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SAMMANDRAG  

Intresset för att redovisa de anställda som tillgång ökar i takt med att kunskapsintensiva 

företag blir allt fler. När företag vill visa denna immateriella tillgång för intressenter saknas 

lämpliga värderingsmetoder och rapporteringsstandarder. Vissa företag kompletterar därför 

årsredovisningen med en rapport där information om medarbetarna, humankapitalet, 

presenteras. Då tvingande lagstiftning för rapporteringen saknas, skiljer sig utformningen åt 

mellan företag. Syftet med studien är att se om motiven med att rapportera humankapital 

influerar utformningen av rapporterna. Här försöker vi inte bara komplettera existerade 

forskning kring rapportering av humankapital utan även ifrågasätta rapporteringens 

objektivitet. Studien visar att det finns svag koppling mellan motiven till att rapportera 

humankapital och utformningen. Vi har dessutom funnit att rapporterna utformas med hänsyn 

till den formella ton som förknippas med en årsredovisning samt den miljö och bransch 

företaget verkar i. Detta visar på att årsredovisningarna och dess bifogade rapporter inte 

informerar utan kommunicerar till marknaden.  
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TACK TILL 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Charlotta Bay som alltid tagit sig tid och stöttat i 

processen. Även tack till alla företag som ställt upp på intervjuer och till alla opponenter som 

hjälpt oss framåt under kursens gång. 
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1.0 INLEDANDE DEL 

1.1 HUMANKAPITAL – DEN DOLDA TILLGÅNGEN 

Människorna i företaget och den kunskap de representerar är med 

nuvarande metoder en osynlig substans som redovisningstekniken idag inte 

klarar av att beskriva och värdera. (Affärsvärlden, 1989, s. 85). 

 

I dagens ekonomi med många kunskapsintensiva företag baseras värdeskapande snarare på 

kompentens än på materiella tillgångar (Fatima, Hafiz Majdi & Ousama, 2011). Intressenter 

som investerare och kunder, anser att finansiella rapporter inte presenterar tillräckligt mycket 

information om företagen. En rättvis bild av ett företags värde kräver även viss icke-finansiell 

information i rapporterna (Bukh, Marr & Mouritsen, 2005). För ett tiotal år sedan bestod 80 

% av företagens tillgångar av materiellt kapital och 20 % av immateriellt. Den siffran är nu 

omvänd (Fatima et al., 2011). Ibland kan det till och med vara så att marknadsvärdet är flera 

gånger högre än det bokförda värdet (Fincham & Roslender, 2001). Skillnaden förklaras av 

det gömda värdet i de immateriella tillgångarna som inte redovisas. En del av de immateriella 

tillgångarna är det intellektuella kapitalet där bland annat anställda och deras kunskap, 

humankapitalet, ingår (Bontis & Dragonetti, 1999). 

 

Immateriella tillgångar är svåra att redovisa varför en redovisningsstandard har tagits fram. 

International Accounting Standards 38 (IAS) skapades för att företag skulle få riktlinjer för 

hur immateriella tillgångar ska redovisas (IAS 38, p 12, 1998). Trots denna är det fortfarande 

många immateriella tillgångar som inte redovisas. Humankapitalet är ett tydligt exempel på 

en tillgång som påverkar värdet på ett företag men som inte redovisas. Detta på grund av att 

denna typ av tillgång inte möter de kriterier som krävs av IAS 38. Dessa kriterier är 1) att 

företaget ska kontrollera tillgången, 2) att tillgången ska kunna identifieras och 3) att det ska 

vara säkert att framtida vinst från tillgången kommer att behållas inom företaget (IAS 38, p 

12, 1998). Den första punkten kan dock inte uppnås när det handlar om rapportering av 

humankapital. Detta eftersom företag inte kan kontrollera människor som drivs av känslor och 

har en fri vilja (Guthrie, Petty & Ricceri, 2006). Att humankapital fortfarande inte redovisas 

visar att redovisningssystemet inte är anpassat efter den förändrade företagsstrukturen i 

dagens ekonomi (Bukh et al., 2005).   
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1.2 PROBLEMATISERING                     

Eftersom intellektuellt kapital utgör stora delar av värdet hos företag, skapas problem när det 

inte finns ett sätt att redovisa det (Kooistra & Zijlstra, 2001; Bukh, Larsen & Mouritsens, 

2001). Intressenter vill veta exakt hur stort detta värde är (Armstrong & Baron, 2007). 

Catasús, Ersson, Gröjer och Wallentin (2007) konstaterar att organisatorisk mätbarhet är 

fundamental. What gets measured generally gets done. And what is not measured may suffer 

in comparison. (Otley, 2003, s. 507). Fokus ligger på finansiell information vilket gör att den 

icke-finansiella informationen kan hamna i skymundan. Företag försöker dock ständigt hitta 

metoder för att kunna skapa, fånga och sprida intellektuellt kapital (Guthrie, Johanson & 

Petty, 2001, s. 365). 
 

I en traditionell balans- och resultaträkning finns varken icke-finansiell information eller 

information om vad som drivit fram de ekonomiska resultaten, med. Detta gör att balans- och 

resultaträkningar inte skildrar en realistisk helhetsbild (Baruch & Juergen, 2004; Heslop, 

2008). Många företag väljer därför att informera om sitt humankapital genom integrerad 

rapportering (IR). Den integrerade rapporten är en bifogad rapport till årsredovisningen där 

information utöver finansiella besked, presenteras (Deegan, 2002; Guthrie & Parker, 1989). 

Rapportering av humankapital är dessutom ett sätt för företag att skapa legitimitet och därmed 

säkra framtida framgång (Craig, Oliveira & Rodrigues, 2010). Den finansiella delen i en 

årsredovisning, den del som omfattas av tvingande lagstiftning, verkar under 

neutralitetsprincipen. Den innebär att finansiell information som presenteras i en 

årsredovisning ska vara objektiv och neutral (Skatteverket, 2013). Då den integrerade 

rapporten ligger som en del av årsredovisningen kan intressenter uppfatta att denna princip 

gäller även här. Inget färdigt ramverk eller standard finns för hur humankapital ska 

rapporteras utan det är ett godtyckligt val från företagens sida. Det gör att företag kan välja 

vilka delar de vill ha med i rapporterna och därför också vilka delar de vill utesluta (Deegan, 

2002; Guthrie & Parker, 1989).  
 

Trots att det är frivilligt att rapportera om humankapital gör ändå många företag det. Det finns 

inte heller någon standard för hur rapporteringen ska utformas, så vad är det som påverkar 

rapportens utseende? Vilka motiv ligger bakom det faktum att företagen ändå väljer att 

rapportera humankapital och varför rapporterar de denna resurs på olika sätt? Detta leder fram 

till vår forskningsfråga. 
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1.2.1 Frågeställning  

Vilken inverkan har motiven för att rapportera om humankapitalet på utformningen av 

rapporten? 

1.3 SYFTE 

Syftet med vår studie är att förstå varför företag väljer att utforma rapporten av humankapital 

som de gör. För att se om det finns en överensstämmelse mellan motiven med utformningen 

och motiven med rapporteringen tar vi hjälp av legitimitetsteorin. Med motiv menar vi 

företagens tankar kring mätning, rapportering, mottagare och användning. Mätning och 

rapportering av kvalitativ information kan likställas med ett stort pussel, där det idag 

fortfarande fattas många bitar. Denna studie ämnar bidra till forskningen genom att lägga 

ytterligare en pusselbit. Uppsatsen ämnar utveckla redan existerande teorier, exempelvis 

legitimitetsteorin, kring rapportering av humankapital men ifrågasätter även rapporteringens 

objektivitet. Uppsatsen kommer att vara till hjälp för de som utformar och läser rapporter, då 

vi undersöker vad som påverkar informationen som presenteras.   

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Fokus för detta arbete kommer att ligga på integrerade rapporter om som bilagor till 

årsredovisningar från 2012 och företagens webbplatser. Undersökningen omfattar endast 

börsnoterade företag då de är de enda som har krav att presentera en årsredovisning. För att 

avgränsa studien ytterligare ämnar vi titta på kunskapsintensiva företag. I detta arbete 

kommer en kunskapsintensiv organisation definieras som ett företag som lever av att sälja 

kunskap (Affärsvärlden, 1989) och där de anställdas kompetens är central (Alvesson, 2004). 

Det gör dock att vi inte får en bild av hur rapportering av humankapital ser ut inom alla 

branscher, utan bara på en del av marknaden (Trost, 2005). Att bara behandla humankapitalet, 

en del av det intellektuella kapitalet, är den en gränsdragning vi gjort. Dessutom finns 

information om medarbetare både i årsredovisningen och på flera ställen i de integrerade 

rapporterna, varför vi har valt att avgränsa oss till det avsnitt som företagen benämner 

medarbetaravsnitt. Avgränsningen gör att vi kan fokusera på humankapital och gå djupare och 

mer specifikt in på ämnet och därmed få en bättre bild av just det vi undersöker.  
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2.0 TEORETISKT RAMVERK 

Avsnittet kommer att börja med en teoretisk bakgrund. Där kommer information om 

humankapitalet att tas upp. Detta följs sedan av ett avsnitt med det analysverktyg som 

kommer att användas vid den empiriska undersökningen.  

 

2.1 TEORETISK BAKGRUND  
Den teoretiska bakgrunden går igenom tidigare forskning kring humankapitalet men även vad 

det finns för sätt att mäta och rapportera det samt användningen av informationen.   

2.1.1 Humankapital  

Immateriella tillgångar är de tillgångar som inte är fysiska. Det kan vara allt från patent till 

anställdas kunskap och organisationskulturer (Mayo, 2000). I figuren nedan (figur 1) kan 

avläsas hur ett företags totala värde (finansiellt och intellektuellt kapital) och det intellektuella 

kapitalet (struktur- och humankapital), delas upp (Bontis & Dragonetti, 1999). Denna uppsats 

behandlar humankapital-delen av det intellektuella kapitalet. 

 

 
 

Figur 1. Modell över det intellektuella kapitalet (Bontis & Dragonetti, 1999, översatt till 

svenska). 
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Intresset för humankapital väcktes genom att vissa personer förstod att värdet i företagens 

verksamhet till stor del låg i de anställdas kompetens. Tidigare var anställda endast en kostnad 

i redovisningen, vilket gjorde att företag såg det som någonting negativt att utbilda sina 

anställda då det ökade utbildningskostnaderna. Nu ses utbildning av anställda även som en 

investering i mänskliga resurser (Guthrie, 2001). Integrerade rapporter kan ses som ett 

kommunikationsmedel för att förmedla företagets identitet, exempelvis kärnvärderingar eller 

företagskultur (Bukh et al., 2001). 
 

I denna uppsats ses humankapital som;  

 

… människors kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan 

bidragande fysiska och psykiska egenskaper som förvärvats genom 

investeringar i form av bl.a. utbildning, träning och hälsovård. 

(Nationalencyklopedin, 2013).  

 

Bontis och Dragonetti (1999) säger i sin artikel att i en organisation är det humankapitalet 

som representerar den mänskliga faktorn. Med den mänskliga faktorn menas bland annat 

förmågor, intelligens och expertis. 

2.1.2 Mätning  

Det finns inget allmänt vedertaget sätt att mäta humankapital på. Däremot finns flera förslag 

på hur humankapital skulle kunna mätas, metoder som är mer eller mindre applicerbara. 

Några av dessa presenteras nedan. 

 

Bontis och Dragonetti (1999) ger olika förslag. Ett av förslagen visar hur företag kan mäta 

kostnader för humankapital samt vad tillgången skulle kosta att byta ut. Dock kan detta visa 

sig svårt eftersom företag inte köper eller säljer anställda och det därmed inte finns något 

marknadspris, vilket gör tillgången svårare att värdera (Bontis, 1998). Ett annat förslag är att 

titta på avkastningsmodeller för olika tillgångar och försöka beräkna framtida avkastning. 

Förslagen har inte fått något genomslag då det bland annat krävs många uppskattningar och 

risken för subjektiva bedömningar är stor. Ett moraliskt problem är att vissa av 

mätningsförslagen innebär att företaget bedömer människan som ett ”föremål” (Bontis & 

Dragonetti, 1999). Bontis och Dragonetti (1999) kommer inte fram till någon optimal 
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mätmetod. Det är viktigt att komma ihåg att ett verktyg som är det bästa för ett företag kanske 

inte alls passar ett annat.  

Även Mayo (2000) granskar olika mätningsmetoder. Författaren hävdar att en metod för att få 

fram ett värde på ett företags intellektuella kapital är att anta att immateriella och materiella 

tillgångars värde tillsammans blir marknadsvärdet. Värdet på de materiella tillgångarna kan 

då tas direkt från balansräkningen. Företag har dock ofta större immateriella än materiella 

tillgångar, vilket gör att det kan vara svårt att hitta ett korrekt marknadsvärde. Skulle det mot 

förmodan gå att få fram en siffra skulle den då gälla hela det intellektuella kapitalet och inte 

bara humankapitalet.  

