewart (1999, s 92) beskriver ett exempel med reklambyrån Saatchi & Saatchi där 
aktieägarna tvingade bolagsstyrelsen att avskeda Maurice Saatchi. Flera andra chefer 
lämnade då företaget i protest och på grund av detta försvann också flera stora kunder. I 
balansräkningen var Maurice Saatchis avsked en icke-händelse men företagets 
marknadsvärde sjönk till hälften på börsen i New York. Aktieägarna förstod inte att en 
stor del av företagets värde bestod av humankapital och i och med avskedet sjönk även 
marknadsvärdet. 
 
Humankapital finns hos företagets personal medan strukturkapital är ett företags 
varumärke, patenter, databaser och annat som stödjer personalens produktivitet 
(Edvinsson & Malone, 1997, s 28f). 
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Stewart (1999) definierar intellektuellt kapital som summan av alla kunskaper som alla i 
ett företag har och som ger företaget en konkurrensfördel. Fincham och Roslender 
(2004) definierar intellektuellt kapital som skillnaden mellan marknadsvärdet och 
redovisat värde. 
 
De olika definitionerna skiljer sig något åt mellan de olika författarna men är i 
huvuddrag likartade. Vi har valt att i denna uppsats följa definitionen av Edvinsson och 
Malone (1997, s 28f) då denna definition återfinns i en stor andel av den behandlade 
litteraturen samt att den på ett tydligt sätt beskriver det intellektuella kapitalet. 
 

3.1.1 Humankapital 
Om man använder ett träd som metafor för intellektuellt kapital menar Stewart (1999, s 
121) att de mänskliga resurserna är saven som får trädet att växa. Humankapital är 
kombinationen av de anställdas skicklighet, kunskap, innovativa förmåga samt att utföra 
sina aktuella uppgifter. Detta kapital inkluderar även ett företags kultur och filosofi och 
kan inte ägas av företaget. När personalen går hem finns inte humankapitalet kvar. 
(Edvinsson & Malone, 1997, s 28f) 
 
I ett kunskapssamhälle är kanske några av humankapitalets viktigaste funktioner 
innovation av nya tjänster, produkter eller förbättringar av processer. För att utveckla 
dessa funktioner måste medarbetarna engageras i aktiviteter som leder till innovationer 
och detta kan göras på två sätt: Genom att använda människors kunskaper och 
kreativitet och genom att fler har tillgång till de kunskaper som finns i organisationen. 
(Stewart, 1999, s 122)Humankapitalet är summan av all kompetens i verksamheten som 
bidrar till värdeskapande (Hansson & Andersson, 1999, s 129). 
 
Vi har valt att i denna uppsats följa Edvinsson & Malones definition av humankapital. 
 
Stewart menar att inte all kompetens i ett företag tillför humankapital (se tabell 1). 
 
 

 
 
TABELL  1 Företagets kompetens. Stewart (1999, s 126) 

 
 

 
Svår att ersätta, 
lågt förädlingsvärde 
 

 
Svår att ersätta, 
högt förädlingsvärde 

 
Lätt att ersätta, 
lågt förädlingsvärde 
 

 
Lätt att ersätta, 
högt förädlingsvärde 
 

 
 
Förklaring till tabell 1: 
I den nedre vänstra kvadranten hör arbetskraft som är okvalificerad eller 
halvkvalificerad. Med detta menas att organisationen behöver dessa människor men 
verksamheten är inte beroende av dem som individer.  
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I den övre vänstra kvadranten finns den arbetskraft som lärt sig en komplicerad 
arbetsuppgift men dessa personer har inte något direkt inflytande. Det kan exempelvis 
vara en erfaren fabriksarbetare eller människor inom revision. De är inte  lätta att ersätta 
men för kunderna betyder de egentligen inte något.  
 
I den nedre högra kvadranten finns personalen som kunderna sätter värde på. Denna 
personal är lättrörlig eftersom deras kompetens inte behöver vara specifik för ett visst 
företags verksamhet.  
 
I den övre högra kvadranten återfinns den personal som utgör ett företags humankapital. 
Här finns kunskapen, kreativiteten och erfarenheten som skapar produkterna och 
tjänsterna i företaget. 
 
Här menar Stewart (1999, s 127) att det är människorna i den övre högra kvadranten 
som utgör en tillgång för företaget medan de övriga kvadranterna utgör kostnader för 
arbetskraft. 
 
Redovisning av humankapital 
Hansson och Andersson (1999, s 18f) menar att för att företagen ska motiveras att 
investera i humankapitalet måste effekterna av dessa investeringar kunna mätas. Enligt 
Olsson, (2002) blir det svårt att värdera ett företags totala tillgångar när en stor del av 
tillgångarna inte redovisas. Även arbetsgruppen Konrad (1989) menar att 
kunskapsföretagets årsredovisning måste ge en riktig uppfattning om företagets 
tillgångar till de externa intressenterna.  
 
Det finns de som menar att det inte är alla anställda som tillför humankapital till 
företaget. Exempel på detta är lågkvalificerat rutinarbete som Stewart (1999, s 121) inte 
anser använder och inte skapar något humankapital i företaget. Han menar att dessa 
arbeten ofta går lätt att automatisera och i och med detta är de anställda relativt lätt att 
byta ut. Om en sådan arbetare försvinner från företaget behöver man bara ersätta denna 
person med ny arbetskraft och inte ett intellekt. Författaren menar inte att dessa arbetare 
är mindre begåvade men deras tankar och intellekt är deras privata egendom som inte 
ger företaget någon konkurrensfördel. 
 
”Balansräkning, resultaträkning och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en 
rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.” Problem uppstår när 
företagen vill redovisa sitt humankapital som en immateriell tillgång, eftersom företaget 
inte har kontroll över hur länge de anställda stannar kvar.  (FAR, 2006) 
 
De möjligheter som företagen har idag att redovisa sitt humankapital i årsredovisningen 
är som en kostnad i resultaträkningen eller som tilläggsupplysningar. (Bergstrand, 
Lundgren & Söderström, 1993, s 7). 
 

3.1.2 Strukturkapital 
Strukturkapital består till största delen av icke-finansiella tillgångar och är den delen av 
det intellektuella kapital som finns kvar när personalen gått hem. Det kan ägas av 
företaget och därmed också göras affärer med. (Edvinsson & Malone, 1997, s 28 f, 
Hansson & Andersson, s 133) Strukturkapitalet kan delas in i tre typer av kapital: 
Organisations-, innovations- och processkapital. (Edvinsson & Malone, 1997, s 56f) 
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Organisationskapital 
De investeringar som ett företag gör för att öka kunskapsflödet både i organisationen 
samt i distributions- och leverantörskanaler benämns organisationskapital. Även 
investeringar som görs i system och verktyg ingår i detta kapital. (Edvinsson & Malone, 
1997, s 56f) 
 
Innovationskapital 
De skyddade affärsmässiga rättigheterna, varumärken samt övriga immateriella 
tillgångar, exempelvis teorin som ligger till grund för ledningen av företaget, ingår i 
innovationskapitalet. Det gör även den begåvning som används för att skapa och snabbt 
marknadsföra nya produkter och tjänster. (Edvinsson & Malone, 1997, s 56 f) 
 
Processkapital 
De arbetsprocesser, tekniker och personalprogram som ett företag använder för att 
stärka och öka effektiviteten i sin produktion. Dessa praktiska kunskaper används i 
arbetet för att skapa värde i företaget. (Edvinsson & Malone, 1997, s 56 f) 
 
Hansson och Andersson (1999, s 135) definierar strukturkapital som: Verksamhetens 
substansvärde av interna icke-finansiella tillgångar. 
 
