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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Humankapitalsredovisningens påverkan på finansiell lönsamhet. En kvantitativ studie 

på svenska börsnoterade Medicin- och Bioteknikbolag. 

Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi 

Författare: Helena Andersson & Sandra Barkstedt 

Handledare: Andreas Jansson 

Datum: maj 2017 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera om redovisning av humankapital i svenska 

börsnoterade Medicin- och Bioteknikbolag är finansiellt lönsamt. 

 

Metod: Denna studie har utifrån en positivistisk forskningsfilosofi, med en deduktiv ansats, 

antagit en kvantitativ forskningsstrategi. Data har hämtats från de studerade företagens egna 

årsredovisningar för skapande av en Jämförelsematris samt från Thomson Reuters 

DataStream för finansiella lönsamhetsmått. Analys av data har utförts genom deskriptiv 

statistik och multipla regressionsanalyser i statistikprogrammet SPSS. 

 

Resultat & Slutsats: Resultatet indikerar att det inte finns något statistiskt samband mellan 

redovisning av humankapital och finansiell lönsamhet i svenska medicin- och bioteknikbolag. 

Studien visar däremot att redovisning av humankapital för dessa företag har ökat i 

omfattningen, vilket förklaras genom andra motiv. 

 

Förslag till forskning: Förslag till framtida forskning är framförallt att undersöka 

humankapitalsredovisning och andra aspekter av lönsamhet. Ytterligare förslag är att 

undersöka huruvida redovisning av humankapital leder till finansiell lönsamhet i andra 

branscher.   

 

Nyckelord: Humankapital, humankapitalsredovisning, finansiell lönsamhet, finansiella 

lönsamhetsmått, frivillig redovisning,  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Title: Human Capital accounting impacts on Financial Profitability. A quantitative study of 

Swedish listed Medicine- and Biotechnology companies. 

Level: Final assignment for Master’s Degree in Business Administration 

Authors: Helena Andersson & Sandra Barkstedt  

Supervisor: Andreas Jansson 

Date: May 2017 

 

Purpose: The purpose of this paper is to study whether Human Capital accounting in Swedish 

listed medicine and biotechnology companies is financially profitable.  

 

Method: This study has, based on a positivist research philosophy, with a deductive 

approach, and adopted a quantitative research strategy. Data have been retrieved from the 

studied companies own annual reports for the creation of a comparison matrix as well as from 

Thomson Reuters DataStream. Data analysis has been performed by descriptive statistics and 

multiple regression analyzes in the statistical program SPSS. 

 

Result & Conclusions: The result indicates that there is no statistical connection between 

Human Capital accounting and Financial Profitability in Swedish Medicine and 

Biotechnology companies. The study, on the other hand, shows that the recognition of Human 

Capital accounting for these companies has increased, which is explained by other motives. 

 

Suggestion for further research: Suggestions for further research are primarily to examine 

Human Capital accounting and other aspects of Profitability. Additional suggestions are to 

examine whether Human Capital accounting results in Financial Profitability in other 

industries.  

 

Key words: Human capital, Human Capital accounting, Financial Profitability, Financial 

Profitability measures, voluntary accounting 
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1.0 Inledning  

 

Den här uppsatsen kommer att handla om redovisning av humankapital i Medicin- och 

Bioteknikbranschen. Det inledande kapitlet ger först en bakgrund till ämnesvalet och 

presenterar konceptet redovisning av humankapital. Vidare följer en problemdiskussion som 

sedan mynnar ut i problemformulering, syfte och avgränsningar. Slutligen presenteras 

arbetets disposition.   

 

1.1 Bakgrund 

Under 1700-talets mitt började industrisamhället växa fram och under de kommande seklerna 

dominerade industriföretagen i västvärlden. Under slutet av 1900-talet började dock 

industrisamhället att ersättas av dagens tjänstesamhälle. Idag arbetar ca två tredjedelar i 

västvärlden inom tjänstesektorn och det är en ständigt växande siffra. Dagens tjänstesamhälle, 

eller informationssamhälle som det också talas om, har gjort att företagen ser annorlunda ut. 

Tjänstesamhället innebär att det är få företag idag som har tillgångar i form av maskinparker 

eller liknande att tala om, utan istället betraktar dessa företag personalen som sin största 

resurs (Dean et al. 2012). Enligt Dean et al. (2012) leder det här till problem när det kommer 

till redovisning av dessa företags värde, och nya behov av redovisning uppkommer. Exempel 

på företag som upplever redovisning av personal som ett problem är kunskapsföretag som 

innehar få fysiska tillgångar och som därmed kan få problem med att visa var värdet i 

organisationen ligger genom en klassisk redovisning (Sveiby 1997). Dessa företag har därför 

ett behov, och en önskan att redovisa en av sina största resurser, sin personal, genom att 

redovisa humankapital. 

  

Definitionen på humankapital är ”människans kunskaper, färdigheter och andra till 

produktionsförmågan bidragande fysiska och psykiska egenskaper som förvärvats genom 

investeringar i form av bland annat utbildning, träning och hälsovård” (Nationalencyklopedin 

2017).  Under tidens gång när humankapital blivit mer och mer diskuterat har fenomenet getts 

nya definitioner men har likväl alltid varit sammanfattat som de kunskaper som individer 

anskaffar under livet och som de sedan använder för att producera varor, tjänster och för att 

inte glömma, idéer till ett företag eller en organisation. Länge har fenomenet humankapital 



 8 

varit diskuterat och utbildningens betydelse för individens produktivitet resonerats kring, men 

det är först runt 1960-talet som begreppet utvecklats och undersökts empiriskt (Sveiby 1997). 

  

Skyldighet till redovisning av humankapital enligt den svenska lagstiftningen är dock ytterst 

begränsad. Enligt Årsredovisningslagens 5:e kapitel måste företag redovisa medeltalet 

anställda, könsfördelning bland de anställda, könsfördelning i styrelsen såväl som 

könsfördelning bland andra befattningshavare samt löner och andra ersättningar. De företag 

som vill ha en mer omfattande redovisning av humankapital väljer att göra det i den frivilliga 

redovisningen. Det innebär att det finns brister i redovisning av humankapital då det inte finns 

några krav, eller riktlinjer, för redovisning av det faktiska värdet av en anställd. Dessa brister 

leder till stora skillnader i hur olika företag redovisar sina anställda och konsekvensen blir 

därmed avsaknad av struktur och möjlighet till jämförelse mellan olika företag och deras 

årsredovisningar (Sveiby 1997). Roos et al. (2006) har diskuterat behovet och fördelarna med 

en standardiserad modell för redovisning av humankapital. Argument för en standardiserad 

modell är att det ökar jämförbarheten mellan företag och deras värde, då gäller det främst 

kunskapsföretag, men att även andra typer att företag skulle kunna ta del av, och ha nytta av 

en sådan modell (Annell & Sveiby 1989). Diskussionen om en gemensam standardmodell har 

pågått länge, dock finns det ännu ingen färdig godkänd modell som kan användas då det inte 

skapats någon modell som uppfyller de rekvisit och kriterier som krävs för att uppfylla svensk 

årsredovisningslag.  