2.1.3 Rapportering  

Även om det inte finns några vedertagna metoder för att mäta humankapital, betyder det inte 

att det inte kan rapporteras. Integrerad rapportering (Integrated Reporting, IR) är en frivillig 

rapportering från företagens sida för att presentera en bredare bild av organisationen för dess 

intressenter. En intressent definieras i detta arbete som en enskild individ eller en grupp av 

individer som influerar eller påverkas av ett företags mål och strategier. Syftet med IR är 

förbättra transparensen och värna om relationen till intressenterna. Att öppet visa en viss typ 

av information kan vara ett sätt att hantera eller påverka särskilda intressenter. En vårdad 

kontakt med intressenter kan öka den finansiella avkastningen, bidra till konkurrensfördelar 

och medverka till ett gott rykte. Att frivilligt rapportera humankapital ökar legitimiteten 

gentemot intressenter och kan därför bidra till en stabilare framtid för företagen. Kontakten 

till intressenterna är nyckeln till framgång (Craig et al., 2010). 
  
Bukh et al. (2001) granskar olika metoder för rapportering av humankapital men endast ur ett 

perspektiv, där syftet är att få fram underlag till interna beslut. Denna frivilliga rapportering i 

form av icke-finansiell information, sker ofta i form av texter och statistik om de anställda. 

Den integrerade rapporten visar på hur ett företag är beroende av eller använder sig av olika 

tillgångar, så som humankapital (Deloitte, 2011). Armstrong och Baron (2007) skriver i deras 

bok om intern hantering av humankapital, att IR ska ge bättre och kompletterande information 

inför beslutsfattande. Därför är det viktigt att informationen är relevant, vilket den ofta är i en 

kombination av siffror och text. Armstrong och Baron (2007) anser att rapporterna bör börja 

med att presentera företagets strategier gällande humankapitalet. För att öka tillförlitligheten 

för humankapitalet är det viktigt att visa tilltänkta metoder för att nå uppsatta mål och hinder 
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som kan uppstå för humankapitalets utveckling. Ur ett investerarperspektiv kan förväntad 

framtida avkastning, genererad genom investeringar i humankapital, vara värt att informera 

om. Armstrong och Baron (2007) tittar dock bara på detta ur ett internt perspektiv och 

reflekterar inte över hur externa intressenter skulle tolka presenterad information.  

 

Att rapportera om humankapital kan visa hur företag arbetar med att utveckla icke-finansiella 

tillgångar. Vikten av ett ramverk för IR har poängterats. Efterfrågan har gjort att The 

International Integrated Reporting Committee skapats. Kommittén arbetar för att ta fram ett 

ramverk för denna typ av rapporter som enligt planen ska vara klart hösten 2013 

(International Integrated Reporting Committee, 2011). Ramverket ska visa vilka delar som är 

viktiga att ha med och hur dessa delar kan presenteras (Matthews, 2011). 

2.1.4 Användning   

Enligt Guthrie, Petty och Ricceri (2008) anser användarna av informationen om humankapital 

att ekonomiska rapporter från företag inte ger tillräcklig kunskap. Mer information och 

transparens efterfrågas. Guthrie et al. (2008) granskade dock bara problemet ur ett 

användarperspektiv och tog inte hänsyn till företagens motiv till rapporteringen av 

humankapital. Cuganesan (2005) fördjupar användarperspektivet och fokuserar på 

finansanalytiker. Författaren tittar på vilken typ av information om intellektuellt kapital som 

spanska företag presenterar i sina ekonomiska rapporter. Slutsatserna av studien är att 

information om intellektuellt kapital som är användbar, får analytiker ändå ofta direkt från 

företagen i form av möten och samtal.  
 

Fatima et al. (2011) presenterar en studie där det framkom att ca 35 % av icke-finansiell 

information används av investerare (Mavrinac och Siesfeld, 1998 i Fatima et al., 2011). I en 

annan studie visade de även att majoriteten av de tillfrågade cheferna ansåg att information 

om intellektuellt kapital är användbar (Bornemann et al., 1999 i Fatima et al., 2011). Fatima 

et al. (2011) kom i sin studie fram till att alla intressentgrupper inte har samma uppfattning 

om användbarheten av rapporteringen. Detta styrker då vår undersökning, som baseras på 

tanken att informationen förmedlas på olika sätt beroende på mottagare.  
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2.1.5 Sammanfattning av teoretisk bakgrund  

Det finns inte något standardiserat sätt att mäta humankapital. Forskare ger olika förslag men 

inget som de anser går att tillämpa generellt. Trots det rapporteras ändå tillgången av 

humankapital genom så kallad integrerad rapportering. Flera forskare kommer fram till 

slutsatsen att intressenter efterfrågar mer information från företagen än vad som presenteras. 

Inom arbetets teoretiska ramverk tas en del av den forskning som finns kring humankapital 

upp, vilket innebär att andra aspekter och annan forskning inom detta område inte kommer 

med. Detta har en påverkan på både analys och diskussion men är en nödvändig avgränsning 

för att presentera ett överskådligt område. 

2.2 ANALYSVERKTYG 

Motiven bakom rapporteringen och motiven bakom utformningen ska förklaras med hjälp av 

legitimitetsteorins olika delar. Avsnittet kommer därför att börja med en introduktion av 

denna teori. Sedan följer det perspektiv vi kommer att använda oss av i denna studie, framing, 

vilket är ett sätt att förmedla information. Därefter presenteras fyra indikatorer som ska 

användas för att titta på utformningen av rapporterna. Dessa indikatorer har valts ut då de 

förmedlar en heltäckande bild av utformningen av rapporten. Då icke-finansiella indikatorer 

inte baseras på siffror, kräver de tolkning för att kunna förmedlas, vilket innebär subjektiva 

resultat. För att få en struktur i vår undersökning kommer vi därför att använda oss av en 

analysmodell. 

2.2.1 Legitimitet - grunden till rapportering och redovisning  

Idag är frågor om legitimitet ett fundament i de flesta organisationer och samhällen. För att 

undvika en legitimitetskris och för att vara konkurrenskraftiga på marknaden vill 

organisationer signalera legitimitet gentemot sina intressenter (Warren, 2003). Ett sätt att göra 

detta är genom integrerade rapporter. Det finns dock forskare som hävdar att legitimitetsteorin 

ensam inte kan förklara förekomsten av rapportering av humankapital utan att det krävs en 

kombination av teorier för att göra detta (An, Davey, & Eggleton, 2011). Utgångspunkten i 

denna studie har varit att företag rapporterar av legitimitetsskäl då legitimitet är en viktig 

grund för framgång (Craig et al., 2010). 
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För att en organisation ska kunna uppfattas som legitim av dess intressenter bör 

organisationens agerande hamna inom ramen för vad som är accepterat av samhället. Normer 

och intressen förändras ständigt varför det är av betydelse att vara flexibel och ändra sin 

verksamhet efter ändrade krav. En svårighet för organisationer att uppnå legitimitet är bristen 

på samstämmighet mellan de behov och åtgärder som verksamheten kräver, och de 

förväntningar som samhället och dess individer har (An et al., 2011). 
 

Det finns tre synvinklar inom legitimitetsteorin; den pragmatiska, moraliska och kognitiva 

legitimiteten. Dessa tre aspekter bygger på olika beteenden.  

1. Pragmatisk legitimitet baseras på självintresse. Företaget influerar en publik 

(Schuman, 1995) och utför handlingar för ett affärsnyttigt ändamål och för att 

generera fördelar (Lamm & Thomas, 2012). Här har företagen räknat ut hur de ska 

vinna legitimitet gentemot marknaden. Den pragmatiska legitimiteten är ett utbyte 

mellan företaget och intressenten där båda får ut något positivt av detta 

“maktsamarbete” (Schuman, 1995). 

2. Moralisk legitimitet handlar om det faktum att en organisation vill göra “det rätta”. 

Handlingarna ska oftast främja den sociala välfärden. Även om ett företag väljer att 

sätta intressenters åsikter i fokus innebär det inte att företaget missgynnas. Ofta 

försöker ett företag vinkla sina prestationer så att intressenterna uppfattar dem som 

moraliska, vilket ibland innebär att vissa delar utelämnas. Företaget utgår från sitt eget 

självintresse och försöker visa upp sina fördelaktiga “sidor”. Dock innefattar moralisk 

legitimitet en mindre grad av manipulation än den pragmatiska, eftersom företaget 

utgår från ett moraliskt perspektiv (Schuman, 1995). 

3. Kognitiv legitimitet är den legitimitet som “är tagen för given”. Denna typ av 

legitimitet baseras mer på tankemönster än på utvärderingar (Schuman, 1995). 

Intressenterna gör en bedömning om huruvida företagets verksamhet är något 

önskvärt, rätt eller lämpligt. Deras bedömningar grundar sig i företagens sätt att 

organisera och skapa socialt värde, det handlar om innebörden av företagets 

aktiviteter. Anställda utgår från sina egna uppfattningar om företagen för att definiera 

vilken identitet ett företag har (Bridwell-Mitchell & Mezias, 2012). 
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2.2.2 Teoretiskt perspektiv – Framing genom indikatorer 

Framing theory är perspektivet vi använder när vi betraktar företagens rapporter. Det är en 

process där kommunikatörer, i detta fall företagen, på ett medvetet eller omedvetet sätt agerar 

för att framhäva specifik information som tolkas av andra på ett visst sätt (Bay, 2011). 

Framing är ett sätt att förklara hur företag paketerar information som ska förmedlas. 

Framingperspektivet utgår från att människor uppfattar och förstår saker på olika sätt men att 

deras sätt att tolka information kan påverkas av hur det framställs (Bay, 2011). Detta 

perspektiv tillåter oss att betrakta företag som aktiva kommunikatörer och rapporteringen av 

humankapital som en process där information kan göras förståelig på olika sätt beroende på 

vilket budskap företagen vill föra fram. Denna process ska förenkla förmedlingen av 

komplicerad information (Bay, 2011). Ett sätt är då att använda sig av indikatorer.  

 

Indikatorer är ett sätt för företagen att ”rama in” sitt humankapital för att kunna kommunicera 

det till intressenter på ett lättbegripligt sätt (Bay, 2011). Eftersom det inte finns ett fastställt 

sätt att mäta humankapital, använder sig många företag av icke-finansiella indikatorer. Vid 

mätning och rapportering om en kvalitativ variabel, exempelvis humankapital, måste 

information tolkas och ett mätsystem är inte användbart. Det starkaste argumentet för att 

använda icke-finansiella indikatorer i denna studie är att det är den kvalitativa informationen 

som är relevant vid beaktande av humankapital. För att finansiella indikatorer ska vara 

användbara krävs det att de är jämförbara, enkla att förstå, pålitliga och relevanta. Vissa anser 

att indikatorer på humankapital är användbara då de visar en bredare bild av företaget 

(Catacús, 2010). Eftersom humankapital är en komplex tillgång, kan ibland flera typer av 

indikatorer krävas för att få en helhetsbild (Catasús & Gröjer, 2006).  

 

Fyra indikatorer; numerisk, text-, visualiserad och dramatiserad framing beskrivs i kommande 

avsnitt och är en del av analysverktyget för detta arbete.  

2.2.3 Numerisk framing 

The generic intellectual capital model är en modell som visar hur olika mätetal kan definieras 

och hur de i varierande situationer kan göras relevanta. När det gäller variabler som handlar 

om människor kopplas frågorna ofta ihop med kvalifikationer, utbildning och de anställdas 

tillfredställelse med sin arbetsplats. Vissa organisationer fokuserar på några specifika 

mätvärden medan andra företag väljer en bredare grund. Det viktiga är att de valda 
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variablerna har relevans för att visa företagets identitet. Ska en rapport gällande humankapital 

visa intressenter hur företaget arbetar med denna tillgång, kan det anses att det ger tyngd att 

visa siffror i kombination av en beskrivning av vad som görs (Bukh, Larsen & Mouritsen, 

1999). 

 

För att fånga detta perspektiv utgår The Generic Intellectual Capital Model (Bukh et al., 

1999, s. 19) från tre huvudfrågor (se tabell 1): 

1. Resurser. Vad finns?  

Här tydliggörs humankapitalets omfattning och struktur.  

2. Aktiviteter. Vad blir gjort?  

Här visas hur företagen investerar i och utvecklar denna tillgång. 

3. Effekter. Vad händer?  

Här presenteras konsekvenserna av företagets åtgärder inom personalsektorn. 

 

RESURSER AKTIVITETER EFFEKTER 

 

Göra tillgångar synliga 

 

Utveckling av tillgången 

 

Konsekvenser av åtgärder 

 

- Antal anställda 

- Könsfördelning 

- Anställningstid 

- Utbildning 

 

- Antal anställda med en 

personlig utvecklingsplan 

- Utgifter för utbildning 

- Antal utbildningsdagar per 

anställd 

 

- Nöjdhet bland anställda 

- Personalomsättning 

- Personalredovisning 

- Mervärde genererat per 

anställd 

 

Tabell 1. Exempel på resurser, aktiviteter och effekter (Bukh et al., 1999). 

2.2.4 Text-framing  

Bukh et al. (2001) redogör för hur humankapital i de integrerade rapporterna ska ge en bild av 

denna tillgång och visa vilken funktion den har. De konstaterar att en historia där företaget 

beskriver sina starka sidor gällande humankapitalet först berättas, vilket följs av svårigheter 

med det, exempelvis utmaningar rörande utveckling av tillgången. Detta för att visa 

utvecklingen av företagets humankapital. Rapportering av ett företags humankapital blir 
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endast användbart när det ställs i relation till företagets utveckling. Det finns flera olika i den 

skriftliga berättelsen: 

 

1. Resurser. Visar beslut som ledningen tagit kring personalpolitiken.  

2. Aktiviteter. Visar på åtgärder företaget gjort för att utveckla och förbättra 

humankapitalet. 

3. Effekter. Ska visa vilka förbättringsåtgärder företagen gjort och vilka konsekvenser de 

medfört.  