Denna del av det intellektuella kapitalet tillhör hela organisationen. Strukturkapitalet 
består till viss del av rättsliga rättigheter. Teknologi, uppfinningar, data, publikationer 
och tillverkningsmetoder kan patent- eller copyrightskyddas. (Stewart, 1999, s 148) 
 

3.2 Institutionell teori 
Organisationer tenderar att bli allt mer lik varandra på det sätt som de inrättar sina 
procedurer och hur de presenterar sig själv ut mot omvärlden (Røvik, 2000). DiMaggio 
och Powell (1983) menar att idag drivs företagens förändringar mindre av konkurrens 
och behov av effektivitet utan är snarare ett resultat av processer som gör att 
organisationer efterliknar varandra. Författarna menar att företagen blir allt mer lik 
varandra inte behöver betyda att effektiviteten ökar. Institutionell teori förklarar varför 
organisationer tenderar att blir allt mer lika i sitt sätt att inrätta procedurer och att 
presentera sig utåt (ibid).  
 
Røvik (2000, s 16 f) beskriver hur organisationer blir allt mer lik varandra eftersom de 
använder sig av institutionaliserade organisationsrecept. Författaren menar att 
institutionaliserade organisationsrecept definieras som ”ett legitimt recept på hur man 
bör utforma delar av en organisation” och är alltså en förebild på hur organisationer 
skall agera. Recepten är inte är fysiska objekt utan snarare immateriella idéer vilket 
innebär att de snabbt kan spridas mellan världsdelar, länder och organisationer men det 
finns också konsekvenser med detta. Eftersom det är immateriella idéer finns det 
utrymme för egna tolkningar och recepten kan också förändras medan de sprids. Dessa 
recept resulterar ofta i nya rutiner hos företagen. (ibid) De institutionaliserade recepten 
existerar oftast under en begränsad tidsrymd. Det innebär att de är endast giltiga för en 
grupp av organisation inom en begränsad tid för att sedan avinstitutionaliseras6.  
(Czarniawska & Joerges, 1996, s 13-48) 
 

 
6 Avinstitutionalisering innebär att ett recept har förlorat sin roll som förebild och läggs åt sidan av 
organisationen (Røvik, 2000, s32) 
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En annan viktig aspekt på de institutionaliserade recepten är att de kan beskrivas utifrån 
hur stor spridning de får och vilka organisationer det är som adopterar dem menar 
Røvik.(2000, s 19 ff). Författaren anser att det finns stora variationer mellan olika 
recept. En del sprids endast lokalt medan andra sprids över hela världen. Många recept 
har antagits vara begränsade till bestämda geografiska områden men här kan det 
internationella organisationssamhället stå vid ett vägskäl. Populära organisationsrecept 
är inte längre begränsade till geografiska områden eller branscher. (ibid) 
 
Institutionalisering återger de processer som leder till att organisationsrecept allt mer 
framstår som en regel, något som tas för givet som ett sätt att organisera för att vara 
effektiv. Om organisationerna lyckas adoptera dessa recept framstår de som legitima för 
omvärlden. (Meyer & Rowan, 1977) Riktigt stora och väletablerade företag har mindre 
behov av att anpassa sig till andra och blir istället de som kan förändra sin omgivning 
(DiMaggio & Powell, 1983). 
 
Ofta uppfattas det som att globalisering medför att organisationer blir allt mer lik 
varandra och att egna lokala recept förträngs till förmån för de globala (Røvik, 2000, 
s 26) Den här föreställningen hittar man också i artikeln The Iron Cage Revisited av 
DiMaggio och Powell. De presenterar teorin om att det är globalt spridda recept som 
driver på och ger uttryck för denna homogenisering (DiMaggio & Powell, 1983). Här 
menar kritiker att det är allt annat än självklart att organisationer blir mer och mer lik 
varandra på grund av globaliseringen utan att det snarare handlar om ur vilket 
perspektiv man analyserar organisationsrecepten. Om man betraktar recepten från ett 
globalt perspektiv ser man att det finns ett snabbt växande antal organisationsrecept som 
sprids över alla gränser. Om man istället betraktar recepten från ett lokalt perspektiv, 
utifrån en enskild organisation, ser man att det utvecklas lokala varianter av dessa 
recept. (Røvik, 2000) 
 

3.2.1 Tre pelare till den institutionella teorin 
Det finns tre mekanismer till att företagen blir allt mer lik varandra. Den reglerande 
mekanismen förklarar hur regler, mer eller mindre tvingande, talar om för 
organisationen hur den skall bedriva sin verksamhet. Den normativa mekanismen står 
för de professionella grupper som påverkar organisationen i dess beslut och till sist finns 
den kognitiva mekanismen som visar hur organisationerna finner en trygghet i att 
imitera andra. Författarna menar att dessa tre aldrig agerar ensamma utan alltid 
samverkar i viss mån vilket medför att samtliga tre måste utvärderas för att man ska 
förstå varför företagen agerar som de gör. (DiMaggio & Powell, 1983) 
 
Reglerande mekanism 
Den reglerande mekanism är ett resultat från både formella och informella 
påtryckningar som en organisation utsätts för av andra organisationer som de är 
beroende av men också av de kulturella förväntningarna i samhället. Dessa 
påtryckningar på företagen kan komma i form av övertalning, tvång eller inbjudan. Det 
kan dessutom vara lagar och regleringar fastställda av staten som organisationen måste 
följa. (DiMaggio & Powell, 1983). 
 