  

Den här studien kommer att fokusera på redovisning av humankapital inom medicin- och 

bioteknikbranschen. Dessa företag är nästintill beroende av sin kompetenta och kunniga 

personal och personalen ses som en stor del av företagets resurser. Dessa resurser har stor 

påverkan på företagets resultat och företagets framgång är ofta direkt kopplad till personalens 

prestationer och kompetens. Tidigare studier kring humankapital och kunskapsintensiva 

företag har gjorts (Gamerschlag & Moeller 2011; Sofian & Earnest 2011; Curado et al. 2011) 

men den här studien fokuserar på humankapitalet i en ännu inte undersökt bransch. Studiens 

ändamål är att undersöka om det är finansiellt lönsamt för svenska börsnoterade 

medicinteknik och bioteknikbolag att redovisa för humankapital. Studien kan därmed erbjuda 

ny unik data på ett ännu inte utforskat område. Den praktiska relevansen för studien tillfaller 

främst företagen själva. Genom studien kommer företag inom bioteknik och medicinteknik få 

ett svar på om det är värt att lägga resurser på humankapitalsredovisning ur ett rent finansiellt 

perspektiv. Studien ger även ett teoretiskt underlag till humankapitalsredovisning och 
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finansiell lönsamhet, och kommer bidra till ytterligare vetenskapligt underlag inom ett länge 

debatterat och omdiskuterat ämnet. Valet av ämne kommer från ett intresse för 

redovisningsområdet samt en uppmärksamhet kring problematiken kring begreppet 

humankapital och redovisning av det.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Alla aktiebolag är enligt bokföringslagen skyldiga att upprätta en årsredovisning (BFL 2 kap 

1§). Årsredovisningen finns till för att skapa en rättvisande bild av företagets resultat och 

ställning (ÅRL 2 kap 3§). I dagsläget läggs mycket fokus på det som mäts i siffror och 

granskningar och kontroller sker endast på det som är synligt. Personalen är en osynlig 

tillgång som inte tas upp i balansräkningen. Orsaken är att personalen inte uppfyller de 

kriterier som enligt årsredovisningslagen krävs för att kunna klassificeras som en tillgång.  De 

anställda har full rätt att lämna när de vill och på så sätt har företag varken äganderätt eller 

kontroll över de anställda (Smith 2006). De tillgångar som tas upp i balansräkningen blir 

därför av materiell karaktär. Storleken på de materiella tillgångarna varierar dock från bransch 

till bransch och i vissa branscher saknas helt materiella tillgångar och balansomslutningen blir 

därför låg. För dessa företag kan avsaknaden av redovisning av humankapitalet bli en nackdel 

då svårigheter finns i att göra jämförelser företagen emellan samtidigt som de inte heller kan 

visa upp en rättvisande bild till sina intressenter. Det innebär att företaget kan ha ett dolt värde 

som inte visas upp i redovisningen (Gröjer & Johansson 1996). 

  

Problemet uppstår i företag som är starkt beroende av sin personal. I företag där personalen 

ses som konkurrenskraft, där humankapitalet gör dem unika och enskilda personer har stor 

påverkan på hela företagets resultat. I dessa företag är personalen en av de viktigaste 

resurserna och det blir därför väsentligt att kunna visa och ge en korrekt uppfattning av 

personalens kunskap, stabilitet, vinstpotential och produktionsförmåga (Annell & Sveiby 

1989). Bergstrand et al. (1993) beskriver hur arbetet stannar upp när personalen lämnar 

arbetsplatsen, ändå är kvarstående skrivbord värt mer i balansräkningen än människan, något 

som enligt många har i ifrågasatts. Utebliven humankapitalsredovisning leder på detta sätt till 

att företag världen över undervärderas och risk finns att köpeskillingen vid eventuell 

försäljning blir för låg (Marzo 2013).  Hermansson et al. (1992) är inne på samma spår då de 

anser att årsredovisningar där humankapitalet inte tas upp riskerar att bli missvisande för 
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intressenterna då det finns skillnad mellan verkligt och bokfört värde. Skillnaden beskrivs av 

det humana kapitalet. För att kompensera avsaknaden av denna typ av redovisning i 

balansräkningen använder många företag årsredovisningens tilläggsupplysningar för att 

uttrycka humankapitalet, då dessa företag inte anser att balansräkningen ger rätt mått på 

företagets värde. 

  

Det är frivilligt för företag att lägga till övrig information som inte är lagstadgad i 

tilläggsupplysningen, vilket ställer företag inför vissa svårigheter i avvägningen av vad som 

ska tas med och inte. En omfattande redovisning av humana resurser kan bli kostsamt 

eftersom det krävs mycket resurser när underlaget ska tas fram. En alltför detaljerad 

redovisning kan också hota företagets marknadsstrategi då konkurrenterna kan få för mycket 

information om vad som händer och sker i företaget (Sonnier 2008). Den frivilliga 

redovisningen kritiseras också av forskare som menar att orsaken till att det finns en skillnad 

mellan bokfört och verkligt värde är det intellektuella kapitalet och på så sätt är marknaden 

själv kapabel till att sätta ett pris på detta kapital. Därmed skulle frivillig redovisning vara 

överflödig (Magnusson 2006).  Lajili et al. (2006) är även de kritiska till den frivilliga 

redovisningen av humankapitalet. De argumenterar för att det är en onödig process då 

investerare, som de flesta företag gör redovisningen för, inte beaktar tilläggsinformation i 

samma utsträckning som balans- och resultaträkning. De menar att frivillig information 

varken påverkar bedömningen av den nutida avkastningen eller vinster i framtiden. 

Följaktligen blir den frivilliga redovisningen inte relevant för att estimera framtida inkomster 

och därmed kommer investerare inte inkludera den frivilliga redovisningen när de ska 

uppskatta värdet av ett företag (Artsberg 1996). Vi kan konstatera att mycket talar emot 

redovisning av humankapital. Trots det är denna typ av redovisning vanligt förekommande, 

då särskilt för företag i kunskapsintensiva branscher.  

 

Humankapitalets existens i årsredovisningar var ett omdiskuterat ämne på 1990-talet och sen 

dess har ett flertal modeller så som Konradsmodellen och Skandianavigatorn tagits fram. 

Redovisningen av humankapital kvarstår dock som frivillig och endast få paragrafer i 

Årsredovisningslagen (ÅRL) 5:e kapitlet uttrycker humankapitalet. Här beskrivs hur företaget 

i årsredovisningen ska uttrycka antalet anställda, frånvaro på grund av sjukdom, 

könsfördelning bland ledande befattningshavare samt löner och andra ersättningar (ÅRL 5 

kap). Dock uppstår problem kring redovisning av humankapital, och vad som ses som en 

korrekt och passande redovisning av det. En metafor för problematiken kring redovisning av 
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humankapital är ”isberget”.  Stewart (1997) menade på att ovanför ytan finns de ekonomiska 

och fysiska tillgångarna synliga. Under, osynligt, finns någonting större vars betydelse alla 

inser men vars siluett ingen känner till. Det diskuterade humankapitalet som innefattar 

personalens kompetens och egenskaper ingår som en del av företagets intellektuella kapital 

tillsammans med strukturkapitalet som är företags gemensamma kunskapsmaterial samlat och 

dokumenterat i organisationens system (Storper & Scott 2009).  

 

En bransch vi uppmärksammat som flitiga användare av frivillig redovisning av humankapital 

är medicin- och bioteknikbranschen. De företag som verkar inom området består generellt av 

få antal anställda. Branschen består av stora kunskapsresurser med få nyckelpersoner. En 

eventuell förlust av nyckelperson skulle snabbt återspeglas i resultatet och detta ses ofta som 

en finansiell risk. I dessa typer av bolag ligger stor fokus på forskning och utveckling och 

krav finns på både kunskap och utbildning. Företagen lägger stora resurser på forskning och 

utbildning och det blir därför ofrånkomligt att studera vilken betydelse och vilket bidrag det 

ger till den totala kapaciteten.  Dock ställer vi oss frågan om resurserna som läggs på den här 

typen av redovisning ger önskvärd skörd för företagen. Därmed ämnar vi att i denna uppsats 

undersöka huruvida det är finansiellt lönsamt för svenska börsnoterade medicin- och 

bioteknikbolag att redovisa humankapital som tilläggsinformation till årsredovisningar. Med 

lönsamhet i den här studien syftar vi på finansiell lönsamhet. För att ett företag över huvud 

taget ska kunna överleva och bedrivas på lång sikt så krävs det att företaget är och bedrivs 

finansiellt lönsamt (Thomasson et al. 2010). I vår studie avgränsas finansiell lönsamhet till ett 

antal finansiella lönsamhetsmått. Dessa mått är skapade och väl använda av företag för att 

mäta hur pass effektivt företag använder sina tillgångar och bedriver sin verksamhet (Roos et 

al. 2008). I studien har vi använt oss av ett antal finansiella lönsamhetsmått för att studera om 

det finns ett samband mellan dessa mått och hur pass intensivt företag väljer att redovisa för 

humankapital.  

 

Det finns ett flertal forskargrupper som tidigare ställt sig frågan om det finns ett positivt 

samband mellan humankapitalsredovisning och finansiell lönsamhet. Gamerschlag & Moeller 

(2011) menar på att humankapitalsredovisning i längden påverkar företagens prestationer. 