 

Det finns inget samband mellan dessa tre utan de kan förekomma tillsammans eller enskilt. 

Det finns mått som går in under flera av dessa tre samtidigt. Texten i rapporterna bidrar till att 

förbättra företagens legitimitet. Även om många företag insett fördelarna med att rapportera 

humankapital kan utformningen skilja sig åt (Bukh et al., 2001). 

 

RESURSER AKTIVITETER EFFEKTER 

 

Göra tillgångar synliga 

 

Utveckling av tillgången 

 

Konsekvenser av åtgärder  

 

- Kompetent säljstyrka 

- Effektiv HR personal 

- Relationer till kunder 

- Medarbetarnas 

betydelse  

 

- Rekryteringsstrategier 

- Utbildningar 

- Ersättningspolicys 

- Utmärkelser 

 

 

- Tillväxt i antal 

medarbetare 

- Tydligare kommunikation 

- Balanserad könsfördelning 

- Utvecklade 

ledaregenskaper  

 

Tabell 2. Exempel på resurser, aktiviteter och effekter inom text-framing. 

2.2.5 Visualiserad framing 

Justesen och Mouritsen (2009) fann i sin studie en drastisk förändring inom IR i början av 

2000-talet. Tidigare hade rapporterna visat siffror i svart och vitt. Därefter började det 

förekomma siffror i kombination med färgglada bilder och symboler. Illustrationer, bland 

annat symboler och diagram, innebar en visualisering av rapporten. Ett foto ger läsaren en 

verklighet, en uppfattning om någots existens. Färg förstärker exempelvis företagens budskap 
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till läsaren (Justesen & Mouritsen, 2009). Denna ökande visualisering fungerar som den första 

indikatorn på tilltagande uppmärksamhet kring humankapitalet. Genom ständig visualisering 

kvarhålls ett ämne aktuellt (Catasús & Gröjer, 2006). Företagen vill genom bilder visa den 

aktuella situationen med betoning på de tillgångar som skapar framtiden. Det finns ännu bara 

ett fåtal studier av det visuella materialet i årsredovisningar, bland annat; Davison (2002); 

Preston et al. (1996); Graves et al. (1996) och McKinstry (1996).  

2.2.6 Dramatiserad framing 

När rapportering av icke-finansiell information började förekomma i integrerade rapporter 

uppstod inledningsvis svårigheter med att väcka uppmärksamhet för det området. Catasús och 

Gröjer (2006) visar hur information samlas för att sedan dramatiseras. Det är en tävlan om 

uppmärksamheten vid de årliga rapporteringarna. Att samla information på ett ställe ger 

konkurrensfördelar. Därför uppkom idén om dramatisering av materialet. En av metoderna är 

att kommunicera informationen utifrån en vinkling, ett perspektiv som exempelvis de 

anställdas. Då blir det inte längre neutral laddning på informationen. Det skapar en ”jag-

känsla” hos läsaren. Dramatiseringen kan också ske genom användning av icke-traditionella 

metoder. Författarna hävdar att företagen kan skapa uppmärksamhet kring kvalitativ 

information, humankapital, genom provokativa metoder (provocative non-financial 

measurements) vid sidan av finansiella rapporter. Det är ett försök att uttrycka information på 

ett nytt sätt. Ibland kan det räcka med att namnge indikatorn eller skapa en identitet för att få 

uppmärksamhet kring den (Catasús & Gröjer, 2006). En tredimensionell form på rapporterna 

existerar hos vissa företag placerat på webbplatserna som ett försök att materialisera, det vill 

säga åskådliggöra, en tänkbar framtid (Justesen & Mouritsen, 2009). 
 

För att dramatiseringen ska få tyngd krävs indikatorer som kan presentera fenomenet på ett 

trovärdigt, relevant och legitimt sätt. Informationen behöver inte vara i skriftlig form utan 

dessa indikatorer ska snarare hjälpa till att förenkla sättet att presentera information och 

attrahera mottagare av informationen. Data som tas fram genom drama-indikatorerna ska vara 

lättförståeliga, lätta att få tag på och lätta att beräkna. Det ska dessutom inte vara svårt att 

kunna omvandla resultatet från en indikator till handling (Catasús & Gröjer, 2006). 
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2.2.7 Sammanfattning analysverktyg 

Nedanstående modell har skapats utifrån det teoretiska ramverket och kommer att fungera 

som arbetets analysverktyg. Val av analysmodell har en påverkan på resultatet. Under de 

olika legitimitetstyperna (pragmatisk-, moralisk och kognitiv legitimitet) finns kriterier som 

ska bidra till att kategorisera motiven företagen har både för själva rapporteringen av 

humankapital och för utformningen. För att undersöka rapporternas hur rapporterna är 

utformade tar vi hjälp av de fyra indikatorerna; numerisk- text-, visualiserad och dramatiserad 

framing.  

 

 
!

Figur!2.!Analysmodell!som!ligger!till!underlag!för!den!empiriska!undersökningen!och!

analysen.!
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3.0 METODOLOGISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT   

I detta avsnitt beskrivs hur vi gått till väga när vi undersökte hur företagen utformat sina 

rapporter (dokumentstudie) och hur vi undersökte vilka motiv företag har för att rapportera 

humankapital och för utformningen av rapporterna (intervjuer). För att fördjupa 

metodavsnittet har vi ägnat ett avsnitt åt reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

3.1 URVAL 

För att få fram ett urval till den empiriska undersökningen inledde vi arbetet med en definition 

av begreppet kunskapsintensiv organisation. Därefter kontaktades via e-post alla företag som 

fanns med på Small-, Mid- och Large Cap (Stockholmsbörsens listor över börsnoterade 

företag i Norden) och som föll inom vår definition. E-posten skickades till företagens Human 

Resources eller Investor Relations avdelningar. Vi skickade en kort beskrivning över det 

område vi ämnade undersöka och ett urval av frågor vilka sedan ställdes under intervjuerna. 

Vårt syfte var att fånga personer med relevant kunskap; urvalet gjordes sedan av 

organisationerna själva utifrån bakgrundsinformationen. Av de företag som kontaktades 

valdes fem företag ut vilkas integrerade rapporter visade på skillnader i utformningen. De fem 

företagen är Axis, Eniro, Nordea, Skanska och ÅF. Majoriteten av intervjuerna genomfördes 

på plats på företagen, en per telefon och en via e-post.  

 

FÖRETAG BEFATTNING INTERVJU TYP TID 

Axis (1) Manager, Investor Relations E-post - 

Eniro (1) Personaldirektör På plats ca 60 min 

Nordea (1) Head of Management Support for HR På plats ca 60 min 

Skanska (1) HR manager Sverige 

(2) Personaldirektör koncernen 

Telefon Totalt ca  

25 min 

ÅF (1) HR manager 

(2) VD-assistent 

På plats Totalt ca  

60 min 

 

Tabell 3. Undersökningsobjekten och respondenterna. 
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3.2 UNDERSÖKNINGSMETOD 

Vår uppsats är en förklarande fallstudie som fokuserar på en mindre grupp företag för att 

djupgående illustrera problematiken med rapporteringen av humankapital. Det är en 

förklarande studie eftersom vi ämnade undersöka kopplingen mellan två variabler (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009).  Dessa variabler är (1) motiven bakom utformningen av rapporten 

och (2) motiven bakom rapporteringen.  

3.2.1 Dokumentstudie av sekundärdata 

Steg ett i metodprocessen var en dokumentstudie, det vill säga en analys av sekundärdata. Vid 

dokumentstudier krävs ett kritiskt förhållningssätt mot källan (Saunders et al., 2009). Då vi 

undersöker kommunikationen genom rapporterna och inte innehållet är ett kritiskt 

förhållningssätt något vi inte behöver ha i beaktning vid dokumentstudien. I detta arbete 

innebär sekundärdata börsnoterade kunskapsintensiva företags senaste integrerade rapporter 

och webbplatser, där företagen publicerar information om humankapital. Här granskades vilka 

aspekter som företagen valt att rapportera gällande anställda och på vilket sätt företagen valt 

att visa dessa delar. Sekundärdata speglar den bakgrund och omvärld som behövs för att visa 

hur utformningen faktiskt ser ut och ger därmed bredd till denna studie (Arbnor & Bjerke, 

1994). Sekundärdataanalysen är baserad på analysmodellen (se figur 2). Detta var ett sätt att 

strukturera informationen som granskades. Vi har valt att inte lägga dokumentstudien som en 

bilaga, då det endast var ett sätt för oss att strukturera informationen i rapporterna efter 

indikatorerna. Läsaren kan enkelt hitta denna information i respektive företags bifogade 

rapporter till årsredovisningarna från 2012.  

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Komplexiteten i detta ämne kräver, i kombination med analys av sekundärdata, en fördjupad 

förståelse och en möjlighet att finna mönster (Trost, 2005). Eftersom uppsatsen försöker 

kartlägga rapporteringen av humankapital behövdes en metod som möjliggjorde öppna svar 

(Saunders et al., 2009). För att mer information om börsnoterade företags åsikter genomfördes 

intervjuer. En kvalitativ studie som intervjuerna innebär är betydelsefull när det behövs 

djupare förståelse för ett fenomen, i det här fallet humankapital, och den omgivning den 

verkar i, redovisningen. Det som går förlorat då vi använder ett kvalitativt tillvägagångssätt är 
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underlagets bredd och mängd. Det gör att helhetsbilden blir bristfällig och det är svårt att 

generalisera över en bransch (Saunders et al., 2009).  

 

Eftersom vårt arbete är en förklarande fallstudie var semistrukturerade intervjuer det mest 

lämpliga metodvalet. Semistrukturerad intervju innebär att strukturerade frågor, utformade i 

förhand, blandas med analys- och följdfrågor (Saunders et al., 2009). Detta öppnade upp för 

följdfrågor och gav en djupare förståelse för varför företag tänkt som de har gjort (Saunders et 

al., 2009). Fokus under intervjuerna låg på att få detaljerade svar även om frågorna i sig inte 

skulle vara alltför specifika och dessutom skulle variera mellan företagen (Bell & Bryman, 

2007). Semistrukturerade intervjufrågor gav våra respondenter möjligheten att kunna tolka 

frågorna på sitt eget sätt och intervjuprocessen blev mer flexibel. I möjligaste mån undveks 

ledande frågor. Istället presenterades bakgrundsinformation som ledde till öppna frågor och 

svar. En blandning av direkta frågor med mer indirekta och ibland tydligt preciserande frågor 

eftersträvades (Bell & Bryman, 2007). De semistrukturerade frågorna förbereddes före 

intervjuerna och var specifikt utformade utifrån vår analysmodell och baserade på 

sekundärdataanalysen.  

 

På grund av tidsbrist hos företagen har en av våra intervjuer skett via e-post (Axis) och en per 

telefon (Skanska). Intervjuerna via e-post räknas inte till semi-strukturerade eller 

djupintervjuer, då teman och följdfrågor inte var möjliga. Vi har dock vid behov kontaktat 

företaget för följdfrågor. Nackdelarna med intervjuer via telefon och e-post är att svaren kan 

ha blivit mindre utförliga och att det var svårare att få en uppfattning om uttrycket hos 

respondenterna (Saunders et al., 2009). En fördel är att vi som intervjuare kanske inte 

påverkade respondenterna lika starkt (Bell & Bryman, 2007).   

 

För att förstå de bakomliggande motiven till rapporteringen och utformningen, behövdes 

företagens egen definition av begreppet humankapital liksom varför de anser att 

rapporteringen är värdefull. Av denna anledning har vi bemödat oss om att få personlig 

kontakt med personer som besitter relevant kunskap och erfarenhet. Under intervjuerna var 

det av vikt att se till att respondenterna inte influerades av oss eller av varandra (Saunders et 

al., 2009). Risken minskades genom att vi undvek att ställa ledande frågor och ha förutfattade 

meningar. Det fanns också en risk att respondenterna fann det svårt att framföra sina egna 

åsikter och istället sade vad som förväntades av dem (Saunders et al., 2009). Detta försökte vi 

undvika genom att ge de intervjuade personerna och företagen möjlighet att vara anonyma. 
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Dessutom anser vi att ämnesområdet för vår uppsats inte är känsligt. Förhoppningsvis var 

svaren därför ärliga. Eftersom vi lät respondenterna godkänna det sammanställda materialet 

försäkrade vi oss även om att svaren inte misstolkats.  

 

Intervjusvaren transkriberades. Genom att transkribera intervjuerna hoppades vi att risken för 

feltolkning skulle minska och att det skulle ge högre reliabilitet för läsaren. Det låg många 

”röda dagar” vid inledningsfasen för våra intervjuer, vilket gjorde det svårt att hitta tider. 

Därtill var det bara ett fåtal personer på varje företag som kunde svara på frågor inom vårt 

ämnesområde. Detta bidrog till att det inte var så många företag som kunde medverka. På 

grund av tjänsteresor kunde två intervjuer inte genomföras på plats, vilket kan ha en inverkan 

på resultatet. För- och nackdelar övervägdes men efter diskussion bestämde vi att företagens 

åsikter är väsentliga för resultaten, varför dessa inkluderades i studien.  

3.3 OPERATIONALISERING 

Analysmodellen (figur 2) är ett verktyg för dokumentstudien, intervjuerna och hjälpte till vid 

analysen. Den empiriska undersökningen var uppdelad enligt följande: 

1. Utformningen av rapporterna undersöktes genom en dokumentstudie. 

Dokumentstudien baserades på analysmodellens fyra framing-indikatorer.  