Normativ mekanism 
Den normativa mekanismen kommer huvudsakligen från professionen. Påverkan från 
professionen utmynnar ur två aspekter. Den ena bygger på den formella utbildning som 
universiteten tillhandahåller och den andra bygger på de nätverk som finns inom 
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professionen. Därför har universitet och yrkesutbildare en viktig roll i utvecklingen av 
olika organisationers normer. (DiMaggio & Powell, 1983) 
 
Kognitiv mekanism 
Den kognitiva mekanismen utmynnar i att organisationer imiterar varandra. Det är inte 
säkert att den adopterande organisationen är medveten om att de imiterar andra. 
Osäkerhet kan här vara en stark kraft som uppmuntrar till imitation. När en organisation 
är osäker på hur den skall agera tenderar den att imitera organisationer i omgivningen 
som den uppfattar som framgångsrik. En annan aspekt är att genom att adoptera 
innovationer från andra uppnås legitimitet. Det finns fördelar med att imitera andra 
företag. När ett företag möter ett problem kan man lära sig genom att titta på hur andra 
organisationer gör för att lösa liknande situationer. (Dimaggio & Powell, 1983) 
 

3.2.2 Två teoretiska perspektiv 
De institutionaliserade organisationsrecepten kan enligt Røvik (2000, s 30) anta två 
teoretiska perspektiv. Dessa två är symbol- och verktygsperspektivet. 
 
Verktygsperspektivet 
Verktygsperspektivet har förklarats ur en effektiv tradition inom organisationsteorin. Ur 
detta perspektiv ses recepten som ett redskap som är mer eller mindre utprovade och av 
erfarenhet något som ledningen kan använda för att göra organisationen mer effektiv. 
Recepten sprids inte genom lösa rykten utan genom dokumenterad och saklig 
information. Man förutsätter här att organisationer är effektiva och inte bara följer 
trender. (Røvik, 2000, s 32) 
 
Symbolperspektivet 
I symbolperspektivet framstår recepten som meningsbärande symboler. Det innebär att 
recepten inte längre bara är ett verktyg utan också en symbol för hur organisationen vill 
vara och uppfattas av andra. Man menar här att den institutionella omgivningen är 
fenomen som är skapade av samhället som kanske inte ökar effektiviteten men skänker 
organisationen legitimitet. (Røvik, 2000, s 35) 
 

3.2.3 Diffusionsprocessen 
Diffusion kan kallas för en slags social förändring. Detta är en process där förändring 
sker i struktur eller funktion av det sociala systemet. När nya idéer kommer till stånd, 
sprids och adopteras eller avslås, leder detta till konsekvenser och sociala förändringar 
uppstår. (Rogers, 1995, s 6) Diffusionsteorin beskriver de spridningsprocesser som äger 
rum i samhället och förklarar varför och hur innovationer adopteras av organisationer 
(se figur 3).  
 
Teorin har sin utgångspunkt i att de innovationer som sprids är nödvändiga för 
organisationerna (Hasselbladh, 1995). Även Abrahamson (1991) menar att innovationer 
sprids när de kan öka effektiviteten hos organisationer men att de också kan upphöra att 
existera när de inte längre gör någon nytta.  
 
Diffusion av innovationer har en lång historia i organisationsteorin eftersom forskare 
försökt förklara varför en del nya idéer sprids till andra organisationer medan andra inte 
gör det. För det första blir det en snöbollseffekt när fler och fler adopterar en innovation  
så ökar också förväntningarna på de övriga organisationerna att adoptera. För det andra 



Teori 
 

 13

kan man förklara diffusion med att organisationer fattar rationella beslut som kommer 
att öka deras effektivitet. För det tredje spelar sociala nätverk en betydande roll när 
innovationer sprids i samhället. Slutligen kan gränser inom och mellan nätverk begränsa 
spridningen av en innovation.  
 
Fokus ligger på tre områden. För det första tittar man på hur spridningsmönstret ser ut, 
för det andra vad som skiljer tidiga från sena adoptörer samt hur diffusionen påverkas 
av nätverk bland adoptörerna. (Abrahamsson, 1991) Alla medlemmar i en population av 
potentiella adoptörer kommer inte att adoptera en innovation samtidigt. En del adopterar 
tidigt, en del sent och några aldrig. Studier har också visat att det generellt finns en viss 
regelbundenhet i hur företag adopterar nya innovationer. Jämförelser mellan adoptörer 
och icke-adoptörer i en given population visar på skillnader i sociala, ekonomiska, 
demografiska och geografiska karaktärsdrag (Brown, 1981, s 4) 
 
Det finns fyra element som utgör diffusion. Dessa fyra är: Innovation, 
kommunikationskanaler, tid och socialt system (Rogers, 1995, s 10). 
 
Innovation 
En innovation är en idé, praxis eller objekt som uppfattas som ny av en individuell 
organisation. Det är om den uppfattas som ny som avgör om det är en innovation och 
inte hur länge den faktiskt har funnits. (Rogers, 1995, s 11 f) Bland de viktiga 
forskningsfrågorna inom diffusion  lyfter Rogers fram tre stycken. Det är (1) vad som 
skiljer de tidiga adoptörerna från de sena, (2) hur uppfattade utmärkande egenskaper av 
en innovation, som exempelvis de relativa fördelar eller jämförbarhet, påverkar graden 
av adoption och (3) varför adoption tar fart vid ca 10-25 procent på den S-formade 
diffusionskurvan (se figur 3). 
 

Tid 

% av adoption 

25 
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adoptörer 

Innovation 

 
 

Figur 2 S-kurvan fritt omarbetad från Rogers (1995, s 11) 
 
S-kurvan beskriver hur en innovation sprids över tiden. Från början är det ett fåtal 
individer som adopterar innovationen men vid 10-25 % adoption tar 
diffusionsprocessen plötsligt fart och innovationen sprids till en större andel av 
populationen. Denna diffusionsprocess kan ta flera år trots att innovationen kan 
innebära uppenbara fördelar för organisationen. (Rogers, 1995, s 11) 
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Det ska inte tas för givet att diffusion och adoption av alla innovationer nödvändigtvis 
är önskvärda. Skadliga och oekonomiska innovationer är inte önskvärda för vare sig den 
enskilda organisationen eller det sociala systemet. Samma innovation kan vara önskvärd 
för en adoptör i en situation men ej önskvärd för en annan potentiell adoptör i en annan 
situation. (Rogers, 1995, s 11 ff) 
 
Kommunikationskanaler 
Diffusion är en särskild typ av kommunikation där det som kommuniceras är nya idéer. 
Det västenliga i diffusionsprocessen är det informationsutbyte som sker genom att en 
individ7 kommunicerar ut innovationen till en eller flera individer. I processens 
grundläggande form är det 4 delar som ingår: 
 

• En innovation 
• En individ som har adopterat eller har erfarenhet av innovationen 
• En annan individ som inte har erfarenhet av att använda informationen 
• En kommunikationskanal som förbinder de två enheterna.  

 
Massmedia är ofta den snabbaste och mest effektiva kommunikationskanalen för att få 
ut existensen av en innovation till potentiella adoptörer. Diffusionsforskning visar att de 
flesta individerna inte utvärderar en innovation på vetenskapliga grunder utan istället 
litar på subjektiva bedömningar från individer som redan adopterat innovationen. 
(Rogers, 1995, s 17 f) 
 
Tid 
Det finns tre aspekter på tid i diffusionsprocessen: 

• innovations-beslutsprocessen där en individ går från kunskap av innovationen 
till att adoptera eller refusera den. 