Curado et al. (2011) menar på att ett positivt samband bör finnas för kunskapsföretag i dagens 

postindustriella samhälle. Slutligen anser även Sofian & Earnest (2011) att det borde existera 

ett positivt samband mellan redovisning av humankapital och företagsprestation. Noterbart är 

dock att ingen av dessa nämnda forskares studier har visat på konkret samband i empiriska 



 12 

tester.  Emellertid har inga av dessa studier genomförts i den bransch vi ämnar undersöka. 

Med den här studien vill vi utforska en ännu inte undersökt bransch och komma fram till om 

redovisning av humankapital är finansiellt lönsamt eller inte för verksamhetsområdet. Vi 

kommer i den här studien undersöka om det finns ett samband mellan 

humankapitalsredovisning och ett antal olika aspekter av finansiell lönsamhet, något som är 

väldigt sällsynt i tidigare studier inom ämnet i andra branscher (Gamerschlag & Moeller 

2011; Curado et al. 2011; Sofian & Earnest 2011). Trots tidigare studiers resultat där inget 

samband påträffats (Gamerschlag & Moeller 2011; Sofian & Earnest 2011) har vi stor 

anledning att tro att företag som verkar inom medicin- och bioteknikbranschen faktiskt skulle 

kunna frambringa lönsamma effekter av att redovisa humankapital då tidigare forskare menar 

på att ett positivt samband mellan humankapitalsredovisning och finansiell lönsamhet bör 

finnas för kunskapsföretag i dagens postindustriella samhälle (Curado et al. 2011). 

Edenhammar & Hägg (1997) anger dessutom att de senaste åren har mer innehållsrika 

årsredovisningar, och då framförallt mer omfattande tilläggsupplysningar uppvisats. Med det 

sagt bör det finnas en orsak till att redovisning av humankapital är så pass omfattande, 

speciellt inom medicin- och bioteknik som är en kunskapsintensiv bransch. Vi tror att det 

handlar om finansiell lönsamhet men huruvida det stämmer eller inte är vad den här uppsatsen 

kommer att förevisa om. Fortsättningsvis artar sig vår frågeställning som följande; 

 

 

1.3 Problemformulering 

 

Är det finansiellt lönsamt för svenska börsnoterade  

Medicin- och Bioteknikbolag att redovisa humankapital? 
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1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att avgöra om redovisning av humankapital i svenska börsnoterade 

Medicin- och Bioteknikbolag är finansiellt lönsamt.   

 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att endast omfatta den externa redovisningen och därmed kommer inga 

interna aspekter kring redovisning av humankapital att tas upp.  
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1.6 Disposition 

Nedan följer en översikt av det genomförda arbetet. Studiens disposition och kortfattad 

redogörelse av vad varje del innehåller presenteras. 

 

1. Inledning - Uppsatsen inleds med en beskrivning av humankapital och 

redovisning. Vidare förs en problemdiskussion kring ämnet för att slutligen 

mynna ut i problemformulering och syfte. 

    

 

2. Teoretisk referensram - I den teoretiska referensramen lägger vi grunden 

för att kunna besvara frågeställningen. Kapitlet ger teori kring humankapital, 

olika typer av redovisningsteori, samt modeller för mätning av humankapital 

och avslutas med en härledning av hypotesen. 

 

3. Metod - I metodkapitlet förklarar vi hur studien har genomförts och vilket 

angreppssätt vi har arbetat med. Urval av företag, nyckeltal och insamling av 

data motiveras samt att undersökningskvalitet och källkritik diskuteras.   

   

4. Resultat - Kapitlet presenterar resultatet av datainsamling med hjälp av en 

Jämförelsematris och tabeller. Vi har även utfört multipla regressionsanalyser 

för att kunna besvara frågeställningen genom att leta efter samband mellan 

framtagna faktorer och antalet redovisade nyckeltal av humankapital, vilket 

också redogörs för i kapitlet. 

 

5. Resultatdiskussion - I resultatdiskussionen utreds och diskuteras resultatet 

som är framtaget genom regressionsanalyserna och ställs mot de tidigare 

presenterade teorierna.  

 

 5. Slutsats - I det avslutande kapitlet redogör vi för de slutsatser vi kommit 

fram till och besvarar vår problemformulering. Slutligen ges även förslag på 

vidare forskning inom ämnet och studiens bidrag.  
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2.0 Teoretisk referensram 

 

Kapitlet inleds med en kort introduktion av den osynliga balansräkningen. Det för att ge en 

förståelse av problematiken inom området. Vidare redogörs för humankapital, redovisning av 

humankapital samt olika redovisningsteorier. Därefter presenteras modellerna 

Skandianavigatorn samt Konradsmodellen. Den teoretiska referensramen avslutas med en 

sammanfattning av kapitlet med tillhörande modell och härledning av hypoteser. 

 

 

2.1 Den osynliga balansräkningen  

För att introducera ämnet inleder vi teoriavsnittet med att redogöra för Sveibys illustration av 

den osynliga balansräkningen. Illustrationen visar att balansräkningen består av två delar, en 

synlig och en osynlig del. Den synliga delen är det som syns i balansräkningen medan den 

osynliga delen är det som inte syns och därmed inte redovisas. Enligt Sveiby (1997) består 

den osynliga delen av tre delar; Humankapital, Internt och Extern kapital. Dessa tre kategorier 

är alla immateriella tillgångar som skapas av företagets ledning och dess anställda (Sveiby 

1997).  

 

Figur 1: Den kompletta balansräkningen (Sveiby 1997) 
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Balansräkningens osynliga del brukar definieras som det intellektuella kapitalet. Definition av 

det intellektuella kapitalet kan göras på flera sätt och flera forskare har försökt dela in det 

intellektuella kapitalet i olika kategorier. Sveibys ovanstående indelning med Humankapital, 

Internt och Externt kapital är en av de indelningar som brukar göras.  Andra forskare delar in 

det intellektuella kapitalet i två delar där externt och internt kapital faller under samma 

kategori. Edvinsson & Malone (1998) delar in det intellektuella kapitalet under humant och 

strukturellt kapital. Fortsättningsvis kommer denna studie fokusera på denna tvådelade 

indelning av det intellektuella kapitalet där fokus kommer läggas på det humana kapitalet. 

Begreppet humankapital diskuteras under nästa rubrik.  

 

2.2 Humankapital 

En förutsättning för diskussion av redovisning av humankapital är att vi är medvetna och 

överens om vad humankapital egentligen är, hur det definieras och hur det uppstår. Nedan 

följer därför en redogörelse för begreppet humankapital.  

Ett företags tillgångar tas upp i balansräkningen såsom maskiner, inventarier och liknande. 

Men i företag finns också andra tillgångar som det inte redovisas för, dessa tillgångar brukar 

benämnas det intellektuella kapitalet. Det intellektuella kapitalet är ett samlingsnamn för 

skillnaden mellan företagets bokförda värde och företagets marknadsvärde. Det intellektuella 

kapitalet består av två olika delar, strukturkapital samt humankapital (Edvinsson & Malone 

1998).  

Intellektuellt kapital = Humankapital + Strukturkapital  

 

Strukturkapital innebär enligt Roos et al. (2006) flera olika resurser så som databaser, 

process-handböcker, organisationsjournaler samt annan immateriell rätt som ger värde för 

företag och som är högre än det materiella värdet. Strukturkapital är också den del av det 

intellektuella kapitalet som kan ägas av ett företag. Eftersom företag äger strukturmaterial är 

strukturmaterial skyddat av äganderätten och fungerar därför som konkurrenskraft för flera 

företag. Dock måste företagen komma ihåg att strukturkapitalet inte förnyas av sig själv utan 

måste uppdateras och utvecklas av de anställda (Roos et al. 2006). 
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Den andra delen av det intellektuella kapitalet är humankapitalet vilket innebär den 

kompetens som de anställda inom företaget tillför och som gör att företaget får ett ökat 

värdeskapande (Hansson & Andersson 1999). För många företag idag är ofta kunskap och 

kunskapen inom produktionen en av de viktigaste faktorerna för framgång. Företag är i behov 

av att skapa nya innovativa lösningar, nya produkter och tjänster samt att det måste ske 

förbättringar på de redan befintliga produkterna och tjänsterna. I den processen är 

humankapitalet en av de viktigaste nycklarna, företag måste se till att stimulera och leda 

humankapitalet, för utan humankapitalet skulle företaget stå still (Stewart 1999). Medicin- 

och bioteknikbranschen är en bransch där nya produkter utvecklas, förändras eller ersätts 

snabbt i jämförelse med andra branscher. Den snabba utvecklingen gör att humankapitalet blir 

allt viktigare och krav finns på både utbildning, erfarenhet och god samarbetsförmåga 

personalen emellan (Swedish Medtech 2017).  