2. Motiven bakom rapporteringen av humankapital och motiven bakom utformningen av 

rapporten undersöktes genom intervjuer. Intervjuerna bestod av två delar. Del ett 

handlade om motiven bakom rapporteringen av humankapital, det vill säga varför 

företagen har med medarbetaravsnittet i sina integrerade rapporter, och var densamma 

för samtliga företag.  Del två av intervjuerna fokuserade på motiven för utformningen, 

således varför företagen visade viss information med hjälp av numerisk, text-, 

visualiserad respektive dramatiserad framing (se bilaga 1).  

 

För att undersöka motiven bakom rapportering av humankapital ställde vi frågor kring 

mätning och rapportering, mottagare och vad företagen själva trodde presenterad information 

används till. Dessa tillsammans skulle symbolisera syftet med medarbetaravsnittet. Typerna 

av legitimitet (pragmatisk, moralisk och kognitiv) bidrar till att kategorisera motiven vid 

analysen av dem empiriska resultaten. Genom att kategorisera motiven efter typ av legitimitet 

kan vi undersöka om det finns en koppling mellan motiven för att rapportera humankapital 

och motiven för att utforma rapporterna på ett visst sätt. Är det samma legitimitet företagen 
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vill skapa med utformningen som med rapporteringen, kan motiven med att rapportera 

humankapital influera utformningen. För att ta reda på motiven undersöktes utformningen 

först. Detta gjordes med hjälp indikatorerna numerisk, text-, visualiserad och dramatiserad 

framing. Dessa gav oss en bild av verkligheten och visade vad som var betydelsefullt för 

företagen att visa utåt i sina integrerade rapporter (Catasús et al., 2007). Indikatorerna ska 

också förenkla förmedlingen av resultaten, då kopplingen till teorin framgår bättre (Catasús & 

Gröjer, 2006). Indikatorerna låg som bas vid undersökningen av utformningen men låg även 

till grund för vissa intervjufrågor kring motiven för utformningen av rapporterna.  

 

o Numerisk framing åskådliggjorde mätetal som tagits fram. I dokumentstudien 

undersöktes vilken typ av information företagen har valt att visa i siffror, medan det i 

intervjuerna undersöktes varför företagen valt att visa just den informationen med 

siffror och till vem den är riktad.  
o Text-framing fokuserade på att visa humankapitalets olika funktioner och hur de 

bidrog till verksamheten. I dokumentstudien studerades huruvida företagen har valt att 

ha med resurser, aktiviteter och effekter. Under intervjun ställdes frågor till företagen 

om vad de ville förmedla med texten och vem som var mottagare.  
o Gällande visualiserad framing tittade vi på olika metoder som företagen använde sig 

av för att visualisera information eller budskap. I dokumentstudien sökte vi efter färg, 

foton eller illustrationer i rapporterna. Under intervjuerna ställdes frågor kring 

företagens tankar och motiv bakom den visualiserade delen av rapporteringen. 
o Provokativa metoder och vinklingar undersöktes när det gällde indikatorn 

dramatiserad framing. I dokumentstudien letade vi även efter sätt att förmedla 

information via webbplatser. Vi letade dessutom efter vinklingar företagen gjort i de 

integrerade rapporterna. I intervjuerna ställdes frågor kring varför företagen valt att 

informera på dessa sätt.  

3.4 RELIABILITET, VALIDITET OCH GENERALISERBARHET 

Då analys och diskussion för denna studie baseras på resultat som har tolkats, är en diskussion 

kring reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) av vikt. För att vår undersökning ska 

vara tillförlitlig krävs att resultat från vår empiriska undersökning uppfattas på samma sätt av 

flera personer. En utomstående ska få samma resultat vid samma undersökning (Saunders et 

al., 2009). Detta säkerställer vi till stor del genom en strukturerad operationalisering, då vi 
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exempelvis har byggt både dokumentstudien, ena delen av intervjuerna och analysen på en 

och samma metodmodell.  

Validitet innebär huruvida vi har lyckas undersöka det som är vår avsikt att undersöka. Det 

ska således finnas ett orsakssamband mellan de variabler vi undersöker (Saunders et al, 2009); 

motiven för rapportering av humankapital och utformningen av rapporten. Även här är det 

viktigt med en strukturerad operationalisering, men också att de intervjuade har samma 

uppfattning om vissa teoretiska begrepp som vi har. Därför ställdes det inledningsvis frågor 

till respondenterna om deras tolkning av nyckelbegrepp i detta arbete. Detta för att säkerställa 

att uppfattningarna är kongruenta.  

 

Generaliserbarhet syftar delvis till att vår studies slutsatser utifrån vår undersökning ska vara 

applicerbara i andra sammanhang, det vill säga exempelvis i andra branscher än den 

kunskapsintensiva. Dessutom då denna undersökning är en kvalitativ studie, begränsar de få 

respondenter som intervjuerna innebär, generaliserbarheten (Bell & Bryman, 2007). Med det 

vill vi visa att vi i denna studie inte försöker generalisera våra resultat för en population, utan 

att vi för ett teoretiskt resonemang för de slutsatser som framkommit av undersökningen. Det 

går med andra ord för oss att generalisera teoretisk då studien baseras på ett teoretiskt 

ramverk men det krävs att våra resultat bygger ut de befintliga teorierna (Saunders et al., 

2009).  

3.5 SAMMANFATTNING AV METOD 

Först granskades utformningen av rapporterna. Detta följdes sedan av en undersökning över 

motiven bakom rapporteringen och motiven bakom utformningen. Steg ett var därför en 

dokumentstudie över fem årsredovisningar från olika företag, steg två var semistrukturerade 

intervjuer med samma företag. Till grund för dokumentstudien och intervjuerna låg vår 

analysmodell.  
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4.0 EMPIRISK REDOGÖRELSE 

I detta avsnitt presenteras de empiriska resultaten. Den empiriska redogörelsen inleds med en 

beskrivning av studieobjekten. Då dokumentstudien ligger till grund för en del av intervjun 

har vi valt att lägga resultaten kring utformningen av rapporten och dess motiv först. Därefter 

följer företagens motiv till rapporteringen. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1 och 

sammanställningen från intervjuerna i bilaga 2. Med ordet företag i den empiriska 

redogörelsen menar vi studieobjekten. När vi nämner studieobjektens namn syftar vi tillbaka 

på vår intervjurespondent.  

4.1 UNDERSÖKNINGSOBJEKTEN 

Axis Communications. IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella 

installationer, de är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning. Företaget är 

Sverigebaserat, men har egna kontor i ungefär 40 länder och partnersamarbete med cirka 180 

länder (Axis, 2013). 

 

Eniro. Sök-företag som erbjuder en sökmotor, främst gällande lokala sökningar. Sökningarna 

sker via datorer, telefoner och kataloger som kommer hem direkt till privatpersoner. Företaget 

har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen (Eniro, 2013). 
 

Nordea. Detta är en av Sveriges största bank- och finanskoncerner som erbjuder finansiella 

tjänster både till privat- och företagskunder (Nordea, 2013). Nordea har främst sin verksamhet 

i Norden men även i länder som Estland, Lettland, Litauen och Polen (Nordea, 2012) 

 

Skanska. En av Sveriges största bygg- och fastighetskoncerner. Verksamheten domineras 

framförallt av byggnads-, väg- och anläggningsarbeten (Ahlgren, 1997).   
 

ÅF Consulting. Teknikkonsult-företag som erbjuder lösningar för processer och projekt. 

Företagsverksamheten bygger på bred kunskap inom många områden (ÅF, 2013).  
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4.2 MOTIV BAKOM UTFORMNINGEN 

Nedan sammanfattas resultaten från dokumentstudien och intervjuerna, fördelade på de fyra 

indikatorerna. Styckena innehåller även tabeller för att ge en översikt över vad de olika 

företagen har för motiv med de olika indikatorerna. Sammanställningen i tabellerna bygger på 

vad företagen själva betonat under intervjuerna. Företagsnamnen inom parenteserna nedan är 

hänvisningar till vilket företag som anser vad.  

4.2.1 Numerisk framing 

I den numeriska framingen syns ett tydligt mönster. Alla företagen använder siffror för att 

påvisa resurser. Resurserna består oftast av siffror om antal anställda och könsfördelning. Vid 

intervjuerna framgick att vissa av företagen anser att siffror ger en bättre överblick när de 

exempelvis vill presentera antal medarbetare, än vad text ger (Axis, Nordea & ÅF). Siffrorna 

är information som efterfrågas av investerare och analytiker, och nästan kan anses 

obligatorisk att ha med (Axis, Eniro & Nordea). Jag tror att det förväntas idag. Har du inte 

med det så blir du ointressant för investerare. (Smedman, Eniro, 2013). De numeriska 

variablerna är ofta desamma för varje år och kan ge en djupare förståelse för vilken typ av 

bolag det är (Eniro). ÅF har med numerisk information gällande aktiviteter, särskilda åtgärder 

företaget vidtagit för att förbättras eller utvecklas. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara antal 

utbildningstimmar per anställd, antal arbetsskador som skett under året eller 

personalomsättning på grund av egen uppsägning. ÅF säger att numerisk information oftare 

borde presenteras genom diagram eftersom det tydliggör för läsaren. Effekter är det endast 

Nordea som rapporterat om och ÅF till viss del. Nordea har bland annat med siffror från sin 

personalbarometer, en undersökning om vad medarbetarna tycker om sitt arbete. Nordea säger 

att den typen av numerisk information är viktig att ha med, eftersom den underlättar vid 

jämförelser exempelvis mellan avdelningar eller år och för att illustrera trender. 

 

Under intervjuerna framgick också att siffror kanske egentligen inte är en självklarhet. Siffror 

är faktiskt bara statistik (Skanska) och det finns information som inte är nödvändig att 

uttrycka numeriskt alls, eftersom det kanske inte finns något att sätta i relation till siffrorna 

(Axis).  
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FÖRETAG 

 

MOTIV BAKOM NUMERISK FRAMING 

AXIS Numerisk information ger en bra överblick för investerare  

ENIRO Numerisk information ger investerare en djupare förståelse  

NORDEA Numerisk information ger en bra överblick för analytiker  

SKANSKA Numerisk information visar anställda som en resurs men är egentligen 

bara statistik 

ÅF Numerisk information ger en bra överblick över anställda som en resurs 

Tabell 4. Översikt över motiven bakom numerisk framing. 

4.2.2 Text-framing  

Texten är den förklarande delen som ger en helhetsbild av företaget och bidrar till transparens 

(Eniro & ÅF). Samtliga företag har valt att presentera majoriteten av informationen genom 

text. Text förmedlar företagskulturen, känslor, hur företaget är som arbetsgivare och bidrar till 

att visa vilka kärnvärderingar ett företag har (Axis & ÅF). Att presentera något i skriftlig 

form, tydliggör budskapet och gör det mer tillspetsat (Eniro). Det underlättar för företagen när 

de ska visa något de har gjort, som de är stolta över, hur de har genomfört det men också vad 

de planerar att göra i framtiden (Eniro & Nordea).   

 

De flesta företag hade mycket information kring företagets resurser och aktiviteter. 

Resurserna gällde oftast anställdas specifika kunskap eller mångfald medan aktiviteter var 

utbildningsprogram eller utmärkelser. Indirekt är årsredovisningen ett säljmanus (Eniro) där 

nästan all typ av information går att ta fram med text (ÅF). Text är ett bra komplement, då 

den kan förtydliga exempelvis information uttryckt i numerisk form (ÅF & Nordea). En 

skriftlig berättelse är ett intressant sätt att visa hur ett företag arbetar och dess inställning till 

att utveckla personalen (Skanska). Vid indikatorn effekter i rapporterna kunde inte riktigt 

samma likartade mönster urskiljas. Här varierade det mer mellan företagen huruvida de 

rapporterade detta eller ej.  
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FÖRETAG 

 

MOTIV BAKOM TEXT-FRAMING 

AXIS Skriftlig information förmedlar kärnvärderingar 

ENIRO Skriftlig information skapar en helhetsbild  

NORDEA Skriftlig information hjälper till att visa genomförda och planerade 

aktiviteter 

SKANSKA Skriftlig information är bra för att beskriva hanteringen av personalen 

ÅF Skriftlig information förmedlar kärnvärderingar 

Tabell 5. Översikt över motiven bakom text-framing. 

4.2.3 Visualiserad framing  

De flesta företag använder sig av minst en av de tre funktionerna som är foton, färger och 

illustrationer. De foton som finns med visar ofta glada medarbetare i arbete. Dessa kan i de 

integrerade rapporterna ge en mjukare framtoning (ÅF). Företagen kan genom fotona 

förmedla känslor (Eniro, ÅF & Nordea) och återspegla sina värderingar (Eniro och Skanska). 

Dessutom säger bilder väldigt mycket, … mer än 1000 ord. (Avermark, Nordea, 2013; 

Smedman, Eniro, 2013). Fotona är ett sätt att visa upp sina medarbetare (Eniro, ÅF och 

Nordea) och framhäva specifika delar i organisationen (Eniro & Skanska). Foton är ett bra 

komplement till det som skrivs (Skanska). Ett av företagen glömde bort att ha med bilder på 

medarbetare i den integrerade rapporten för 2012 (Nordea). Oftast är rubriker eller nyckeltal i 

färg, även eventuella illustrationer. Färg hjälper till att belysa viktiga poänger eller gör så att 

det ser snyggare ut rent grafiskt (Axis & ÅF). Illustrationer är ofta i form av diagram eller 

symboler, något som tydliggör information för läsaren (ÅF).  