• Tidiga eller sena adoptörer i förhållande till andra individer i systemet. 
• En innovations grad av adoption i ett system oftast mätt som antal adopterande 

individer under en viss tidsperiod. (Rogers, 1995, s 20 f) 
 
Socialt system 
Ett socialt system definieras som en uppsättning enheter som arbetar tillsammans med 
problemlösning för att uppnå gemensamma mål. En enhet kan vara en individ, 
informella grupper och organisationer. Diffusion uppstår inom ett socialt system. Den 
sociala strukturen i systemet påverkar diffusion av innovationer på flera sätt. Det sociala 
systemet skapar gränser för hur innovationen sprids. (Rogers, 1995, s 20 f) 

 
7 Med individ kan här också avses annan enhet, exempelvis organisation. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas delar av de intervjuer som genomförts. Kapitlet inleds med en 
kort presentation av varje undersökt företag följt av en beskrivning av hur de redovisar 
sitt humankapital. 
 

4.1 NCC 
NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som bedriver sin huvudsakliga 
verksamhet i Norden men de bygger även bostäder och småhus i Baltikum och 
Tyskland. Företaget utvecklar och bygger fastigheter och infrastruktur samt erbjuder 
insatsvaror för byggproduktion och svarar för drift, beläggning och underhåll av vägar. 
NCC omsatte år 2006 56 miljarder kronor och hade 22 000 anställda. Företagets aktie är 
noterat på Stockholmsbörsen. 
 

4.1.1 Hur NCC redovisar sitt humankapital 
NCC redovisar sitt humankapital till största del som löpande text i årsredovisningen. På 
framför allt tre sidor beskrivs hur företaget arbetar med utveckling av ledarstil, 
målstyrning, företagets värderingar, hur de utbildar sina anställda, hur de arbetar med 
arbetsmiljö och hälsa för medarbetarna samt företagets syn på mångfald. Tabeller som 
blandas med texten beskriver resultat från årliga medarbetarenkäter 
(Humankapitalindex, HKI) som företaget genomför. Information om företagets 
medarbetare finns även att läsa i förvaltningsberättelsen, noter och som kortare 
kommentarer under andra rubriker. (NCC, 2006) 
 

4.1.2 Varför NCC redovisar sitt humankapital 
Kristina Lager arbetar som utbildningschef för NCC constructions. När 
årsredovisningen produceras levererar Lager underlag och texter till den. Själva 
medarbetaravsnittet är något som växer fram i dialog mellan Lager, Wootz som är på 
koncern, Arvidsson på Roads personalavdelning och informationschefen Gerentz. Sen 
händer det också ibland att VD har direkta synpunkter på innehållet. När 
årsredovisningen utformas på företaget tar man med det man själv anser är viktigt. Man 
tittar eventuellt på andra branscher men inte på konkurrenterna. Ingen extern revisor 
anlitas vid utformandet av årsredovisningen. Redovisningen av humankapital har 
funnits i företaget från 1996. Lager tror att företaget har hittat den form man vill ha på 
medarbetaravsnittet och företaget har ett par gånger fått pris för sitt sätt att redovisa. Det 
är svårt att säga om denna typ av redovisning kommer att öka eller inte. Innhållet har 
ändrats en del under åren. När det gäller medarbetarna lyfter företaget fram de frågor 
som är strategiskt viktiga. Man lyfter exempelvis fram de utbildningsfrågor som är 
kopplade till strategierna.  
 
Lager menar att det är viktigt för NCC att redovisa sitt humankapital eftersom företaget 
inte har mycket materiella tillgångar. Det innebär att det är viktigt att lyfta fram 
medarbetarna då de utgör en stor tillgång i företaget. Hon anser också att det kan vara 
av värde för intressenterna att denna typ av tillgång tas upp i årsredovisningen. Lager 
menar att eftersom NCC var tidigt ute med att redovisa sitt humankapital fanns det inga 
direkt uttalade krav eller önskemål från intressenterna att få ta del av denna typ av 
information. En fördel med att redovisa humankapitalet är att man tydliggör trivseln i 
företaget. En annan fördel är att man visar de investeringar företaget gör i sin personal. 
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Dessa värden kommer annars inte fram i den traditionella ekonomiska redovisningen 
menar Lager. Hon kan inte se några direkta nackdelar med att redovisa humankapitalet. 
Den tid och de resurser man lägger ner på detta avsnitt lyfter fram de saker som 
företaget jobbar med. Själva arbetet utförs i alla fall och därför vill man också redovisa 
det för sina intressenter. Det man vill lyfta fram är företagets nyckelfrågor som 
stoltheten att jobba hos NCC. Man vill spegla det klimat som finns i företaget, med 
andra ord hur medarbetarna trivs. Informationen om företagets humankapital riktar sig 
både till externa och interna intressenter. Hon menar att årsredovisningen är något som 
människor läser för att skaffa sig en uppfattning om företaget. Det kan vara både 
investerare och blivande medarbetare. Att NCC, som är ett byggföretag, har legat i 
framkant med att redovisa sitt humankapital tror Lager uppfattades som positivt av 
omgivningen. Hon vet inte vilka effekter det skulle få för företaget om man inte 
redovisade humankapitalet. Idag är det vanligt att man redovisar det och intressenterna 
skulle säkert ifrågasätta om man slutade. 
 

4.2 PEAB 
Peab är ett producerande bygg- och anläggningsföretag. Företagets verksamhet bedrivs 
främst i Sverige men finns även i Norge och Finland. Bolaget är rikstäckande i Sverige 
men i Norge och Finland är verksamheten koncentrerad till områdena kring 
huvudstäderna. Dessutom ingår, framför allt i Sverige, företag inom betongprodukter, 
fabriksbetong, berg, grus och prefab, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt 
samt maskin- och kranuthyrning. Koncernen hade år 2006 en omsättning som översteg 
30 miljarder kronor. De har ca 12 000 anställda och företagets aktie är noterad på 
Stockholmsbörsen. 
 