Humankapital tillkommer enligt Stewart (1999) när en organisation tillvaratar personalens 

kunskaper och kreativitet som krävs för att utveckla organisationen och innovationer. Stewart 

(1999) fortsätter att förklara hur ett standardiserat rutinarbete aldrig skapar humankapital till 

företag och organisationer trots att det utförs manuellt. Dessa uppgifter är för simpla och ger 

inget extra värde förutom den produkt eller tjänst det framställer. Dessa processer kan ge 

vissa konkurrensfördelar företag emellan, men är ofta så pass enkla att kopiera för ett annat 

företag så fördelarna blir kortvariga. Däremot ger värdet som ett företag innehar i form av 

humankapital ofta överlägsna konkurrensfördelar och många företags kunskap är en resurs av 

högsta betydelse (Miller et al. 1999). Flera företag har enligt Miller et al. (1999) ökat sin 

differens mellan det bokförda värdet och det verkliga värdet med åren, vilket ger en 

indikation på att det finns en ökad betydelse av humankapital och kunskap som resurs i 

företag. Tidigare har man sett personalen som mestadels en kostnad som belastar 

resultaträkningen men Roslender et al. (2006) anser att man bör gå ifrån de åsikterna och att 

man istället bör se anställda och personal i ett företag som de faktiska värdeskaparna, främst 

när det kommer till innovationer och förbättringsidéer.  Enligt Roos et al. (2006) bör företag 

även se sin personal ur en mer strategisk vinkel än vad de gjort tidigare. Företag bör idag mäta 

och värdera humankapitalet för att därigenom kunna identifiera de värdeskapande processerna 

som genomförs och till följd av det kunna öka sin konkurrenskraft gentemot andra företag. 

Det finns företag som väljer att ignorera mätning och värdering av humankapital och inte se 

personalen som en resurs, dessa företag tenderar att bli felaktigt värderade på marknaden samt 

att det finns en risk att företaget minskar sin förmåga och potential att attrahera nya 
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investerare (Roos et al. 2006). Roos et al. (2006) menar på att dessa företag får svårt att ställa 

sig mot sina konkurrenter när investerare ställer företag emot varandra i jämförelse. 

Det humana kapitalet är som nämnt ovan den värdeskapande personalen, med det sagt innebär 

det inte att all personal i ett företag bör ses som värdeskapande och som en del av 

humankapitalet. Stewart (1999) delar in personalen i ett företag i fyra olika grupper där varje 

grupp har olika arbetsuppgifter som klassificeras efter hur lätt eller svår en viss kompetens är 

att få tag på för ett företag, samt hur pass högt förädlingsvärde gruppen har gentemot 

företagets kunder. Med förädlingsvärde menar Stewart (1999) det kundvärde som en anställd 

skapar och det värde som kunden betalar faktiska pengar för. Därmed kommer inte alla 

anställda bidra lika mycket till, eller ens något alls till humankapitalet. Nedan illustreras 

Stewarts figur över olika grupper av anställda i en verksamhet: 

 

 

Svårt att ersätta, 

Lågt förädlingsvärde 

 

Svårt att ersätta, 

Högt förädlingsvärde 

 

Lätt att ersätta, 

Lågt förädlingsvärde 

 

Lätt att ersätta, 

Högt förädlingsvärde 

 

Figur 2: Olika grupper av anställda i en verksamhet (Stewart 1999)  

 

Enligt Stewart (1999) är det enbart de anställda som placeras i rutan längst upp till höger som 

frambringar faktiskt humankapital till ett företag. Anställda som placeras i denna ruta är både 

svåra att ersätta samt att det ger produkter, tjänster och hela företaget i sig en stor ökning i 

förädlingsvärde. I rutan bredvid, den övre vänstra rutan, där placeras de medarbetare som 

innehar kompetens som är svår att ersätta. Dessa personer har komplicerade arbetsuppgifter 

och dessa anställda innehar ofta väldigt mycket erfarenhet. Dock bidrar inte den gruppen med 

något direkt förädlingsvärde till kunderna utan endast ett indirekt, vilket gör att det inte bör 

ses som humankapital. Exempel på en sådan anställd kan vara en IT-chef eller en HR-chef 

(Stewart 1999). 
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I den nedre vänstra rutan placeras de anställda som både är lätta att ersätta och som inte bidrar 

med något direkt värde till kunden utan enbart indirekt värde. Arbetsuppgifterna som 

genomförs av den personalgruppen är okvalificerade och företaget kommer aldrig att vara 

beroende av dessa anställda. Dessa typer av arbetsuppgifter lär man sig fort och 

arbetsutförandet är ofta väldigt simpelt och standardiserat. Exempel på arbetsuppgifter i den 

rutan kan vara städning. I den nedre rutan till höger finns ytterligare en grupp inom företaget. 

Den gruppens anställda är även de lätta att ersätta eftersom deras arbetsuppgifter inte är 

särskilt avancerade. Dock bidrar personalen i den rutan till ett direkt värde för företagets 

kunder och därmed får den här rutan ett högt förädlingsvärde. Exempel på personal i den här 

rutan kan vara medarbetare i kundtjänst (Stewart 1999). 

Som nämnt ovan är det enbart gruppen som placeras i den övre högra rutan som bidrar till 

företagets humankapital, övriga grupper bör därför enbart ses som personalkostnader. 

Personalen i den övre högra rutan är den personal som ger kunderna anledning att välja just 

det aktuella företaget tack vare deras kunskaper, kreativitet och erfarenhet. Exempel på sådan 

personal kan vara produktutvecklare. Ju större den här gruppen är i ett företag desto starkare 

står det företaget mot sina konkurrenter enligt Stewart (1999). Stewart (1999) menar också på 

att ett företag som innehar mycket humankapital kan dessutom ta mer betalt för sina produkter 

och tjänster jämfört med konkurrenter. Dock kan dessa företag inte höja sina priser förrän de 

visat för kunder och intressenter det höga värdet i form av humankapital, vilket är en stor 

utmaning för dagens företag. 

Stewart (1999) menar på att personalen i rutan längst upp till höger är den intäktsgenererande 

personalen och att enbart dessa personer bör tillhöra kategorin humankapital. Dock finns det 

andra författare som menar på att det finns anställda som bidrar med ett högre positivt netto 

än övriga anställda, men att samtliga anställda bidrar till företagets värde och inte enbart bör 

klassas som kostnader. Edvinsson & Malone (1998) menar på att humankapitalet i ett företag 

bör klassas som den totala sammanlagda kunskapen, skickligheten, kompetensen och 

innovationsförmågan som hjälper de anställda att lösa sina uppgifter. Det bör även inkludera 

egenskaper som personliga värderingar, kulturer och filosofier. Därmed bör man konstant låta 

de anställda ha tillgång till och möjlighet att utbilda sig. Utbildning kommer generera ny 

kunskap hos de anställda som i sin tur kan tas tillvara på av organisationen (Edvinsson & 

Malone 1998). 
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Mätning av humankapital är inte enbart positivt främjat idag. Det finns flera skeptiker som 

inte kan se meningen eller nyttan med mätning och värdering (Roos et al. 2006). Dessa 

skeptiker kan dock bemötas genom att hänvisas till en studie som utfördes 2003 där ett 

experiment genomfördes med två fondförvaltargrupper (McLannahan 2003). En av grupperna 

fick en avskalad version av ett företags årsredovisning, i den versionen redovisades inget 

humankapital. Den andra gruppen fick en fullständig version av årsredovisningen med 

utförlig redovisning av humankapital. Ingen av grupperna visste under experimentet vilket 

företag de analyserade. Båda gruppernas uppgift var att analysera omsättningen och vinsten 

under de kommande två åren för det aktuella företaget samt att de skulle ge köp eller 

säljrekommendationer för företagets aktie baserad på den tillgängliga informationen. 