 

 

FÖRETAG 

 

MOTIV BAKOM VISUALISERAD FRAMING 

AXIS Visualiserad information gör rapporten snyggare grafiskt 

ENIRO Visualiserad information förmedlar känslor 

NORDEA Visualiserad information förmedlar känslor 

SKANSKA Visualiserad information kan framhäva specifika delar i organisationen 

ÅF Visualiserad information ger rapporten en mjukare framtoning 

Tabell 6. Översikt över motiven bakom visualiserad framing. 
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4.2.4 Dramatiserad framing  

Genom andra typer av informationskanaler än årsredovisningar och integrerade rapporter kan 

information förmedlas olika beroende på intressent vilket för att mottagaren lättare kan skapa 

sig en bild (ÅF). Det är även ett sätt att förmedla strategier och framtidsplaner då 

årsredovisningen snarare beskriver hur det sett ut under året (Skanska). Genom att förmedla 

information via andra kommunikationskanaler kan medarbetare lyftas fram (Eniro). 

Människor inom en organisation befinner sig idag i länder över hela världen varför 

webbplatsen är en bra kanal att förmedla information via (Nordea). 

 

Både Nordea, Skanska och ÅF har valt att ha med vinklingar i sina rapporter. De presenterar 

intervjuer med medarbetare där dessa säger vad de tycker om sitt arbete och sin arbetsgivare, 

för att skapa ett intresse för anställning hos potentiella medarbetare (ÅF). Ett företag som 

sticker ut i undersökningen är Axis som inte har med någon av parametrarna.  

 

 

FÖRETAG 

 

MOTIV BAKOM DRAMATISERAD FRAMING 

AXIS Använder sig ej av dramatiserad framing 

ENIRO Dramatiserad information lyfter fram medarbetare 

NORDEA Dramatiserad information kan förmedlas över hela jorden 

SKANSKA Dramatiserad information förmedlar strategier och framtidsplaner 

ÅF Dramatiserad information kan anpassas till mottagare 

Tabell 7. Översikt över användandet av dramatiserad framing. 

4.3 MOTIV BAKOM RAPPORTERINGEN 

Nedan presenteras de bakomliggande tankarna kring själva rapporteringen av humankapital, 

det vill säga syftet med medarbetaravsnittet. Tre punkter som vi anser tillsammans bildar 

motiven tas upp nedan. Dessa punkter är tankar kring mätning och rapportering av 

humankapital, val av mottagare och den användning företagen tror att presenterad 

information har.  
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4.3.1 Mätning och rapportering  

Det finns mycket information ett företag skulle vilja mäta, men som innebär svårigheter (ÅF). 

Exempel på sådan information kan vara mått på trivsel med kollegor eller kunskap hos de 

anställda (ÅF). IR blir ett sätt att visa den kunskap och erfarenhet som finns i organisationen 

(ÅF & Nordea). Den integrerade rapporten är ett konkurrensmedel, då det är personalen det 

går att konkurrera med (Nordea). För Nordea upplevs rapporteringen även som en metod att 

behålla legitimitet hos intressenter än att skapa den. Genom rapporten kan företagen också 

förmedla en annan bild av organisationen än den allmänheten och media har (Eniro), vilket 

bidrar till att vårda varumärket (Skanska). 

 

En svårighet med rapportering av humankapital är avvägningen mellan att inkludera mycket 

information utan att tappa fokus på det som är viktigt (Eniro). En annan svårighet som tas upp 

under intervjuerna är det faktum att det ändå är i en årsredovisning informationen presenteras. 

En viss professionell ton måste hållas samtidigt som företagen vill utforma informationen på 

ett intresseväckande sätt (ÅF & Nordea). Eftersom företag ständigt arbetar med Human 

Resources-processer, kan det vara komplicerat att få fram vid vilken tidpunkt en åtgärd haft 

effekt bland de anställda. Detta eftersom det är långsiktiga arbeten och alla medarbetare 

upplever effekter och åtgärder olika. Först när en effekt har blivit tillräckligt synlig, kan 

företaget gå ut och informera externt (Nordea). Precis som att företag ges möjlighet att visa 

upp sina positiva resultat måste även negativa siffror bifogas, vilket kan ge en sämre bild av 

företaget. Trots att en hel del information går att vinkla, måste det som presenteras utåt spegla 

den interna verksamheten. Transparensen är så hög att dåliga resultat inte längre går att dölja 

(Eniro).  

4.3.2 Mottagare 

Företagen har en mängd mottagare av årsredovisningarna och de integrerade rapporterna. Det 

kan vara nuvarande och potentiella medarbetare, stora investerare som fondbolag, kunder, 

befintliga och potentiella ägare och analytiker. De främsta mottagarna i denna studie är; 

potentiella medarbetare (Axis & ÅF), stora investerare (Eniro), aktieägare (Skanska) och 

analytiker (Nordea), dock kan medarbetaravsnittet rikta sig till flera intressenter.  
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4.3.3 Användning 

Information om medarbetarna kan anses värdefull för nuvarande och potentiella medarbetare, 

då den visar hur företaget är som arbetsgivare och om företaget har en stabil struktur med 

utvecklingsmöjligheter (Axis, ÅF & Skanska). Information om hur företagen hanterar 

anställda kan även fungera som underlag vid investeringsbeslut (Eniro & Skanska). För 

analytikerna ger siffrorna en bild av företaget (Nordea).  

4.3.4 Sammanställning av motiven bakom rapporteringen 

Resultaten från den empiriska undersökningen visar att ett företag inte har ett motiv till att 

rapportera humankapital, utan flera. Samtliga företag i undersökningen rapporterar om 

humankapital eftersom de anställda, deras erfarenheter och kompetens anses som den främsta 

anledningen till företagens framgång (Axis, Eniro, Skanska, ÅF & Nordea). Det är viktigt att 

belysa vad företagen som arbetsgivare står för (Eniro, Skanska, Nordea & ÅF), att visa 

aktiviteter företagen är stolta över (Eniro, Skanska & ÅF) men även för de anställda att kunna 

känna sig stolta över vad de presterat (Eniro & ÅF). Information om medarbetare och hur den 

resursen hanteras är intressant för investerare. Företagen vill attrahera nya medarbetare och 

behålla gamla för att säkerställa framtida investeringar (Eniro & Skanska). Rapporten kan 

även vara ett sätt att förmedla en bild av företaget till marknaden (Eniro) och vårdar 

varumärket (Skanska). 

 

 

FÖRETAG 

 

MOTIV BAKOM RAPPORTERINGEN AV HUMANKAPITAL 

AXIS Visa tillgång, attrahera medarbetare  

ENIRO Visa tillgång, förmedla företagets värderingar, attrahera investerare, ändra 

marknadens bild 

NORDEA Visa tillgång, förmedla företagets värderingar, attrahera investerare 

SKANSKA Visa tillgång, förmedla företagets värderingar, attrahera medarbetare, attrahera 

investerare, vårda varumärket  

ÅF Visa tillgång, förmedla företagets värderingar, attrahera medarbetare 

Tabell 8. Översikt över motiven bakom rapportering av humankapital. 
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4.4 EMPIRISK SAMMANFATTNING  

Från de empiriska resultaten kan urskiljas att det finns flera förklaringar till varför företagen 

väljer att ha med medarbetaravsnittet i de integrerade rapporterna (se tabell 8). Företagen 

rapporterar bland annat för att attrahera nya medarbetare, investerare och för att visa upp de 

anställda som en tillgång. Dock kan specifika intentioner med indikatorerna urskiljas. 

Numerisk information bidrar till jämförbarhet, text gör att företaget kan berätta om sina 

värderingar, det visuella skapar en känsla och dramatisering kan anpassas till mottagaren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



" 34"

5.0 ANALYS 

Under den empiriska undersökningen framgick att det finns flera syften med att rapportera 

humankapital. Med hjälp av legitimitetsteorin ska motiven med rapportering och utformning 

kategoriseras. Teorin ska även hjälpa till att koppla motiven med rapporteringen till 

utformningen. I analysen kommer studieobjekten nämnas företagen och likt i den empiriska 

redogörelsen syftar vi tillbaka på intervjurespondenternas namn.  

5.1 MOTIV BAKOM UTFORMNINGEN 

Numerisk framing. Vår studie visar att hos de undersökta företagen används numerisk framing 

för att informera om resurser. Bukh et al. (1999) pratar om att företag ofta visar sina resurser 

med hjälp av siffror eftersom det är ett tydligt sätt att visa upp en tillgång. Företagen upplever 

att det finns ett krav från intressenter att presentera numerisk information, förklaringar till 

detta går inte att hittas i det teoretiska ramverket. Eniro konstaterar att intressenter förväntar 

sig transparens rörande numerisk information om medarbetarna i rapporterna. Enligt Warren 

(2003) skapas legitimitet just genom öppenhet. Ett problem med full transparens är att ett 

företag således måste visa även negativa siffror, enligt Eniro. Det kan minska företagets 

legitimitet hos intressenterna om de negativa siffrorna inte överensstämmer med det 

intressenterna önskar att se (An et al., 2011).  

 

Skanska och Eniro rapporterar numerisk information för att behålla gamla och attrahera nya 

investerare. Att företagen har skiftande motiv med att rapportera olika delar visar att företagen 

är ute efter att locka en viss publik (Schuman, 1995). Eniro konstaterar att; Information om 

medarbetare gör att företaget känns modernt och följer det som gäller etiskt och moraliskt på 

marknaden, ur ett investerarperspektiv (Smedman, Eniro, 2013). Detta går i linje med det 

Schuman (1995) hävdar, att företaget utgår från självintresse för att locka investerare vilket 

tyder på en pragmatisk legitimitet. Även Axis och Nordea rapporterar numerisk information 

av en finansiell anledning, för att vinna legitimitet hos kunder och investerare på marknaden 

(Lamm & Thomas, 2012). Även detta visar på pragmatisk legitimitet (Schuman, 1995).  

Skanska och ÅF använder denna framing för att visa upp en resurs. Det kan både vara för att 

influera en specifik publik (Schuman, 1995), för att generera fördelar (Lamm & Thomas, 

2012) men även för att visa upp fördelaktiga sidor (Schuman, 1995). Detta kan då kopplas 

både till pragmatisk och moralisk legitimitet. 
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MOTIV BAKOM NUMERISK FRAMING 

 

FÖRETAG 

Pragmatisk 

legitimitet 

Moralisk 

legitimitet 

Kognitiv 

legitimitet 

AXIS x   

ENIRO x   

NORDEA x   

SKANSKA x x  

ÅF x x  

Tabell 9. Översikt legitimitet kopplad till numerisk framing. 

 

Text-framing. Att text-framing är ett kommunikationsmedel (Bukh et al., 2001), verkar även 

vara uppfattningen från företagens sida. Företagen vill komplettera siffrorna och bilderna med 

en berättelse. Texten kan förmedla en känsla (Axis & ÅF) men också tydligare förklara och 

beskriva handlingar och förändringar (Eniro & Nordea), exempelvis hur de arbetar med sin 

personal. Många företag vill göra detta för att visa sig attraktiva för potentiella medarbetare 

(Bukh et al., 2001). ÅF konstaterar att konkurrensen om medarbetarna är stor. För att kunna 

attrahera de mest kompetenta krävs information som speglar företagen som bra arbetsgivare. 

Detta skulle kunna ses som moralisk legitimitet då företagen vill visa upp fördelaktiga sidor 

samtidigt som att de vill vara bra arbetsgivare (Schuman, 1995).  

 

Skanska vill bland annat via texten i medarbetaravsnittet förmedla vad de gör när det kommer 

till att bidra till samhället, exempelvis att de försöker minska arbetslöshet. Det skulle kunna 

förklaras av att det faller inom normen för vad intressenter anser är accepterat, vilket då 

skapar legitimitet för Skanska. Även detta kan kopplas till moralisk legitimitet då Skanskas 

handlingar främjar den sociala välfärden och därför vill de visa upp den sidan (Schuman, 

1995).   

 

Den empiriska redogörelsen för Nordea visar att de använder text-framing för att visa 

aktiviteter i företaget. Detta kan sammanlänkas till moralisk legitimitet då det är ett sätt att 

visa upp fördelaktiga sidor (Schuman, 1995). Axis vill genom text-framing förmedla 

kärnvärderingar. Värderingar är förmodligen något som riktas till alla intressenter och kan 

därför vara ett sätt att göra ”det rätta” vilket tyder på moralisk legitimitet. (Schuman, 1995) 
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Eniro vill förmedla en helhetsbild av företaget vilket skulle sammanfalla med kriterierna för 

moralisk legitimitet. Att Eniro vill göra ”det rätta” och ge intressenterna en rättvis bild över 

företaget (Schuman, 1995). 

 

MOTIV BAKOM TEXT-FRAMING 

 

FÖRETAG 

Pragmatisk 

legitimitet 

Moralisk 

legitimitet 

Kognitiv 

legitimitet 

AXIS  x  

ENIRO  x  

NORDEA  x  

SKANSKA  x  

ÅF  x  

Tabell 10. Översikt legitimitet kopplad till textframing. 

 

Visualiserad framing. De foton som finns i rapporterna visar medarbetare i arbete, då ofta 

glada och i grupp. Precis som teorin konstaterar ska det visuella göra tillgången synlig men 

även förmedla företagens budskap (Justesen & Mouritsen, 2009). Många av Skanskas bilder 

illustrerar medarbetare under arbetstid, vilket kan tyda på att de vill visa den aktuella 

situationen eller tillgångar som skapar deras framtid (Justesen & Mouritsen, 2009).  