4.2.1 Hur Peab redovisar sitt humankapital 
Peab redovisar sitt humankapital till största del som löpande text i årsredovisningen. På 
tre sidor beskrivs företagets värdegrund, hur de ska arbeta med att trygga 
personalförsörjningen, utveckla ett starkt ledarskap, främja hälsan hos medarbetarna, 
arbete med hälso- och arbetsmiljöfrågor, medarbetarnas inflytande samt Peab-skolan. 
Tabeller som blandas med texten beskriver företagets sjukfrånvaro, antal anställda i 
olika ålders- och yrkeskategorier. Information om företagets anställda finns i 
förvaltningsberättelsen, noter och nämns också under andra rubriker. (Peab, 2006) 
 

4.2.2 Varför Peab redovisar sitt humankapital 
Respondenten Peab är controller på Peab AB som är moderbolag till Peab. I Peab AB 
jobbar ca 26–27 personer som är ansvarig över ekonomi, juridik och skatt. Detta bolag 
ansvarar även för Peabkoncernens årsredovisning. För Peab är det väldigt viktigt att 
redovisa sitt humankapital eftersom utan personalen hade företaget inte funnits. ”Peab 
är ett tjänsteföretag och utan medarbetare hade vi inte kunnat sälja företagets tjänster” 
säger respondenten Peab. Hon menar att personalen är ett konkurrensmedel och 
eftersom det är brist på personal inom byggbranschen är det viktigt att Peab redovisar 
sitt humankapital i årsredovisningen. Respondenten Peab menar att det är viktigt för alla 
intressenter att Peab skriver om sitt humankapital. De är viktigt för de anställda, för att 
de ska känna sig delaktig i företaget. Analytiker och aktieägare är ju också intresserad 
av hur man redovisar sin personal. Det är inga direkta krav eller önskemål som kommit 
från intressenterna utan årsredovisningen utformas som företaget själv önskar eller som 
följer de mallar revisorerna tillhandahåller. Fördelarna med att redovisa humankapitalet 
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kan vara att många intressenter säkert tycker att det är viktigt att det finns med. Idag 
lägger man större tyngdpunkt på de icke-finansiella resultatindikatorerna i 
årsredovisningen. Personalen påverkar kvaliteten på arbeten och leveranser och därför 
är det viktigt att de syns i redovisningen. Respondenten Peab kan inte se några direkta 
nackdelar med att redovisa humankapitalet. Den tid och de resurser man använder är 
nödvändiga för att få en bra kvalitet på årsredovisningen som helhet. Respondenten 
Peab tror att om man inte redovisade humankapitalet i årsredovisningen skulle detta 
uppfattas som konstigt av intressenterna. För då kommer man tillbaka till det här att det 
är ett tjänsteföretag och det hade inte kunnat drivas utan personalen. Enligt 
respondenten Peab skulle det kunna innebära att det blir svårare att rekrytera personal 
om företaget inte hade omfattande redovisning av personalen. Företaget använder sig 
även av andra kanaler för att rekrytera. Exempelvis genom annonsering och genom att 
företaget har startat upp en Peab-skola för att på detta sätt få in unga människor i 
branschen. Informationen i årsredovisningen riktar sig till hela marknaden.  
 
De som beslutar vad som ska stå med i medarbetaravsnittet är framför allt två personer. 
Det är personaldirektör och tillika vice VD Johansson och Informationschefen 
Spångberg. Johansson har tidigare haft ett eget konsultföretag som arbetade med 
personalfrågor och bolagsstyrning. Spångberg har tidigare arbetat med 
informationsfrågor hos Astra. Hon har även arbetat på SAS. Själva texten till 
medarbetaravsnittet skrivs av en medarbetare på personalavdelningen. När 
årsredovisning som helhet utformas händer det att man tittar lite på andra byggföretag 
och andra branscher enligt respondenten men när medarbetaravsnittet utformas sker 
detta i samråd mellan personaldirektören och informationschefen. Det de tittar på är vad 
som varit viktigt under året som gått och vilka frågor som är viktiga för den närmaste 
framtiden. Man tar även hänsyn till mallar som revisorerna tillhandahåller. Man tar inte 
in någon extern profession i utformandet utan den som skriver texten är en medarbetare 
på personal. Redovisningen av humankapital har funnits med i årsredovisningen sen 
1999. Respondenten Peab tror att anledningen till att man började med denna typ av 
redovisning kan vara en kombination av två saker. Den ena är företaget går efter 
årsredovisningsmallar som revisorerna tillhandahåller. Den andra är att företag själv 
mer och mer har börjat skriva och trycka på det här med personalen. Avsnittet har sedan 
utvecklats för varje år menar respondenten Peab och detta har också gjort att 
omfattningen har ökat. Respondenten Peab tror inte på en ökad omfattning till nästa år 
men eftersom tendensen de senaste åren har varit en ökning kan det hända att det ökar 
ytterligare i framtiden. Eftersom det är brist på arbetskraft i byggbranschen menar 
respondenten Peab att detta kan leda till en ökning av redovisningen av humankapital. 
Företaget vill i detta avsnitt visa att man är en attraktiv arbetsgivare som satsar på sin 
personal.  
 

4.3 SKANSKA 
Skanska är ett bolag med verksamhet inom byggande och projektutveckling. Företaget 
verkar på huvudmarknaderna Sverige, USA, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge, 
Polen, Tjeckien och Latinamerika. Skanska koncernen omsatte år 2006 126 miljarder 
kronor och hade ca 56 000 anställda. Företagets aktie är noterat på Stockholmsbörsen. 

4.3.1 Hur Skanska redovisar sitt humankapital 
Skanska redovisar sitt humankapital till största del som löpande text i årsredovisningen. 
På två sidor beskrivs hur företaget arbetar med att behålla och utveckla sina 
medarbetare, arbetar med att få in fler kvinnor i företaget, öka mångfalden samt hur 
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företaget arbetar med att rekrytera fler studenter och trainees. Tabeller visar också 
andelen kvinnor i de olika yrkeskategorierna samt diagram över åldersfördelning. 
Information om företagets medarbetare finns också i förvaltningsberättelsen, noter samt 
under andra rubriker. (Skanska, 2006) 