Experimentet resulterade i att gruppen som fick den avskalade versionen gav högre 

uppskattning på både vinst och omsättning, uppskattningar som låg långt ifrån det verkliga 

värdet på företaget. Däremot var denna första grupp väldigt negativa till företaget och gav en 

säljrekommendation på aktien. Den andra gruppens analys visade på både lägre vinst och 

omsättning än det faktiska värdena men med värden som var betydligt närmare det verkliga 

värdet än vad den första gruppen hade angett. Den andra gruppen var dessutom överlag mer 

positivt inställda till företaget och samtliga värderare gav en köprekommendation till 

företagets aktie (McLannahan 2003). Roos et al. (2006) menar på att det genomförda 

experimentet visar att humankapitalsredovisning skapar en bättre förståelse för företag, dess 

verksamhet och värdet av det. Det visar också på att helhetsbedömningen är av främsta vikt 

för att sätta värde på ett företag och inte enbart höga intäkter och liknande. 

 

2.2.1 Redovisning av humankapital 

Som nämns ovan finns det både förespråkare och skeptiker till redovisning av humankapital. 

Hur företag väljer att göra i frågan är väldigt splittrad men enligt Miller et al. (1999) så är en 

av de främsta anledningarna till redovisning av humankapital att företag vill förmedla det 

mänskliga värdet och de mänskliga resurserna till sina intressenter. Företag tenderar också att 

investera i humankapital så som utbildningar och liknande. Dessa investeringar får enligt 

bokföringslagen inte bokföras som en investering utan ska bokföras som kostnader för 

verksamheten (Hansson & Andersson 1999). Det här kan ses som ett problem som bland 

annat har belysts och illustrerats av ”Konradsgruppen”. Gruppen har diskuterat och 

problematiserat svårigheterna med den här typen av redovisning och vidare tagit fram ett 

flertal nyckeltal som företag kan använda för att mäta och redovisa humankapital externt i 
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årsredovisningen genom tilläggsinformationen (Annell & Sveiby 1989). Konradsmodellen 

kommer presenteras närmare senare i teorikapitlet. Anledningen till att personal inte får tas 

upp som en tillgång i balansräkningen utan enbart får redovisas i tilläggsinformationen är för 

att en tillgång måste uppfylla tre kriterier för att få räknas som en tillgång. För det först måste 

resursen förväntas innebära ekonomiska fördelar i framtiden, resursen måste också 

kontrolleras av företaget samt att resursen ska ha uppkommit till följd av inträffade händelser 

(IAS 38). Vid en genomgång av kriterierna i tur och ordning kan konstateras att personalen 

uppfyller kriterium ett. Genom att representera företaget gentemot kunder och bedriva 

försäljning skapar personalen framtida ekonomiska fördelar för företaget. Däremot uppfylls 

inte kriterium två. Företaget kan inte kontrollera hur länge personalen stannar och resurserna 

antas därmed inte vara inom företagets kontroll (Smith 2006). Huruvida humankapitalet 

uppfyller kriterium tre saknar betydelse eftersom det andra kriteriet inte uppfylls (Johansson 

& Mellander 2000). 

Humankapitalsredovisning kan vidare delas in i två olika delar. Den första delen är en 

monetär del och bygger på en värdering av företagets humankapital rent finansiellt. Den andra 

delen är en icke-monetär del som består av olika nyckeltal och som tar upp företagets 

humankapital på icke-finansiella sätt. Dessa icke-finansiella redovisningspunkter kan vara 

personalomsättning, yrkeserfarenhet samt personalutbildningar. Både den monetära och den 

icke-monetära delen krävs för att kunna se de humana resurserna inom företaget (Miller et al. 

1999).  

Van der Meer-Kooistra & Zijlstra (2001) har framställt olika fördelar och nackdelar med 

extern rapportering och redovisning av humankapital. Ökad transparens till finansmarknaden 

som leder till lägre kapitalkostnad samt högre marknadskapitalisering är direkta fördelar med 

redovisning av humana resurser. Även en ökad tillit hos investerare, personal och andra 

viktiga intressenter anses vara en stor fördel. Redovisning av humankapital är också lönsamt 

för ett företags långsiktiga vision eftersom redovisningen av humankapital i sig blir en form 

av marknadsföring. Vidare ser även Van der Meer-Kooistra & Zijlstra (2001) vissa nackdelar 

med redovisning av humankapital. Det finns en risk av redovisningen kan avslöja känslig 

information kring företaget som kan komma att utnyttjas av konkurrenter, samt att den 

redovisade informationen kan bli manipulerad till att enbart visa positiv information vilket 

leder till en felaktig bild av företag för externa intressenter. 
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Idag finns inget vedertaget sätt att redovisa humankapital i den externa redovisningen, utan 

företagen styr själva över den typen av redovisning. Flera författare däribland Roos et al. 

(2006) anser därför att det finns ett stort behov av att skapa en gemensam standardmodell för 

redovisning av den här typen av kapital. Ingen modell är ännu vedertagen eftersom det 

återstår flera oklarheter kring flera frågor så som om offentliga myndigheter bör vara 

involverade samt frågor kring olika globala riktlinjer för redovisning av humankapital på 

grund av hänsyn till stora kulturella skillnader (Roos et al. 2006).  Även globala 

organisationer så som Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

åskådliggör problemen med redovisning av humankapital och även de efterlyser en 

standardiserad modell (NaqdiBahar 2012). 

Roos et al. (2006) fortsätter med att diskutera vikten av icke-finansiell information, de 

diskuterar bland annat vikten av att skapa kontinuerliga kommunikationskanaler med 

potentiella investerare, intressenter samt analytiker. Detta kan göras genom att reducera den 

subjektiva delen i värderingen av humankapital. Flera studier och undersökningar har 

genomförts i frågan däribland en undersökning av Dean et al från 2012 där 500 revisorer fick 

frågan om de ansåg att humankapital bör redovisas i balansräkningen och i så fall var i 

balansräkningen. Enbart 13 % av de tillfrågade revisorerna ansåg att humankapital bör 

redovisas i balansräkningen. 4 % av dessa tretton procent tyckte att humankapital skulle 

redovisas som en omsättningstillgång, 71 % ansåg att det bör redovisas som en immateriell 

tillgång, 12 % ville placera det som en investering och resterande 13 % ville klassificera 

humankapital som en övrig tillgång. De övriga 87 % som ansåg att humankapital inte alls bör 

tas upp i balansräkningen menade på att mätning av humankapital är omöjlig att göras 

objektiv och bör därför inte inkluderas. Flera av revisorerna hade argument kring att det sker 

ständiga förflyttningar av anställda vilket skulle leda till en ständigt föränderlig tillgångspost 

(Dean et al. 2012). 

Åsikterna kring redovisning av humankapital är spridda då det finns både förespråkare och 

skeptiker. Roos et al. (2006) tror dock att börsnoterade företag nästintill kommer att ha ett 

krav på sig att titta bortom enbart resultatet för att optimera sin aktiekurs i framtiden. Den 

åsikten delar även Miller et al. (1999) som även de påpekar att intressenter framöver kommer 

lägga stor vikt vid icke-monetära värden vid bedömning av företag. Nedan följer en 

sammanställning av för-och nackdelar med att redovisa det humana kapitalet.  
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Fördelar Nackdelar 

 

 Förmedlar mänskligt värde till intressenter 

 

 Ökad transparens till finansmarknaden, leder 

till lägre kapitalkostnader och högre 

marknadskapitalisering  

 

 Ökad tillit hos investerare, personal och 

andra viktiga intressenter 

 

 Lönsamt för företagets långsiktiga vision 

eftersom humankapitalet blir en form av 

marknadsföring 

 

 Risk att redovisningen avslöjar känslig 

information som kan utnyttjas av 

konkurrenter 

 

 Den redovisade informationen kan 

manipuleras till att enbart visa positiv 

information, vilket leder till en felaktig bild 

av företaget  

  

  

 
  

 

Figur 3: Sammanställning av Van der Meer-Kooistra & Zijlstra (2001) argument om för- och nackdelar med att 

redovisa humankapitalet.  