 

Några av de undersökta företagen har arbetat med färg för att förtydliga (Eniro & Axis), vilket 

stämmer överens med Justesen och Mouritsen (2009) som hävdar att färg förstärker. Catasús 

och Gröjer (2006) säger att visualisering skapar uppmärksamhet, något som kan förklara 

varför Eniro arbetar mycket med färg och form. De vill locka till sig en yngre publik av 

potentiella medarbetare. Både Nordea och ÅF säger att det krävs en professionell ton genom 

årsredovisningen och rapporterna. Det gör att foton, färg och andra illustrationer inte kan 

användas hur som helst utan företagen måste anpassa sig efter vad intressenter anser är 

legitimt (Warren, 2003).  

 

Axis och ÅF använder sig av visualiserad framing för att ge rapporten ett bra grafiskt 

utseende. Detta argument är svårt att knyta an till en viss typ av legitimitet. Det skulle kunna 

vara ett sätt att generera specifika fördelar (Lamm & Thomas, 2002), som att visa på 

modernitet. Detta kan då kopplas till pragmatisk legitimitet. Eniro och Nordea vill förmedla 
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en känsla med det visualiserade. De säger även att de vill framhäva specifika delar vilket 

överensstämmer med moralisk legitimitet (Schuman, 1995). Skanska vill också framhäva 

specifika delar i organisationen, vilket även det tyder på moralisk legitimitet (Schuman, 

1995).  

 

MOTIV BAKOM VISUALISERAD-FRAMING 

 

FÖRETAG 

Pragmatisk 

legitimitet 

Moralisk 

legitimitet 

Kognitiv 

legitimitet 

AXIS x   

ENIRO  x  

NORDEA  x  

SKANSKA  x  

ÅF x   

Tabell 11. Översikt legitimitet kopplad till visualiserad-framing. 

 

Dramatiserad framing. Denna skiljer sig inte markant mellan företagen. Alla företag utom 

Axis använder icke-traditionella metoder bland annat på deras webbplats för att förmedla 

information om humankapital. Detta kan enligt teorin vara ett sätt att uppmärksamma 

tillgången (Catasús & Gröjer, 2006). Nordea hävdar att de använder sig av dessa kanaler för 

att göra tillgången tillgänglig för alla typer av intressenter. Detta är förmodligen ytterligare ett 

sätt att göra tillgången synlig utåt (Catasús & Gröjer, 2006). ÅF och Skanska har med 

intervjuer av medarbetare i rapporten. Att dessa intervjuer är med i rapporterna skulle kunna 

förklaras av att det skapar ett “jag-perspektiv” hos läsaren och att företagen vill dra 

uppmärksamhet till medarbetaravsnittet (Catasús & Gröjer, 2006), för att locka till sig fler 

potentiella medarbetare. Catasús och Gröjer (2006) konstaterar att trovärdighet och legitimitet 

är centralt om en dramatisering ska bli lyckad, och “jag-perspektiven” kan vara ett sätt för 

företagen att skapa denna trovärdighet och legitimitet. Det skapas en brygga mellan 

intressenterna och företaget, vilket kan skapa legitimitet då samstämmigheten mellan dessa 

parter ökar (An et al., 2011).  Axis har valt att inte ha med dramatiserad framing alls vilket 

gör att vi inte kan koppla detta till en legitimitet.  

 

Eniro vill med hjälp av dramatiserad framing lyfta fram medarbetare. Detta kan tyda på 

moralisk legitimitet då det kan vara ett sätt att visa upp fördelaktiga sidor. Samtidigt kan det 
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även knytas till pragmatisk legitimitet eftersom det kan vara ett sätt för företaget att ha ett 

utbyte mellan intressenterna och dem själva (Schuman, 1995). Att visa upp medarbetarna kan 

generera fördelar (Lamm & Thomas, 2012). Starkare koppling till pragmatisk legitimitet kan 

dock urskiljas. Nordea och ÅF använder sig av denna framing för att anpassa sig till 

mottagaren. Här finns en klar överensstämmelse med pragmatisk legitimitet eftersom de vill 

influera en specifik publik (Schuman, 1995). Skanska vill förmedla framtidsplaner. Detta kan 

både vara ett utbyte mellan företag och intressent men även ett sätt att visa fördelaktiga sidor. 

Således kan Skanskas användning av dramatiserad framing kopplas till pragmatisk legitimitet 

(Schuman, 1995). 

 

MOTIV BAKOM DRAMATISERAD-FRAMING 

 

FÖRETAG 

Pragmatisk 

legitimitet 

Moralisk 

legitimitet 

Kognitiv 

legitimitet 

AXIS    

ENIRO x   

NORDEA x   

SKANSKA x   

ÅF x   

Tabell 12. Översikt legitimitet kopplad till dramatiserad framing. 

5.1.1 Sammanfattning av motiven bakom utformningen 

Utformningen av rapporten, det vill säga samtliga indikatorer, kan inte knytas an till en och 

samma typ av legitimitet för ett företag. Däremot går det att urskilja vissa kopplingar mellan 

en typ av framingteknik och en typ av legitimitet. Ser vi på Skanska som ett exempel kan 

moralisk legitimitet kopplas till text-framing medan pragmatisk legitimitet kopplas till 

dramatiserad framing. Då en tydlig koppling mellan legitimitet och motiven bakom hela 

utformningen inte hittats, kan inte legitimitetsteorin ensam kan förklara motiven bakom 

utformningen av rapporten. 

5.2 MOTIV BAKOM RAPPORTERINGEN 

De företag som varit en del av studien har inte ett syfte med rapporteringen av humankapital. 

Det finns således inte en förklaring till att medarbetaravsnittet är en del av de integrerade 

rapporterna. Det gör att ett företags motiv med rapporteringen inte kan förklaras med en typ 
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av legitimitet. Att företagen i undersökningen rapporterar humankapital eftersom de anställda 

och deras erfarenheter och kompetens anses vara den främsta anledningen till företagens 

framgång (Axis, Eniro, Skanska, ÅF & Nordea) skulle kunna kopplas till moralisk legitimitet. 

Detta då företagen vill visa att de anställda har en stor betydelse för verksamheten och att de 

har kunnig personal. De genererar fördelar till företagen då de kan visa upp bra sidor 

samtidigt som de får en möjlighet att göra ”det rätta” (Schuman, 1995). Företagen säger också 

att det är viktigt att få fram vad de står för som arbetsgivare (Eniro, Skanska, Nordea & ÅF) 

och att visa aktiviteter de är stolta över (Eniro, Skanska & ÅF). Detta för att de anställda i sin 

tur ska känna sig stolta över vad de presterat (Eniro & ÅF). Även detta tyder på att det rör sig 

om moralisk legitimitet. Nordea sa i intervjun att det för dem handlar mer om att upprätthålla 

legitimitet än att skapa den. Det kan tyda på att det delvis rör sig om kognitiv legitimitet 

(Schuman, 1995). Banken har från början en legitimitet som är tagen för given på marknaden. 

 

Information om medarbetare och hur den resursen hanteras är intressant för investerare då 

företagen vill attrahera nya medarbetare och behålla gamla för att säkerställa framtida 

investeringar (Eniro & Skanska). Genom rapporten kan företagen också förmedla en annan 

bild av organisationen än den allmänheten och media har (Eniro), vilket bidrar till att vårda 

varumärket (Skanska). Att förmedla en bild till allmänheten är också ett sätt att attrahera nya 

medarbetare (Axis, Skanska och ÅF). Alla dessa motiv skulle kunna förklaras av att företagen 

vill skapa sig pragmatisk legitimitet. De vill antingen generera en specifik publik (Schuman, 

1995) eller generera specifika fördelar (Lamm & Thomas, 2012).  

 

Eniro, Nordea, Skanska och ÅF vill förmedla sina värderingar i rapporterna och visa upp de 

anställda som en tillgång, vilket tyder på en moralisk legitimitet. De vill göra ”det rätta” 

samtidigt som de själv gynnas av det (Schuman, 1995) och vill visa upp sina fördelaktiga 

sidor (Lamm & Thomas, 2012). Eniro vill även ändra marknadens bild av företaget samt 

attrahera investerare. Detta sammanfaller med kriterierna för pragmatisk legitimitet eftersom 

de vill influera en publik (Schuman, 1995). Nordea vill förutom att visa tillgången, förmedla 

värderingar och attrahera investerare vilket även här kan kopplas till pragmatisk legitimitet. 

Skanska har samma motiv som Nordea men de vill även attrahera medarbetare och vårda 

varumärket. ÅFs motiv till rapporteringen är för att de (förutom att visa tillgången och sina 

värderingar som nämns ovan) vill attrahera medarbetare. Detta kopplas till den pragmatiska 

legitimiteten.  
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Gällande våra studieobjekt är det svårt att urskilja vilken typ av legitimitet som kan förklara 

anledningarna till rapporteringen. Detta troligen på grund av att det inte bara finns ett motiv 

till att rapportera och att legitimitetsteorin inte räcker till för att förklara dessa motiv.  

 

MOTIV BAKOM RAPPORTERING  

 

FÖRETAG 

Pragmatisk 

legitimitet 

Moralisk 

legitimitet 

Kognitiv legitimitet 

AXIS x   

ENIRO x x  

NORDEA x x x 

SKANSKA x x  

ÅF x x  

Tabell 13. Översikt legitimitet kopplad till motiven bakom rapporteringen. 

5.2.1 Sammanfattning av motivens påverkan på utformningen 

Det är svårt att länka samman en typ av legitimitet till motiven bakom rapporteringen då 

företagen har flera motiv med rapporten. Dessa motiv är bland annat att visa värderingar, 

attrahera nya medarbetare och vårda varumärket. Även det tyder på att legitimitetsteorin 

ensam inte förklara motiven bakom rapporteringen av humankapital.    

5.5 SAMMANFATTNING ANALYS 

Vi ville undersöka om samma typ av legitimitet kunde förklara både motiven bakom 

utformningen och motiven bakom rapporteringen. Om en och samma typ av legitimitet hade 

kunnat förklara de båda motiven skulle en indikation finnas på att motiven med 

rapporteringen har en påverkan på utformningen. Vi fann däremot att det inte gick att koppla 

en och samma typ av legitimitet till både motiven till rapporteringen och till motiven bakom 

utformningen. Detta innebär att legitimitetsteorin inte kan visa att dessa två korrelerar. 

Däremot kunde vi i de flesta fall koppla en typ av legitimitet till en viss indikator. Detta skulle 

kunna visa på att det finns en svag koppling mellan motiven bakom rapportering och motiven 

bakom utformningen.  
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6.0 DISKUSSION  

I detta avsnitt diskuteras de resultat som framkom av den empiriska undersökningen och av 

analysen. Här finns även studiens slutsats presenterad där svaret på forskningsfrågan 

sammanfattas samt att vi ger förslag till fortsatt forskning. 
 
Det finns inte ett motiv till att ett företag rapporterar humankapital utan det kan förklaras av 

flera anledningar. Det resulterar i att utformningen i helhet inte påverkas av ett av motiven 

med rapporteringen. Dock går det att koppla ett specifikt motiv för utformningen till en 

indikator. Exempelvis har vi kunnat urskilja att företagen föredrar att förmedla att de är en bra 

arbetsgivare med hjälp av text-framing. Här har då bara text-delen påverkats av just det 

motivet. En typ av legitimitet kan i de flesta fall kopplas till respektive indikator. Eftersom det 

finns flera motiv bakom rapporteringen är det däremot svårt att endast koppla en enda 

legitimitetstyp till dessa. Därav är en korrelation svår att finna. Skulle företagen endast ha ett 

motiv för rapporteringen skulle det förmodligen vara lättare att se en överensstämmelse. 

Följaktligen går det inte att se en koppling mellan motiv och utformning med hjälp av 

legitimitetsteorin. Legitimitetsteorin i sig räcker inte till för att förklara om motiven till 

rapporteringen influerar utformningen. Detta skulle då stämma överens med kritiken mot 

teorin som presenterades i detta arbete, det ville säga att teorin sällan går att använda ensam.  

  

I analysen framkom även andra specifika resultat värda att diskutera i detta avslutande avsnitt. 

Den ton som förväntas i rapporten samt den bransch och miljö som företaget verkar i påverkar 

också utformningen. Det krävs en viss formell ton och professionalism i en årsredovisning 

och dess integrerade rapporter vilket påverkar utformningen. Det är viktigt att en 

årsredovisning skapar legitimitet som delvis görs genom att hålla den nivå som förväntas. 

Företag kan därför inte utforma ett medarbetaravsnitt hur som helst. Det måste finnas en röd 

tråd och en samstämmighet genom hela årsredovisningen och den integrerade rapporten. Vi 

tror att företags webbplatser kommer att bli en allt viktigare kanal att förmedla information 

genom. Detta torde delvis bero på att de formella kraven inte är lika höga här. Den andra 

faktorn som kom upp i denna undersökning som kan påverka utformningen är den bransch 

och miljö som företaget verkar i. Det finns tydliga skillnader mellan företagen. Eniro 

presenterade mycket information genom foton och färger då de vill ge ett modernt intryck och 

förändra marknadens bild av dem. Nordea använder väldigt lite färg då de förväntas hålla en 

professionell ton som är förtroendeingivande på grund av den bransch de verkar i.  
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Det finns inga standarder för att rapportera humankapital och problem uppkommer därför när 

företag vill presentera denna tillgång. För att visa en rättvis bild av företag behöver de 

presentera icke-finansiell information. Att redovisningssystemet fortfarande inte har anpassat 

sig efter de nya tillgångarna som har en stor betydelse för dagens företag, visar att regelverket 

ligger efter samhällets utveckling. Det är en ständig process att hitta metoder för att identifiera 

och illustrera intellektuellt kapital. Indikatorerna presenterade i detta arbete är ett sätt. 