4.3.2 Varför Skanska redovisar sitt humankapital 
Respondenten Skanska är medarbetare på Investor Relations. Hon skriver en del av 
avsnitten till årsredovisningen, korrekturläser och räknar på en del av informationen. 
Den som har det yttersta ansvaret för årsredovisningen är koncernchefen. På Investor 
Relations delas arbetet upp i olika ansvarsbitar. I slutändan är alla inblandade med och 
korrekturläser.  Respondenten Skanska menar att det är viktigt för företaget att redovisa 
sitt humankapital för att man vill visa hur man jobbar på företaget. På detta sätt kan man 
visa att man är en attraktiv arbetsgivare. Mångfald är en viktig fråga för företaget. 
Skanska vill ha folk med olika etniska bakgrunder, få in fler kvinnor och ha personal 
med olika utbildningsbakgrunder. Så ser samhället ut och så vill man också spegla 
företaget. Kunder vill exempelvis gärna tala med anställda på ett företag med samma 
bakgrund som de själva. Skanska jobbar även med att inte bara behöver vara ingenjörer 
som jobbar i företaget utan man tycker att det är bra när det kommer in människor med 
olika erfarenheter. Den här kombinationen av människor är bra och det vill man 
redovisa i medarbetaravsnittet. Respondenten Skanska berättar att det är Skanska själv 
som vill ta med den här informationen, det är inte några direkta önskemål som kommit 
från intressenterna. Hon kan inte se några direkta nackdelar med att redovisa 
humankapitalet. ”Det känns inte som något extra tungt jobb utan det hör till. Om det tar 
lite extra tid är det värt det, då vill vi lägga ner den tiden”. 
Det finns vissa delar som Skanska vill lyfta fram lite extra i årsredovisningen. 
Respondenten Skanska pratar bland annat om det nya globala trainee-programmet och 
om vikten av olycksfria arbetsplatser. ”Vi vill visa att vi är måna om personalen och 
inte vill ha några olyckor”. Informationen i årsredovisningen vänder sig till alla 
nyckelintressenter. Det är kunder, medarbetare, media, allmänheten, ägare, leverantörer, 
underleverantörer och myndigheter. Även potentiella medarbetare är en målgrupp för 
företaget. Koncernchefen, som är ekonom i grunden, är den vid företaget som har 
ansvar för årsredovisningen som helhet. Även finansdirektören, som också är ekonom, 
är involverad i arbetet med årsredovisningen. På investor realtions är det direktören som 
är högsta instans. Han är ingenjör i grund och botten men har också läst ekonomi. I 
medarbetaravsnittet är personaldirektören också involverad. Enligt respondenten 
Skanska tittar man på andra årsredovisningar rent generellt men de har en relativt bra 
koll på vad de vill ha med. Har man gjort ett antal årsredovisningar vet man lite vad 
man vill ta med och kommer det nyheter plockar man in dem i redovisningen. Det 
handlar om vad man vill visa. Företaget tittar också lite på sina hemmamarknader, om 
de har något speciellt som de vill lyfta fram. De tittar inte mycket på andra branscher 
eftersom det blir svårt att jämföra med det egna företaget utan de kanske tittar mer på 
konkurrenternas årsredovisningar. Skanska jobbar med konsulter vid utformandet av 
årsredovisningen. De tar först och främst hand om utseendet och kommer med förslag. 
Sedan har man från företagets sida synpunkter på hur man vill ha det. En skribent som 
är anställd på Skanskas kommunikationsavdelning arbetar också med årsredovisningen. 
De externa konsulterna läser och kommer med synpunkter men de skriver ingenting. 
Det är på företaget som man bestämmer vad som ska stå med under rubriken 
medarbetare. De externa konsulterna kan komma med synpunkter. Just avsnittet 
medarbetarna är konsulterna inte speciellt inblandade i utan de läser mest menar 
respondenten. Revisorerna tittar förstås på siffrorna men de kan också komma med 
förslag på text. Respondenten Skanska har tittat tillbaka på årsredovisningar till år 2000 
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för att se hur innehållet har förändrats. Personalavsnitt har funnits med men det har 
speglat olika saker mellan olika år. Tidigare har man pratat om chefs- och 
ledarutbildning och sen har det funnits med statistik, bland annat över andel kvinnor. I 
senaste årsredovisningen, 2006, talar man mer om alla anställda. Informationen har 
blivit mer omfattande och bred genom åren. Respondenten Skanska tror att 
omfattningen på redovisningen om humankapital kan komma att öka, kanske inte nästa 
år men i framtiden. 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras våra analyser. Vi har jämfört det empiriska materialet med 
teoriavsnittet och för att tydligare presentera analysen delas den in i rubrikerna 
Redovisning av humankapital samt Institutionell teori. 
 

5.1 Redovisning av humankapital 
När NCC började redovisa sitt humankapital handlade det om att man i ett byggföretag 
inte har mycket materiella tillgångar. Därför ville man lyfta fram de immateriella 
tillgångarna för att visa det totala värdet av företagets tillgångar och nu har det närmast 
blivit en naturlig del i årsredovisningen. Även för Peab är det viktigt att redovisa sina 
medarbetare. Man vill trycka mer på de icke-finansiella resultatindikatorerna i 
årsredovisningen. Det är något som inte går att värdera men personalen påverkar 
kvalitén på arbetet och därigenom resultatet. På detta sätt får de båda företagens 
intressenter en mer rättvisande bild av företagens totala tillgångar. Detta kan kopplas till 
Olsson (2002) som anser att det blir svårt att värdera ett företag när hälften eller mer av 
företagets värde inte syns i den traditionella redovisningen. Även Gajland och Treffner 
(2000) menar att det behövs kompletterande information om värdet på de immateriella 
tillgångarna för att man ska kunna bedöma ett företagets utveckling. 
 
På NCC vill man också genom att synliggöra humankapitalet visa vilka investeringar 
man gör i sin personal. Denna information kommer inte fram i den traditionella 
ekonomiska redovisningen. Här kan NCC visa sina intressenter att man investerar i sin 
personal och därmed ökar värdet i företaget. Hansson och Andersson (1999, s 18 f) 
menar att för att företagen skall motiveras att investera i humankapitalet måste detta 
kunna mätas. 
 
Hos Peab tror man att analytiker och aktieägare är intresserade av att läsa informationen 
om humankapital i årsredovisningen. NCCs årsredovisning vänder sig både externt och 
internt. Man menar från företaget att årsredovisningar är sådant som många läser för att 
skapa sig en uppfattning om företaget. De periodiska rapporter som tas fram med 
ledning av siffror från redovisningssystemet dvs. balansräkningen, resultaträkningen 
och förvaltningsberättelsen samt finansieringsanalysen räcker inte som underlag för den 
som vill bilda sig en uppfattning om ett företags ställning och framtida utveckling 
(Olsson, 2002). Författaren anser att det är uppgifter som är nödvändiga för den som vill 
bilda sig en uppfattning om ett företags långsiktiga utveckling och framtid. 
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5.2 Institutionell teori 
 

5.2.1 Reglerande mekanismen 
NCC:s årsredovisning vänder sig enligt respondenten både till externa och interna 
intressenter. Det fanns inga uttalade krav eller önskemål från intressenterna när 
redovisningen av humankapital infördes utan det var ett eget initiativ från företagets 
sida. Man var enligt företaget tidigt ute med att redovisa sitt humankapital. Om man 
slutade redovisa humankapitalet tror respondenten att intressenterna skulle fundera över 
varför man hade gjort det. Även Peab vänder sig till hela marknaden med sin 
redovisning av humankapital. De tror också att intressenterna skulle tycka att det var 
konstigt om de inte redovisade sina medarbetare i årsredovisningen. Respondenten 
menar att de anställda säkert skulle ställa sig frågande till varför man inte redovisar det 
som är viktigast i företaget. Det är inte heller något uttalat krav eller önskemål hos Peab 
från intressenterna om att ha med redovisning av humankapital utan man följer de 
mallar som man får från revisorerna. Också Skanska vänder sig till alla sina intressenter 
med sin information om humankapital. De menar att exempelvis kunder vill se hur det 
fungerar i företaget. Idag är viktiga frågor i samhället mångfald både när det gäller kön, 
etnisk bakgrund, sexuell läggning med mera. Man vill enligt respondenten spegla 
företagets värderingar. Det har inte heller hos Skanska varit något uttalat krav eller 
önskemål från intressenterna om denna typ av redovisning. Enligt artikeln The Iron 
Cage Revisitied av DiMaggio och Powell (1983) vilar den institutionella teorin på tre 
pelare. Den första mekanismen är den reglerande pelaren som menar att en organisation 
kan utsättas för formella och informella påtryckningar från andra organisationer som de 
är beroende av. Det kan också vara kulturella förväntningar i samhället. Samtliga tre 
undersökta företag uppger att det inte har några krav eller önskemål på sig att redovisa 
sitt humankapital men de tror ändå att intressenterna förväntar sig att de redovisar detta. 