 

2.2.2 Faktorer som styr företags omfattning av redovisning av 

humankapital 

Företag har idag möjlighet till att utöka med frivillig information rörande humankapital utöver 

de lagstadgade kraven. Tagesson et al. (2009) har studerat hur omfattande företag väljer att 

frivilligt redovisa humankapital för att därigenom kunna klargöra vilka faktorer som påverkar 

omfattningen av humankapitalsredovisning. En faktor som kom fram var företagsstorlek. 

Studien visade på att ju större företag var desto mer frivillig redovisning av humankapital 

tenderade företagen att inkludera i årsredovisningen. Orsaken tros vara att större företag har 

fler resurser och därmed fler intressenter än mindre företag att redovisa för. Tagesson et al. 

(2009) konstaterade även att när det kommer till större företag så kräver allmänheten en mer 

omfattande och utförlig redovisning än vad de gör av mindre företag. Omfattningen av 

frivillig redovisning av humankapital var också beroende av vilken bransch som företagen 

agerade inom (Tagesson et al. 2009). 

 

2.3 Redovisningsteori 

Det finns olika teorier om varför företag väljer att upprätta viss typ av redovisning. 

Frostenson (2015) menar att dessa teorier kan förklara valet av omfattning av redovisning av 
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det humana kapitalet.  Deegan och Unerman (2011) är inne på samma spår då de menar att på 

samma sätt som vid traditionell finansiell redovisning kan redovisning av humankapital 

kopplas till dessa grundläggande redovisningsteorier. Därför görs en redogörelse för dessa 

teorier nedan.  

 

2.3.1 Legitimitetsteorin  

Legitimitetsteorin gör antaganden om och påstår att företags strävan är att agera och verka 

inom de ramar och normer som det samhälle företaget agerar i ser ut. Det innebär att enligt 

Legitimitetsteorin skulle utbudet av informationen i årsredovisningar styras av efterfrågan på 

årsredovisningar. Det betyder att företag då kommer, och behöver, frivilligt redovisa det som 

samhället förväntar, vilket kan innebära stora redovisningsförändringar över tid (Guthrie et al. 

2004). Ett av företagens kommunikationsmedel idag är just årsredovisningar och målet med 

årsredovisningarna är för företaget att uttrycka att de handlingarna som genomförs är inom, 

och i linje med samhällets åsikter och värderingar. Om man då utgår från Legitimitetsteorin 

skulle företag idag redovisa mer intellektuellt kapital och därmed humankapital om det 

förväntades göra det av samhället. Det skulle i sin helhet då ge högre transparens och 

företaget skulle upplevas legitima i samhället (Guthrie et al. 2004). 

Legitimitetsteorins tankar och idéer matchar därför bra med studier och forskning som ämnar 

bevisa skillnader i redovisning av både olika typer av företag så som kunskapsföretag och 

industriföretag, samt skillnader i befintlig redovisning och önskan på annan typ av 

redovisning av samhället. Abdifatah et al. (2012) menar på att Legitimitetsteorin kan förändra 

hur företag väljer att redovisa, men har också tenderat att i flera fall även ändra samhällets 

tankar, värderingar och åsikter om vissa företag, typer av företag eller rentav företagen i sig. 

Vidare anser Abdifatah & Nazli (2012) att intellektuellt kapital och humankapital bör 

redovisas enligt Legitimitetsteorin för en korrekt värdering av företag och för en korrekt 

transparens på marknaden. Med det menar författarna att samhället först då får svar på sina 

förväntade krav på årsredovisningar och därmed kommer det också uppstå ett korrekt pris på 

aktien. 
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2.3.2 Intressentteorin 

Intressentteorin i sin tur är närliggande Legitimitetsteorin och de två teorierna ses ibland som 

två överlappande perspektiv inom samma ämne. Intressentteorin utgår även den ifrån 

samhället och dess förväntningar men väljer att dela upp samhället mer noggrant i flera olika 

grupper av intressenter (Freeman 1984). Intressentteorin har i vissa fall blivit kritiserad för att 

definitionerna på vem som är intressent och vem som inte är det är otydlig. I vissa fall har 

teorin används av specifika företag och då är det intressenter ur deras perspektiv som har valts 

ut (Mitchell et al. 1997). Deegan & Unerman (2011) har försökt att skapa en definiering och 

klassificering av Intressentteorin där de kommer fram till två olika linjer, den normativa linjen 

och den positivistiska linjen. Den förstnämnda är även kallad den etiska och moraliska linjen 

eftersom den behandlar alla intressenter lika och gör ingen hierarkisk uppdelning. Med det 

menas att maktfördelningen mellan intressenter är ointressant eftersom alla individer och 

grupper kan påverka företagets resultat. Den normativa linjen ger därmed ett väldigt stort 

urval av olika intressenter vilket exempelvis kan vara media, anställda, staten, aktieägare och 

så vidare. Alla dessa intressenter har enligt den normativa linjen rättigheter till information 

gällande företaget och företagets existens. Deegan & Unerman (2011) menar vidare att det 

ligger på företagens ansvar att redovisa dessa transparenta handlingar enligt den normativa 

linjen 

Den andra linjen av Intressentteorin är den positivistiska Intressentteorin och den pekar på 

mer specifika intressenter och deras förväntningar på företag. Den positivistiska linjen är lik 

Legitimitetsteorin på det sätt att informationen som ges styrs av efterfrågan på information. 

Enligt den positivistiska uppfattningen är inte alla intressenter lika mycket värda och behöver 

inte behandlas lika av företaget. Teorin säger att det finns mer inflytelserika intressenter som 

är av större värde för företaget och dessa intressenter bör få sina behov uppfyllda i första hand 

(Freeman 1984). (Freeman 1984). menar på att grupper som tillhör dessa mer inflytelserika 

intressenter är aktieägare, lagstiftare samt kreditgivare. Enligt författarna kommer företaget 

möta gruppernas förväntningar i den ordning dessa grupper bidrar till framgång för företaget, 

vilket därmed kan ha en stor inverkan på hur ett företag väljer att redovisa. 
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2.3.3 Institutionell teori 

I dagens samhälle tenderar företag att efterlikna andra liknande företag. Institutionell teori är 

den teori som förklarar varför. Förutom detta förklarar Institutionell teori också företags 

önskan att följa olika typer av normer (DiMaggio & Powell 1983). Carpenter & Feroz (2001) 

beskriver hur Institutionell teori används för att förklara val till användning av olika 

redovisningsalternativ. De menar att företag ofta förhåller sig till normer och sociala 

referenser samt samhällets värderingar om vad som anses vara accepterat och inte (Carpenter 

& Feroz 2001). Inom Institutionell teori finns två olika typer av huvudområden, Decoupling 

och Isomorfism. Den första antas vara förklaringen till varför företag efterliknar varandra. 

Anledningen är att de inte vill bryta mot normer som senare kan ge upphov till kritik och 

skada företaget. Den andra beskriver hur den praktiska verkligheten skiljer sig ifrån normer 

som format företagets struktur (DiMaggio & Powell 1983).  

De flesta redovisningsteorier fokuserar på att företagen och dess ledning tar beslut kring 

struktur och redovisning. Den Institutionella teorin däremot lägger mer fokus på varför 

företaget ser ut som det gör. Därmed omfattar den Institutionella teorin även sociala och 

rättsliga normer som ligger till grund för företags agerande (DiMaggio & Powell 1983). 

Dillard & Goodman (2004) menar vidare på att därmed har den Institutionella teorin en stor 

betydelse för företagens val av redovisning eftersom företagens normer i stor utsträckning 

ligger till grund när det kommer till val av redovisning. Den Institutionella teorin har även en 

stark koppling till de ovan nämnda teorierna, Legitimitetsteorin samt Intressentteorin och 

vanligtvis används den Institutionella teorin som ett komplement till dessa. Främst ligger den 

Institutionella teorin till grund för att bevisa vikten av att upprätta årsredovisningar som 

uppfyller krav av standard inte bara ur ett legalt, utan även ur ett socialt perspektiv med 

hänsyn till företagets och samhället struktur. Vidare kan även den Institutionella teorin alstra 

konsekvenser på redovisningens innehåll (DiMaggio & Powell 1983).  