Arbetets bidrag till den teoretiska forskningen är en utveckling av redan existerande teorier 

kring humankapital, där ett nytt synsätt på kommunikation i integrerade rapporter presenteras. 

Dessutom visar vi att legitimitetsteorin inte ensam kan förklara om motiv till rapporteringen 

har inverkan på utformningen. Något som även framkommit i studien är att integrerade 

rapporter inte är ett objektivt och neutralt sätt att informera utan det är ett medvetet sätt att 

kommunicera specifik information till särskilda förutbestämda mottagare.    

6.1 SLUTSATS 

Forskningsfrågan i detta arbete är; Vilken inverkan har motiven för att rapportera om 

humankapitalet på utformningen av rapporten? Resultatet av studien visar att det inte finns 

ett motiv till att rapportera humankapital, utan flera. De olika motiven till rapportering kan 

inte kopplas till en typ av legitimitet utan är en kombination av dessa. Respektive indikator 

kan i de flesta fall dock kopplas till en typ av legitimitet. Motiven har en inverkan men inte på 

utformningen i sin helhet utan på indikatorerna som används för att kommunicera med 

intressenterna. Slutsatsen av detta är att legitimitetsteorin inte är heltäckande och inte ensam 

kan hitta en koppling mellan motiven bakom rapporteringen och utformningen av 

rapporterna. Det krävs en annan teori för att göra detta eller en kombination av andra teorier. 

Av studien framgår att den formella ton som krävs av en årsredovisning samt bransch och 

miljö företaget verkar i påverkar utformningen. Det framkom även att 

rapporteringsinformation som presenteras inte är objektiv och neutral utan att det är ett 

medvetet sätt för företagen att kommunicera med sina intressenter. Informationen ges således 

varierande betydelse beroende på hur företagen väljer att kommunicera den. 

6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Denna studie ger förståelse kring motiven bakom rapporteringen av humankapital, däremot är 

undersökningen endast genomförd på kunskapsintensiva företag. Det vore därför intressant att 

se om samma resultat fås om denna studie prövas på en annan typ av företag och därmed får 
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större branschbredd. Eftersom rapporterna är en form av kommunikation skulle det även vara 

intressant att se hur mottagarna använder informationen som finns i rapporterna. En studie 

kring användandet eller mottagandet av informationen hos intressenter skulle därför kunna 

vara ett förslag till vidare forskning. Detta för att få en helhetsbild, exempelvis på om 

mottagarna använder informationen på det sätt företagen förväntat sig. Här skulle en annan 

teori än legitimitetsteorin eller en kombination av andra teorier istället kunna ligga som 

grund.  

 

Då The International Integrated Reporting Committee nu håller på att arbeta fram ett ramverk 

för IR som beräknas vara klar i december 2013 (International Integrated Reporting 

Committee, 2011) vore det intressant med en studie som tittar på hur eller om dessa rapporter 

förändras efter det att standarden trätt i kraft.  
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BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR  
Första delen av intervjufrågorna är den samma för alla företag och handlar om motiven för 

rapporteringen, mätningar, själva rapporteringen, mottagare och användning.  

1. När började ni ha med information om era medarbetare i årsredovisningen? Varför 

började ni med det? Vad är syftet? 

2. Varför tycker ni att det är viktigt att titta på era anställda och deras kunskap? Vilka är 

fördelarna med att ha med det i årsredovisningen? Det finns ju inget lagkrav på att ha 

med information om medarbetare, vad är det som gör att fördelarna att ta med 

informationen överväger kostnaderna? 

3. Vad skulle vara nackdelarna med rapporteringen av personal? 

4. Hur skulle ni definiera begreppet humankapital? 

5. Vilka anser ni skulle ha mest nytta av information framtagen om medarbetare? Vem 

anser ni är främsta mottagaren av just det avsnittet? 

6. Vad tror ni denna information används till av era intressenter? 

7. Hur tänker ni kring utformningen av avsnittet i årsredovisningen som handlar om era 

anställda (gällande bilder, diagram, text etc)? Vad anser ni att till exempel text 

förmedlar som inte diagram gör? 

8. Vem tar fram denna information och vem bestämmer vad som ska vara med? 

 

Den andra delen av intervjuerna varierar sig mellan företagen då denna del baseras på 

metodmodellen och dokumentstudien.  

 

Axis 

1. Hur kommer det sig att ni har med siffror om antal anställda, könsfördelning osv. Vem 

är den informationen tänkt till? Hur kommer det sig att ni valt att visa just det med 

siffror och inte till exempel skriva det i en text? 

2. Ni skriver mycket om utbildningsmöjligheter i årsredovisningen men vi kunde inte 

hitta några siffror på vad internutbildningarna kostar företaget. Varför har ni valt att 

inte ha med denna post? 

3. Mycket av den information som finns med i årsredovisningen om medarbetarna är 

skriven i textform. Hur kommer det sig? Är den informationen riktad till någon 

speciell mottagare?  
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4. Ni skriver viss text i svart och vitt och annan i färg, vad är syftet med det? Vad ger 

färg som inte svartvitt ger och vise versa?  

5. Vissa siffror illustrerar ni även med diagram, vad är fördelarna och nackdelar med 

det? Är det även här tänkt till någon specifik mottagare?  

6. Använder ni er av några andra metoder för förmedla information om era medarbetare 

till intressenter? Till exempel via videor eller någon blogg?  

 

Eniro 

1. Vad vill ni förmedla med de bilder ni har med på några medarbetare i 

årsredovisningen (se sid. 19-21 i er årsredovisning)?  

2. Ni har relativt mycket text i förhållande till siffror om era medarbetare i 

årsredovisningen, hur kommer det sig? Vad förmedlar text som inte siffror gör? 

3. Ni berättar relativt mycket om vad som ska ske kommande år (Ex. “Under 2013 

kommer Eniro att arbeta aktivt med att få  medarbetare och chefer att ö ka 

medvetenheten kring innebörden och syftet med värderingarna”, s. 43 och ”Under 

2013 kommer Eniro att arbeta aktivt med att få  medarbetare och chefer att ö ka 

medvetenheten kring innebörden och syftet med värderingarna”, s. 43), hur kommer 

det sig att ni vill ha med denna information i en årsredovisning som handlar om året 

som varit?  "
4. Hur kommer det sig att ni har med siffror om antal anställda, könsfördelning osv. Vem 

är den informationen tänkt till? Hur kommer det sig att ni valt att visa just det med 

siffror och inte till exempel skriva det i en text? 

5. Ni har ju en blogg, ett twitterkonto och en youtube-sida, förmedlar ni något om era 

medarbetare på dessa kanaler? Om ja, varför? Om Nej, varför inte?  

 

Nordea 

1. Ni har med ett av resultaten från personalbarometen i er årsredovisning (Ex. “I 

personalarometern 2012 gav medarbetarna 79 poäng (av 100) på frågan om hur nöjda 

de var med sin närmaste chef, därmed hamnar Nordea över snittet för Norden”,s. 40). 

Hur kommer det sig att ni valde att ha med den informationen? 

2. Ni har relativt mycket text gällande era medarbetare i er årsredovisning i jämförelse 

med siffror och bilder, hur kommer det sig? Vad förmedlar text som inte de andra 

ovan nämnda gör? Varför väljer ni bort att ha med bilder på era medarbetare? 
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3. Vad är det som gör att ni väljer att inte ha med så mycket siffror gällande de anställda, 

ex. kostnader för personalutbildning och antal utbildningsdagar per anställd och år? 

4. Att filma presskonferenser och lägga upp på er hemsida (under IR) är också något som 

görs, hur kommer det sig? Vad ger det för effekter? 

5. Använder ni er av några andra metoder för förmedla information om era medarbetare 

till intressenter? Till exempel via videor eller någon blogg? 

 

Skanska 

1. Ni har mycket information om det som skett under året gällande era medarbetare men 

inte så mycket information om vad som ska ske under kommande år, hur kommer det 

sig?  

2. Ni har relativt lite numerisk information (siffror) i förhållande till andelen text, hur 

kommer det sig? Och vad ger text som inte siffror ger för effekt?  

3. Däremot har ni med relativt mycket bilder i er årsredovisning, på medarbetare när de 

arbetar. Vad vill ni visa med dessa bilder? Varför har ni just valt dessa? 

4. Använder ni er av några andra metoder för förmedla information om era medarbetare 

till intressenter? Till exempel via videor eller någon blogg? 

 

ÅF 

1. Ni har en väldigt omfattande årsredovisning med mycket information om era anställda 

(både i siffor, text och bilder) - hur kommer det sig att ni väljer att lämna ut så mycket 

information?  

2. I årsredovisningen finns det även med små “intervjuer” med några av de anställda som 

berättar om deras arbete och hur det är att arbeta på ÅF, vad vill ni förmedla med 

detta? 

3. Hur kommer det sig att ni har med siffror om antal anställda, könsfördelning osv. Vem 

är den informationen tänkt till? Hur kommer det sig att ni valt att visa just det med 

siffror och inte till exempel skriva det i en text? 

4. Använder ni er av några andra metoder för förmedla information om era medarbetare 

till intressenter? Till exempel via videor eller någon blogg?  

 

 

 

 



BILAGA 2 – SAMMANSTÄLLNING INTERVJUER  

Del 1 – Motiv och bakomliggande tankar kring rapporteringen 

FÖRETAG MOTIV MÄTNING/RAPPORTERING MOTTAGARE ANVÄNDANDE 
Axis  Medarbetarna och deras 

kompetens är en av de stora 
anledningarna till företagets 
framgång. Generellt i ett 
kunskaps- och teknikdrivet 
bolag är kompetensen en 
viktig del. Eftersom 
medarbetarna är en så stor 
del av framgången anser 
företaget att det är viktigt att 
framhålla tillgången.  
 

Axis har valt att ha med information 
om sina medarbetare i 
årsredovisningen sedan deras första 
årsredovisning år 2000. 

Mottagarna till informationen 
om medarbetarna anser man är 
de nuvarande och de 
potentiella medarbetarna men 
företaget tror att intressenter 
även kan se denna information 
som värdefull eftersom den 
visar att företaget har en stabil 
struktur med låg 
personalomsättning men hög 
grad av utbildning. Detta är bra 
att visa när man är ett 
kunskapsintensivt företag  

Axis säger att rapporteringen av 
humankapital ger mottagaren en 
bild över hur 
medarbetarstrukturen ser ut och 
att bolaget har en stabil struktur. 
Dessutom kan intressenter se 
information som låg 
personalomsättning och hög 
utbildningsnivå.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FÖRETAG MOTIV MÄTNING/RAPPORTERING MOTTAGARE ANVÄNDANDE 
Eniro Motiven bakom rapportering 

av humankapital är att 
förmedla en annan bild av 
företaget än den media har, 
att visa vad Eniro som 
arbetsgivare står för, att visa 
medarbetarna (som är Eniros 
främsta tillgång), att visa 
aktiviteter som företaget är 
stolta över och att förmedla 
ett budskap. Självklart är 
syftet också att investerare 
ska vilja placera sina pengar 
hos Eniro, så bolaget kan 
vara lönsamt. Det är 
dessutom ett stort tryck på att 
ha med information om 
medarbetare, det förväntas 
från samtliga intressenter. 
Även Smedman själv, 
koncernchefen och styrelsen 
anser att det är ett självklart 
avsnitt att ha med. 
 

En nackdel med att rapportera 
humankapital är det faktum att även 
negativa siffror bifogas, något som 
kan ge en mer negativ bild av 
företaget. Även om allt går att 
vinkla fungerar det inte långsiktigt 
att visa bra siffror utåt som inte 
speglar det som finns på insidan. 
Transparensen är så pass hög idag 
att dåliga resultat inte går att dölja 
längre, det kommer komma ut ändå. 
En svårighet med rapportering av 
humankapital är avvägningen 
mellan att ha med mycket 
information och att inte tappa fokus 
på det som är viktigt.  

Den främsta mottagaren för 
informationen är investerare, 
men även kunder. 
Årsredovisningen är ett sätt för 
Eniro att visa upp bolaget 
gentemot kunderna. Det är 
också en bra kanal för 
företaget att nå ut till befintliga 
och potentiella ägare. Även 
anställda tittar i 
årsredovisningen. 

Det handlar snarare om frågor om 
etik och moral än användargrad 
när det kommer till information 
om medarbetarna. Information 
om medarbetare gör att företaget 
känns modernt och följer det som 
gäller etiskt och moraliskt på 
marknaden, ur ett investerar 
perspektiv.  

 
 
 



 
FÖRETAG MOTIV MÄTNING/RAPPORTERING MOTTAGARE ANVÄNDANDE 
Nordea Nordeas motiv med 

rapporteringen av 
humankapital är dels i 
konkurrenssyfte, alla banker 
har egentligen lika produkter, 
det är personalen som är 
skillnaden och därför det 
man kan konkurrera med. 
Nordea satsar på 
medarbetarna och  
de kan inte göra det som de 
förutsatts att göra, leverera 
bra kundupplevelser, om de 
inte har bra personal. Det är 
alltså ett sätt att visa hur 
Nordea ser på personal och 
vad de kan erbjudas, detta 
riktar sig både mot anställda 
och potentiella medarbetare. 
Företaget vill visa att de är en 
bra arbetsgivare. 
 