 
5.2.2 Normativa mekanismen 
Respondenten hos Peab arbetar för Peab AB som är moderbolag till Peab. Det är ca 27 
anställda på företaget som består av ekonomi, juridik och skatt. På ekonomi utformar 
man bland annat årsredovisningen för Peab-koncernen. Respondenten tror att 
anledningen till att man började redovisa sitt humankapital kan bero på en kombination 
av att revisorerna började ta med detta avsnitt i sina årsredovisningsmallar samt att man 
även från företagets sida själv har velat börja trycka på värdet hos medarbetarna. Här 
menar Flamholtz, Bullen och Hua (2002) att eftersom Revisorer, advokater och 
företagsledningar har börjat tillämpa detta i allt större utsträckning kan redovisningen av 
humankapital också förväntas öka. Hos Skanska utformas årsredovisningen i dialog 
med flera inblandade, bland annat koncernchefen, finansdirektörer, chefen för Investor 
Relations (IR) och personalchefen. Koncernchefen och finansdirektören är ekonomer i 
grunden. Chefen för IR är ingenjör men har också läst en del ekonomi. Vilka rubriker 
som ska tas med bestäms av företaget. Revisorerna tittar först och främst på siffrorna 
men läser också och kan komma med synpunkter. Enligt DiMaggio och Powell (1983) 
har universitet och yrkesutbildare en viktig roll i utvecklingen av olika organisationers 
normer. Hos NCC växer medarbetaravsnittet fram i dialog mellan flera inblandade. 
VD:n kan ibland också ha direkta synpunkter på vad som tas med. Respondenten är 
också delaktig i arbetet med avsnittet om medarbetare genom att leverera underlag och 
texter. Ingen extern profession används hos NCC för att utforma medarbetaravsnittet. 
Den andra pelaren, den normativa, i DiMaggio och Powells (1983) artikel talar om 
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professionens påverkan när företag tar till sig nya normer. Denna påverkan utmynnar ur 
två aspekter. Den ena är de formella utbildningar som universiteten tillhandahåller och 
den andra är de nätverk som finns inom professionen. Både Skanska och Peab använder 
sig av extern profession när de utformar sina årsredovisningar och det är till stor del 
ekonomer som arbetar med medarbetaravsnitten. Detta kan ha inverkat på varför 
företagen väljer att ta med medarbetaravsnittet i årsredovisningen.  
 

5.2.3 Kognitiva mekanismen 
När Peab utformar årsredovisningen som helhet tittar de lite på andra byggföretag och 
andra branscher men när de utformar medarbetaravsnittet jämför de inte med andra 
företag utan tittar mer på mallarna från revisorerna samt vad som varit viktigt under året 
som har gått och vad som är viktigast under den närmsta framtiden. Hos NCC tittar de 
inte på konkurrenterna när de utformar medarbetaravsnittet. Företaget tar med det man 
själv tycker är viktigt och tittar eventuellt något på andra branscher. Skanska tittar på 
andra årsredovisningar rent generellt men känner att de har en bra koll på vad de vill ha 
med. De menar att eftersom de har utformat ett antal årsredovisningar vet de vad man 
vill ha med och sen plockar man in nyheter ibland. Företaget tittar också lite i andra 
länder, på sina hemma-marknader, om de har något speciellt som kan lyftas fram. 
Skanska tittar inte mycket på andra branscher utan kanske framför allt på 
konkurrenternas årsredovisningar. DiMaggio och Powell (1983) skriver också om den 
tredje pelaren i den institutionella teorin, den kognitiva mekanismen. Denna utmynnar i 
att organisationer imiterar varandra. Författarna menar att det är inte säkert att 
organisationerna är medvetna om detta. En stark kraft som uppmuntrar till imitation är 
osäkerhet. När en organisation är osäker på hur den skall agera kan den imitera en 
organisation som den uppfattar som framgångsrik. Genom att imitera andra kan 
organisationen också uppnå legitimitet. Enligt Røvik (2000, s 19 ff) finns det stora 
variationer hur innovationer sprids. En del sprids lokalt medan andra sprids globalt och 
här menar författaren att populära organisationsrecept inte längre är begränsade till 
geografiska områden eller branscher. Genom att ta till sig dessa organisationsrecept kan 
företaget framstå som legitimt för omvärlden menar Meyer och Rowan (1977). Samtliga 
tre företag tittar i någon form på andra aktörer men det skiljer sig åt mellan företagen 
vart man vänder sig. Sammanslaget vänder sig företagen både lokalt, till konkurrenter 
och till andra branscher, och globalt. Detta visar hur redovisningen av humankapital kan 
spridas mellan olika organisationer och kan vara en förklaring till varför företagen har 
adopterat denna typ av redoivsning. 
 

5.2.4 Verktygsperspektivet 
På NCC vill de genom att redovisa sitt humankapital tydliggöra trivseln i företaget. De 
vill spegla klimatet i företaget och hur medarbetarna trivs. Hos Skanska vill de visa hur 
företaget jobbar för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Byggbranschen är historiskt sett 
mansdominerad och här vill de visa att man ser fördelarna med att få en blandning med 
både män och kvinnor och framförallt locka in fler kvinnor i företaget. Man tror från 
företagets sida att studenter som ska ut och söka jobb är intresserade av att se hur 
företaget ser på sina medarbetare och att de som företag arbetar för att öka mångfalden i 
organisationen. På detta sätt vill de attrahera blivande medarbetare men de säger 
samtidigt att det inte är tillräckligt med årsredovisningen för att locka nya medarbetare 
utan där är kanske webbplatsen ett viktigare verktyg. Peab vill genom att redovisa sitt 
humankapital attrahera nya medarbetare. De vill visa att man satsar på saker som 
friskvård och att medarbetarna kan växa i företaget. De nämner att det är brist på 
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arbetskraft i byggbranschen och därmed vill de visa sig som en attraktiv arbetsgivare. 
Det man trycker på här är Peab-skolan som företaget startat och som också finns med i 
årsredovisningen. Samtidigt finns också andra kampanjer för Peab-skolan i tv och 
tidningar. På grund av bristen på arbetskraft är medarbetarna ett konkurrensmedel för 
företaget. Därför vill de också redovisa dessa för intressenterna. Røvik (2000) menar att 
det finns två teoretiska perspektiv till att innovationer sprids mellan organisationer. 
Dessa är verktyg- och symbolperspektivet. Verktygsperspektivet utgår från att 
innovationerna kan ses som verktyg som organisationen kan använda för att bli mer 
effektiv. Eftersom det är brist på arbetskraft i byggbranschen kan det innebära att 
företagen använder redovisning av humankapital som ett verktyg för att attrahera nya 
medarbetare. Detta kan kopplas till Hasselbladh (1995) som menar att innovationer 
sprids när de är nödvändiga för organisationen. Företagen uppger dock att de inte tror 
att redovisningen av humankapital ensam räcker för att locka ny personal utan att andra 
kanaler också behövs.  
 