 

2.4 Modeller för mätning av humankapital 

För att bemöta den subjektivitet som finns i värderingen av det humana kapitalet har ett flertal 

modeller utvecklats. Enligt Edvinsson & Malone (1998) har modellerna utvecklats för att 

uppfylla tre syften. Modellerna syftar till att granska vilka nyckeltal som används samt 
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gruppera dem efter olika kategorier. De ska standardisera data som gör det möjligt att jämföra 

olika år inom företaget men också för att kunna jämföra företaget med andra företag. 

Modellerna finns också till för att i årsredovisningen på ett begripligt sätt beskriva företagets 

situation för företagets intressenter (Edvinsson & Malone 1998). Trots att många försök har 

gjorts för att hitta ett sätt att redovisa de osynliga tillgångarna i balansräkningen menar 

Stewart (1999) att forskare inte kunnat dra några slutsatser om vilken av de utvecklade 

modellerna som är mest lämplig att använda. Nedan redogörs för två av dessa modeller som 

senare kommer att användas i undersökningen  

 

2.4.1 Skandianavigatorn 

Skandianavigatorn är en modell som utvecklades i början av 1990-talet av Leif Edvinsson. 

Modellen utvecklades under ett forskningsprojekt med syfte att hitta en metod för mätning av 

de immateriella tillgångarna i företaget. Modellen bygger på att man bör fokusera på fem 

områden där alla fyller en funktion som bidrar till att finna det intellektuella kapitalet.  De 

fem fokuseringsområdena är Finansiellt fokus, Kundfokus, Processfokus, Fokus på förnyelse 

och utveckling samt Human fokus. Inom var och en av dessa områden ges indikationer för att 

identifiera och mäta ett företags prestationsförmåga (Edvinsson & Malone 1998).  

Skandianavigatorn fungerar som ett värderingsschema för de intellektuella komponenterna 

och är ett försök att synliggöra de osynliga faktorerna (Edvinsson & Malone 1998).  

 

Figur 4: Skandianavigatorn (Edvinsson & Malone 1998) 
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Tanken är att modellen ska föreställa ett hus som ska symbolisera företaget.  För att huset inte 

ska rasa krävs att alla delar håller ihop och samspelar med varandra. Taket utgörs av 

Finansiellt fokus, här finns information som alltid går att återvända till granskning, här visas 

företagets förflutna. Exempel på information som kan tas upp här är information från 

balansräkningen så som: 

● Intäkter/anställd (Kr)  

● Förädlingsvärde (Kr) 

● Förädlingsvärde per anställd (Kr) (Edvinsson & Malone, 1998). 

 

Huset har vidare två väggar: Kundfokus och Processfokus, här beskrivs vad som händer i 

företaget idag. Processfokus mäter strukturkapitalet vilket är det kapital som är unikt från 

företag till företag och utvecklas genom humankapitalet. Här redogörs exempelvis: 

● Total avkastning i jämförelse med index (%)  

● Administrativa kostnader/anställd (Kr)  

● IT-kostnad/anställd (Kr) (Edvinsson & Malone, 1998).  

 

Kundfokus mäter det intellektuella kapitalet som finns i organisationen. Det intellektuella 

kapitalet definieras i Skandianavigatorn som organisationens kunskap, erfarenheter, teknik, 

kundrelationer samt yrkeskompetens. Kundfokus mäts exempelvis genom mätning av: 

● Marknadsandel (%)  

● Antal kunder (#)  

● Beläggning (h) (Edvinsson & Malone 1998).  

 

Nästa steg i modellen är husets grund. Här ligger fokus på Förnyelse och Utveckling och här 

mäts hur väl företaget förbereder sig för framtiden. Om företaget exempelvis ger personalen 

chans till utbildning eller utvecklar nya produkter i verksamheten tas det upp här. Exempel på 

mätbar data skulle kunna vara: 

● Utbildningskostnader/anställd (Kr)  

● Forskning och utvecklingskostnader (Kr) 

●  IT-kostnader/administrativa kostnader (%) (Edvinsson & Malone, 1998). 
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● Resurser för forskning och utveckling/total resurser (%) med flera (Edvinsson & 

Malone 1998).  

 

Den sista delen i modellen är kärnan, husets mitt och centrum, Humant fokus. Detta är den del 

av företaget som går hem varje kväll. Humant fokus består av personalen och personalens 

kompetens, med andra ord den själ och kompetens som driver företaget framåt. Exempelvis 

på mätbar data skulle kunna vara: 

● Motivationsindex (%)  

● Personalomsättning (%)  

● Antalet kvinnliga chefer (#) (Edvinsson & Malone 1998).  

 

Slutligen är det viktigt att integrera alla fem områden. Integreringen kan göras genom att 

sammanställa alla måtten i en så kallad “redovisning av det intellektuella kapitalet”. 

Edvinsson & Malone (1998) beskriver dock vikten i att komma ihåg att värdet i företaget inte 

uppstår direkt i något av de fem områdena. Värdet är ett resultat av hur väl alla områden 

samspelar med varandra. Det hjälper således inte att ha en stark personalpolitik om brister 

finns i något av de andra områdena (Edvinsson & Malone 1998). Då den här studien syftar till 

att undersöka humankapitalsredovisning och finansiell lönsamhet är det främst Finansiellt och 

Humant fokus i Skandianavigatorn som står i centrum i den här undersökningen. 

 

2.4.2 Konradsmodellen 

En annan välkänd modell är Konradsmodellen. Konradsmodellen är en modell som utvecklats 

av en grupp svenska forskare som kallade sig ”Konradsgruppen”.  Modellen utvecklades 1998 

och består av 38 nyckeltal framtagna som ett försökt till att uppvisa ett tillvägagångssätt att 

använda sig av vid redovisning av humankapitalet. Syftet är att tydliggöra hur man genom 

nyckeltal kan redovisa humankapital, istället för att skriva ut det i textform i årsredovisningen 

(Annell & Sveiby 1989). 

Nyckeltalen bygger på konceptet att det finns två typer av kapital i företag, finansiellt kapital 

(det som syns i balansräkningen) och intellektuellt (det som inte syns). Vidare delas det 

intellektuella kapitalet in i två delar, humankapital och strukturkapital. Det individbundna 

humankapitalet är medarbetarnas sociala och personliga förmågor, medarbetarnas erfarenhet 
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och utbildning samt övriga kompetenser och färdigheter som utgör medarbetarnas 

yrkeskompetens. Den andra delen av det intellektuella kapitalet är strukturkapitalet. 

Strukturkapitalet är all annan kompetens som finns i företaget förutom individkapitalet. En 

del av strukturkapitalet skulle exempelvis kunna vara handböcker, dataprogram, kundnätverk 

eller administrativa rutiner. Målet med strukturkapitalet är att skapa bra rutiner och system 

som utökar företagets affärsmöjligheter (Annell & Sveiby 1989). 

Konradsgruppen är noga med att poängtera att alla anställda inte är med och bidrar till 

humankapitalet, något som även Skandianavigatorn betonar. Till humankapitalet räknas 

endast de personer som genererar intäkter. De intäktsgenererande personerna är de personer 

som är direkt involverade i kundarbetet och produktionen. Personal som planerar, producerar 

och bearbetar den produkt kunden efterfrågar. Ett exempel skulle kunna vara företagets 

säljare eller revisorerna på en revisionsbyrå. Personal som sköter företagets organisation som 

helhet, exempelvis personal på ekonomiavdelning eller vaktmästeri bidrar inte till det humana 

kapitalet (Annell & Sveiby 1989). 