Ständiga HR processer gör att det 
kan vara svårt att veta när en åtgärd 
fått effekt bland de anställda. Detta 
då det är långsiktiga arbeten och 
alla medarbetare upplever effekter 
och åtgärder olika. Att veta när en 
effekt har blivit tillräckligt synlig 
för att kunna gå ut och informera 
externt om den är svårt. En annan 
svårighet med rapporteringen är att 
årsredovisningen skrivs för hela 
koncernen och det är viktigt att visa 
om information gäller hela 
koncernen eller bara ett visst land.  
 
Dessutom krävs det en viss ton från 
banker de har ett enormt medialt 
tryck på sig eftersom de har hand 
om folks pengar. Just det gör att 
bankerna arbetar mycket med 
förtroende och det även måste 
återspeglas i årsredovisningen.  
 

Analytiker och potentiella 
medarbetare är främsta 
mottagare av informationen. ja 
För att en bank ska lyckas 
behöver de ha med sig 
analytikerna. Självklart läser 
även aktieägarna detta, men 
främst är det analytiker och 
potentiella medarbetare. 

Analytikerna använder främst 
siffrorna vid investeraranalyser. 
För potentiella medarbetare är det 
ett sätt att hitta information om 
Nordea som potentiell 
arbetsgivare. För befintliga 
medarbetare är det ett sätt att de 
vad som händer på företaget.  
 
 
 

 
 
 



FÖRETAG MOTIV MÄTNING/RAPPORTERING MOTTAGARE ANVÄNDANDE 
Skanska Det finns flera anledningar 

till att Skanska väljer att ha 
med ett medarbetaravsnitt i 
årsredovisningen. Framförallt 
är det för att presentera en 
bild över Skanska som 
företag och som arbetsgivare 
till intressenter. Företaget vill 
visa sig attraktiva genom att 
visa olika möjligheter och 
jobb, för att attrahera hög 
kompetens. Skanska vill 
kommunicera sin viktigaste 
resurs och motorn i företaget; 
de anställda. Skanska vill 
dessutom visa hur de 
anställda bidrar till 
samhällsbyggandet. Att ha 
med medarbetaravsnittet är 
helt enkelt ett sätt att vårda 
varumärket och att attrahera 
ny kompetent personal och 
långsiktiga aktieägare för att 
säkerställa framtida 
investeringar.  
 

Genom rapporteringen kan företaget 
visa olika möjligheter anställda har 
inom företaget, både i form av olika 
typer av jobb och när det kommer 
till utveckling. Olika projekt som 
pågår för att bidra till 
samhällsbyggandet brukar även vara 
en del av rapporteringen. 
Fördelningen bilder, text, diagram 
och så vidare, är delvis en 
layoutfråga som hanteras av 
kommunikationsavdelningen.   

De främsta mottagarna av 
Skanskas årsredovisning är 
aktieägare och större 
investerare men den riktar sig 
även till potentiella 
medarbetare.  

De som är intresserade av 
informationen i årsredovisningen 
är ofta investerare. De använder 
troligtvis informationen som 
underlag vid investeringsbeslut 
för att se hur Skanska hanterar 
sin viktigaste resurs. För 
potentiella anställda är 
informationen ett sätt att se om 
Skanska är en bra arbetsgivare 
och där de eventuella nya 
medarbetarna tror sig kunna 
utvecklas. 
 

 



FÖRETAG MOTIV MÄTNING/RAPPORTERING MOTTAGARE ANVÄNDANDE 
ÅF För ÅF är det en självklarhet 

att rapportera om 
humankapital. Detta 
då det är människor och deras 
kunskap och erfarenheter som 
är ÅFs ”business”. ”Att 
kunskapsorganisationer inte 
skulle rapportera 
humankapital är som att ett 
vitvarubolag inte skulle ha 
med sina nya kylskåp i sin 
årsredovisning”.  De vill 
förmedla verksamheten och 
medarbetarna som de är stolta 
över. Företaget strävar efter 
att kunskap överförs mellan 
anställda. Informationen som 
ÅF vill visa för kunder är den 
stora kunskap och erfarenhet 
som finns, ÅF genererar 
värde för kunden. Dock måste 
årsredovisningar hålla en viss 
ton och gränsen mellan 
intresseväckande- och 
professionell information 
ibland blir hårfin. Det är även 
viktigt att informationen är 
jämförbar.  

Informationen som finns med i 
numerisk form är sådant som går att 
mäta. Det finns även annan 
information som är värd att 
rapportera men som är svårare att 
mäta. Ett exempel är; ”jag har 
trevliga kollegor”. Detta får då 
istället rapporteras i textform. 
Annan information som är svår att 
mäta är också själva kunskapen hos 
de anställda. 
 
ÅF konstaterar att en årsredovisning 
ändå måste hålla en viss ton och att 
gränsen mellan intresseväckande- 
och professionell information blir 
hårfin. Det finns även en poäng med 
att man som företag håller sig till 
samma upplägg från år till år. Det 
ska finnas möjlighet att jämföra från 
år till år och se utvecklingen. 

Både medarbetarna på ÅF 
men även potentiella 
medarbetare är viktiga 
mottagare av de som läser 
informationen om 
medarbetarna. Förutom dessa 
är det förmodligen många 
kunder som tycker detta 
avsnitt är intressant att läsa för 
att se ÅFs tankar kring HR. 

Att både locka potentiella 
medarbetare är ett av de främsta 
användningsområdena med 
informationen om medarbetarna. 
Just genom att ge en inblick i hur 
det är att arbeta på ÅF. Det vill 
även visa det positiva med att 
anlita ÅF. 
 
 



Del 2 – Indikatorerna 

FÖRETAG NUMERISK FRAMING  TEXT-FRAMING VISUALISERAD FRAMING DRAMATISERAD FRAMING 
Axis  När Axis vill presentera bland 

annat antal medarbetare anser 
de att siffror och diagram ger 
effekt då läsaren får en bra 
överblick. Diagram och siffror 
är ofta med vid 
investerarmöten eller i 
presentationer. Däremot finns 
det viss information som Axis 
känner inte är nödvändig att 
uttrycka numeriskt (eller 
överhuvudtaget), däribland 
antal utbildningsdagar eller 
kostnader för utbildningar. 
Axis anser det inte finns något 
att sätta i relation till dessa 
siffror.  

Gällande utformningen på 
medarbetaravsnittet har Axis 
valt att ha med mycket text 
då de anser att det förmedlar 
företagskulturen på bästa sätt. 
Text bidrar till att förmedla 
kärnvärderingarna ett företag 
har.  

I årsredovisningen använder Axis 
ibland färger till vissa rubriker och 
det är för att belysa viktiga poänger 
eller rent grafiskt, för att läsaren ska 
få “vila ögonen”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FÖRETAG NUMERISK FRAMING TEXT-FRAMING VISUALISERAD FRAMING DRAMATISERAD FRAMING 
Eniro Siffrorna är en faktaruta som 

är densamma för varje år. 
Denna del kräver investerarna 
så den är mer eller mindre 
obligatorisk att ha med. I 
Sverige är det mycket fokus på 
siffror på kvinnor och män. 
Siffror är ju dock siffror, och 
statistik är statistik. 
Kombineras det med bilder 
och text, då får budskapet en 
tyngd. Då ges en djupare 
förståelse för vilken typ av 
bolag det är.  

Genom att få fram något i 
skriftlig form tydliggörs det 
och blir mer tillspetsat. 
Företaget kan få fram mer 
exakt vad de gjort som de är 
stolta över men också vad de 
planerar att göra i framtiden. 
Texten blir den förklarande 
delen. Om intressenter tittar i 
årsredovisningen skapar 
planerna för framtiden en 
bättre helhetsbild över 
företaget, om det är ett bolag 
de är villiga att investera i. 
Årsredovisningen är både en 
historik över året som gått 
men kanske framförallt 
indirekt ett säljmanus. Vill 
investerare placera pengar för 
att generera framtida 
inkomster är ju 
årsredovisningen en viktig 
källa, vilket gör att det är 
viktigt att visa framåt. 
Speciellt i ett bolag som står 
inför ständig förändring.  

En bild säger mer än 1000 ord. 
Genom att ha med bilder i 
årsredovisningen kan eniro 
förmedla dynamik, ungdom och 
modernitet. Bilder återspeglar vad 
bolaget står för. De vill förmedla en 
bra könsfördelning och företagets 
värderingar. Eniro satsar även 
väldigt mycket resurser på 
säljorganisationen något de också 
vill framhäva genom bilderna.  

Eniro använder sig av Facebook, där 
de har med information om 
medarbetare och olika projekt. 
Företaget har även olika kampanjer 
via Universum, där olika artiklar 
också publiceras. Eniro fokuserar 
mycket på LinkedIn och sin egen 
hemsida. Genom dessa olika kanaler 
försöker företaget lyfta fram sina 
medarbetare.  
 



 
FÖRETAG NUMERISK FRAMING TEXT-FRAMING VISUALISERAD FRAMING DRAMATISERAD FRAMING 
Nordea Den numeriska framingen är 

främst till för att kunna 
jämföra mellan år och 
avdelningar. Även för att 
kunna se trender och 
utvecklingar från år till år. Det 
är sådant som analytikerna 
tittar på. Gällande denna typ 
av information är det lättare att 
ta till sig och få en överblick 
med siffror än exempelvis 
text.  

Texten kan beskriva 
vad som har hänt och 
hur det hänt. Den kan 
komplettera det bilder 
kommunicerar och 
numerisk information 
med en berättelse.   

Nordea har glömt att ta med bilder på 
medarbetare under det avsnittet, 
tidigare år har de haft det. Dock har 
de bilder på andra ställen i 
årsredovisningen och det bilder kan 
kommunicera är en känsla. De vill 
förmedla att de är professionell och 
tillgänglig bank som är 
förtroendeingivande. Men man vill 
också förmedla någon sorts glädje. 
Det ska ju se ut som att man har 
roligt men inte hur roligt som helst 
för det ska man inte ha på bankerna. 
Men en glädje som visar trivsel.  

Information om medarbetare finns 
även på Nordeas hemsida där man kan 
läsa om olika medarbetare och vad de 
arbetar med. Nordea har även en 
Facebook och LinkedIn. De filmar 
även alla presskonferenser för att 
analytiker och investerare ska kunna 
se detta när de vill i de olika 
tidszonerna de befinner sig i.  

 
FÖRETAG NUMERISK FRAMING TEXT-FRAMING VISUALISERAD FRAMING DRAMATISERAD FRAMING 
Skanska Skanska anser att det är mer 

intressant att beskriva hur de 
arbetar och deras inställning 
till att utveckla deras personal 
snarare än att fokusera på 
statistik. 

De ser det som ett 
tillfälle att beskriva året 
som har varit. De ser 
textdelen som ett 
viktigt komplement till 
modeller, diagram och 
bilder. 
  

Bilderna i årsredovisningen säger 
väldigt mycket och är ett bra 
komplement till det som skrivs. De 
använder bilder på deras projekt och 
medarbetare då de anser att det är ett 
bra sätt att visa vilka de är och vad 
de gör. En bild säger mer än tusen 
ord. Modeller, diagram och bilder 
gör det mer intressant att läsa och 
mer lättförståeligt. 
 

Skanska kommunicerar information 
om sina medarbetar med hjälp av flera 
olika informationskanaler. Det kan 
vara allt ifrån interntidningar och deras 
intranät till arbetsmarknadsdagar och 
internetsidor. 



 
 

FÖRETAG NUMERISK FRAMING TEXT-FRAMING VISUALISERAD FRAMING DRAMATISERAD FRAMING 
ÅF Gällande numerisk information 

skulle ÅF gärna se mer av 
intressanta diagram och 
illustrationer i 
årsredovisningen. Nu är det 
mest tabeller men de skapar 
tydlighet och ger en bra 
överblick. Resultat från 
medarbetarundersökningen 
finns med i sifferform. Den 
statistiken visar på trivsel på 
arbetet och om man som 
anställd skulle rekommendera 
ÅF som arbetsgivare.  

ÅF har relativt mycket 
information med i 
årsredovisningen som 
kommunicerats genom text. 
De anser att det är viktigt att 
vara transparent. Med texten 
försöker ÅF förmedla det de 
anställda på ÅF vet, alltså 
vad företaget står för och hur 
det är att arbeta på ÅF. 
Genom texten kan ÅF 
förmedla en känsla. Även 
siffror är informativt kan det 
lätt bli platt om de inte 
kombineras med text. 

Genom bilder får ÅFs 
årsredovisning en mjukare 
framtoning, syftet med att ha med 
bilderna är mer ur ett layout-
perspektiv. Bilderna finns även 
med för att visa upp medarbetare.  

Syftet med de korta intervjuerna av 
medarbetare som finns med i ÅFs 
årsredovisning är att de ska förmedla 
ett intresse för nyanställningar. Att få 
läsa om de spännande uppdrag som 
ÅF gör är något som efterfrågas av 
bland annat studenter. Liknande 
intervjuer finns även med på ÅFs 
hemsida, i videoformat. Genom 
denna typ av kommunikation kan en 
person skapa sig en bild av något. 
Kommunikation via en videokanal är 
ett nytt och lättillgängligt sätt att 
sprida information. 

 
 
 
 
 
!