5.2.5 Symbolperspektivet 
NCC vill i sin redovisning lyfta fram nyckelfrågor, som stoltheten över att jobba i 
företaget och även visa hur pass framgångsrika de är. Skanska vänder sig till alla 
intressenter med sin information om humankapital. De menar att exempelvis kunder vill 
se hur det fungerar i företaget. Idag är viktiga frågor i samhället mångfald både när det 
gäller kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning med mera. Där vill man redovisa sina 
värderingar i årsredovisningen. Respondenten menar att det exempelvis är många som 
är född i andra länder eller har föräldrar som är födda i andra länder och därför får svårt 
att få jobb för att efternamnet inte är svenskt. Där vill Skanska visa att det finns 
mångfald i företaget precis som i samhället. De vill också lyfta fram att de arbetar för 
olycksfria arbetsplatser, att nollmålet är visionen. Respondenten säger: ”Vi vill visa att 
vi är måna om personalen och inte vill ha några olyckor”. I symbolperspektivet ses 
organisations-recepten enligt Røvik (2000) som meningsbärande symboler. De ses inte 
längre bara som ett verktyg utan är också en symbol för hur företaget vill vara och 
uppfattas av andra. Både NCC och Skanska vill med sin redovisning av humankapital 
skapa en bild av vad företaget står för och vilka värderingar de har. 
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6 Avslutande diskussion 
Syftet med vår uppsats var att undersöka varför byggföretag redovisar sitt 
humankapital. I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser för att sedan lämna förslag 
på fortsatt forskning. Vi avslutar kapitlet med praktiska och teoretiska implikationer. 
 

6.1 Slutsatser 
Vi har uppfattat det som att institutionell teori på ett bra sätt förklarar varför de 
undersökta företagen redovisar sitt humankapital. Våra slutsatser är att företagen 
redovisar sitt humankapital för att man vill visa det totala värdet på företagets tillgångar. 
På detta sätt ger man intressenterna en bättre överblick av värdet i organisationen och de 
kan bättre bedöma den framtida utvecklingen i företaget. Vi har även kommit fram till 
slutsatsen att företagen redovisar sitt humankapital av flera anledningar. För det första 
så känner företagen av press från omgivningen. Det är inget uttalat krav från 
intressenterna men de känner sig ändå mer eller mindre tvingade att redovisa sitt 
humankapital i årsredovisningen. Dessutom påverkas företagen av professionen i sin 
omgivning. Det kan vara revisorer som tillhandahåller mallar eller kommer med förslag 
på att redovisningen av humankapital ska finnas med. Ytterligare en anledning att de 
redovisar sitt humankapital är att företagen imiterar konkurrenter eller andra branscher 
för att på detta sätt uppnå legitimitet. Enligt företagen redovisar de dessutom sitt 
humankapital för att kunna attrahera nya medarbetare. Våra slutsatser utifrån 
respondenternas svar är dock att redovisning av humankapital inte är en tillräcklig 
åtgärd för företagen att rekrytera nya medarbetare utan att andra åtgärder också krävs.  
Till sist vill företagen också med sin redovisning av humankapital visa sina intressenter 
vad företaget står för och vilka värderingar man har. Vår uppfattning är att samtliga 
företag som vi undersökt upplever att de vinner något av att redovisa sitt humankapital 
trots att inget av företagen kan peka på några påtagliga konsekvenser som skulle uppstå 
om man inte redovisade sitt humankapital. Inget av företagen uppfattar att det är 
negativt med att redovisa sitt humankapital trots att de lägger ner både tid och resurser 
på ett arbete där de inte kan mäta vilka effekter det får.  
 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Det vore önskvärt att studera vilka effekter redovisningen av humankapital faktiskt får 
för ett företag. Det kunde vara intressant att studera företag som precis har adopterat 
redovisningen av humankapital för att se om några mätbara effekter har uppnåtts. Ett 
alternativ kan vara att göra jämförelser mellan företag som redovisar sitt humankapital 
och de som inte gör det för att se om några mätbara effekter kan upptäckas. En annan 
aspekt kan vara att undersöka om företagens medvetenhet om humankapital ökar när de 
börjar redovisa det. 
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6.3 Praktiska och teoretiska implikationer 
Praktiskt kan denna undersökning vara till nytta för byggföretagen. Det är tydligt att 
byggföretagen upplever en nytta med att redovisa sitt humankapital men inget av 
företagen kan visa på några faktiska effekter för företagen. Vi anser att undersökningen 
kan öka förståelsen hos byggföretagen om varför de redovisar sitt humankapital. Detta 
kan hjälpa företagen att mer kritiskt granska sin redovisning av humankapital. 
 
Vi anser att undersökningen har tillfört en teoretisk nytta. Den har ökat förståelsen för 
hur redovisningen av humankapital har spridits till byggföretagen och vi anser att 
undersökningen har bekräftat den institutionella teorin. 
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Bilaga 
 

 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 
 
 
 

1. Vilken befattning har du i företaget? 
 

2. Är det viktigt för Ert företag att redovisa humankapital? 
 

3. Vad anser ni kan vara fördelarna med att redovisa humankapital i 
årsredovisningen? 
 

4. Kan det finnas nackdelar med att redovisa humankapital i årsredovisningen?  
 

5. Hur skulle det påverka företaget om ni inte redovisade Ert humankapital? 
 

6. Är det någon information som ni vill lyfta fram extra mycket under rubriken 
Medarbetarna i årsredovisningen? 
 

7. Till vem riktar sig informationen om humankapital? 
 

8. Vem i företaget beslutar vad som ska stå med under rubriken Medarbetarna i 
årsredovisningen? 
 

9. Vilken bakgrund har denna person? (utbildning, tidigare arbeten) 
 

10. Vad tittar han/hon på när beslut ska tas om vilken information som ska tas med? 
 

11. Tar ni hjälp av extern profession när ni utarbetar årsredovisningen? 
 

12. Har redovisning av humankapital funnits med i Er årsredovisning länge 
 

13. Tror ni att redovisning av humankapital kommer att öka/minska i framtiden? 
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