Konradsgruppen har som ovan nämnt identifierat 38 nyckeltal för att redovisa det 

intellektuella kapitalet. På nästa sida redogörs för de nyckeltal som rör humankapitalet:  
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Konradsmodellens nyckeltal om humankapital 

Antal nyanställda 

intäktsgenererade personer 

Antal nyanställda intäktsgenererande personer som varit 

anställda i högst ett år, i procent av totala antalet anställda 

intäktsgenerarede personer  

Antalet anställningsår för 

intäktspersoner 

Genomsnitt antalet år de intäktsgenererande personerna varit 

anställda i företaget 

Genomsnitt anställningstid per 

anställd 

Samanställning av antal år de anställda arbetat i företaget, 

dividerat med antal anställda  

Genomsnitt yrkesverksamhet 
Antal år de intäktsgenererade personerna arbetat i branschen, 

delat på antal intäktsgenererande personer 

Genomsnittsålder Den genomsnittliga åldern för samtliga anställda i företaget 

Individuellt kapital i år Totalt antal år intäktsgenererade personer arbetat i branschen  

Intäktspersoner i förhållande till 

antal anställda 

Antal intäktsgenererande personer i förhållande till antal 

anställda 

Kostnad för utbildning 
Sammanställning av totala kostnader som lagts på utbildning 

under året, både externa och interna 

Känslighet för avhopp 
Beskriver hur vinsten påverkas om intäktsgenererade personer 

lämnar företaget 

Resultat per anställd  Företagets resultat fördelat på antalet anställda  

Utbildning 
Redogörelse för vilken utbildning personalen har. 

Grundskoleutbildning, gymnasieutbildning akademisk examen 

eller magister/doktorsexamen 

Veteraner 
Intäktsgenererande personer som varit anställda i mer än tre år i 

procent av totalt antal anställda intäktsgenererande personer  

 

Figur 5: Konradsmodellens nyckeltal om humankapital (egenskapad modell) 
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2.4.3 Sammanfattning av modeller  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Konradsmodellen och Skandianavigatorn är två 

modeller som är relativ lika varandra. Två modeller som skapats för att tydliggöra för företag 

hur det humana kapitalet kan redovisas.  Författarna använder olika begrepp för att uttrycka 

samma koncept.  Skandiamodellen väljer att sätta olika rubriker på det intellektuella kapitalet 

för en överskådligare bild och för att det ska bli lättare att fokusera och utveckla vissa 

områden, medan nyckeltalen i Konradsmodellen faller under en rubrik. Många nyckeltal 

förekommer i båda modellerna men det finns vissa som endast existerar i den ena av 

modellerna. Detta gör att vi kan ta användning av båda modellerna och komplettera den ena 

modellen med relevanta nyckeltal som vi tycker saknas i den andra. Vår undersökning består 

främst av nyckeltal hämtade från Konradsmodellen, då Konradsmodellen består av både 

monetära och icke monetära nyckeltal, något som enligt Miller (1999) är viktigt för att täcka 

alla delar av det humana kapitalet. På så sätt har vi därför valt att använda samtliga av 

Konradsmodellens tolv nyckeltal om humankapital. Vidare har vi kompletterat med de åtta 

kvarvarande nyckeltal från Skandianavigatorn som behandlar redovisning av humankapital 

som inte redan tagits upp i Konradsmodellen. Skandianavigatorn är liksom Konradsmodellen 

ett erkänt viktigt bidrag till humankapitalsredovisning vilket gör att Konradsmodellen 

kompletterad med nyckeltal från Skandianavigatorn ger en heltäckande bild av vilka nyckeltal 

som kan användas för att redovisa det humana kapitalet.  

 

2.6 Sammanfattning och härledning av hypoteser  

Vi har nu kommit fram till den avslutande och sammanfattande delen av vårt teorikapitel. I 

den här delen kommer vi binda samman och sammanfatta det tidigare presenterade materialet 

för att kunna skapa en grund för den fortsatta studien. I slutet av kapitlet presenteras även en 

härledning av hypotesen som vi har undersökt.  

Figur 6: Den teoretiska referensramen (egenskapad modell) 
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2.6.1 Sammanfattning av kapitlet 

Den teoretiska referensramen introduceras med en presentation av den osynliga 

balansräkningen för att sedan leda in på en förklaring av begreppet humankapital. Vidare 

presenteras befintlig redovisning av humankapital samt vilka faktorer som styr företags 

omfattning av redovisning av humankapital. Fortsättningsvis presenteras Legitimitetsteorin, 

Intressentteorin och Institutionell teori, teorier som ger underlag till varför eller varför inte 

företag väljer att redovisa humankapital. Slutligen presenteras två olika modeller, 

Skandianavigatorn samt Konradsmodellen, för att beskriva och bemöta den subjektivitet som 

finns i värdering av det humana kapitalet. Modellerna är skapade som underlag till 

redovisning av de osynliga tillgångarna. Båda modellerna granskar och grupperar nyckeltal, 

standardiserar data för bättre jämförelse, samt gör ett försök till att beskriva företags situation 

för externa intressenter. Dock finns det ingen slutsats om vilken, eller om ens någon av de 

utvecklade modellerna är lämplig att använda. Ytterligare information om hur denna ram har 

tolkats och implementerats på studien redogörs för i nedanstående metoddel. 

Vi avser att undersöka hur det ser ut för svenska börsnoterade medicin- och bioteknikbolag 

idag och om det finns ett samband mellan redovisning av humankapital och finansiell 

lönsamhet. Vi tar till följd med oss frågeställningen från teorin ut i empirin och själva studien. 

För att kunna besvara frågeställningen har vi ställt upp en hypotes utifrån den teoretiska 

ramen vilken kommer att presenteras och härledas nedan. 

 

2.6.2 Härledning av hypotes 

Den hypotesen vi utgår ifrån anger att det finns ett positivt samband mellan 

humankapitalsredovisning och medicin- och bioteknikföretags finansiella lönsamhet. 

Sambandet både stödjs och talas emot av olika teorier som har behandlats i ovanstående 

teorikapitel. För det första bör det nämnas att redovisning av humankapital och hur olika 

företag väljer att göra i frågan är väldigt splittrad. Enligt Miller et al. (1999) är en av de 

främsta anledningarna till redovisning av humankapital att förmedla det mänskliga värdet och 

de mänskliga resurserna för olika intressenter. Med Miller et al. (1999) argument är ett 

positivt samband mellan humankapitalsredovisning och finansiell lönsamhet vacklande då 

författarna menar på att företag har andra avsikter än finansiell lönsamhet då det genomför 

redovisande aktiviteter. Att redovisning sker för en högre transparens och skildring av det 
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mänskliga värdet har även förmedlats i kapitlet redovisningsteorier som tar upp och behandlar 

frågan varför vissa företag väljer att redovisa för humankapital och andra inte. 

Redovisningsteorierna skiljer sig något åt men slutsatsen av teorierna är att de företag som 

väljer att redovisa humankapital gör det för att möta samhällets och intressenters krav och 

efterfrågan på information, samt för att nå en hög standard ur ett socialt perspektiv. Vidare har 

vi även i ovanstående kapitel med hjälp av teoretiskt underlag presenterat både för- och 

nackdelar med en frivillig redovisning av humankapital. Bland annat skulle fördelarna vara 

högre transparens och minskad kunskapsasymmetri. Nackdelar som presenterats är för 

mycket information till konkurrenter samt att redovisningen blir alltför beroende av 

inflytelserika intressenter (Van der Meer-Kooistra & Zijlstra 2001).  

Med tidigare argument som utgångspunkt bör ett samband mellan humankapitalsredovisning 

och finansiell lönsamhet inte kunna påvisas. Emellertid tror vi på att sambandet existerar i den 

valda branschen som vi har tänkt studera. Vidare följer argument för att ett sådant samband 

bör påvisas i branschen. Det finns ett antal tidigare studier som genomförts där forskare har 

undersökt sambandet mellan humankapitalsredovisning och finansiell lönsamhet. 

Gamerschlag & Moeller (2011) har skapat en modell som påvisar ett positivt samband mellan 

humankapitalsredovisning och företags prestationer. De menar på att humankapital påverkar 

det strukturella kapitalet som i sin tur påverkar relationskapital (företags-externa faktorer) 

som slutligen ger ett finansiellt utfall. Med det menar författarna att det finns ett orsak-verkan 

samband mellan humankapitalsredovisning och finansiell prestation i företag på grund av 

humankapitalsredovisningens påverkan på externa företagsfaktorer. Dock har modellen testats 

rent empiriskt av Möller et al. (2011) som inte lyckades fastställa något konkret samband. En 

annan forskargrupp som tror på ett positivt samband mellan redovisning av humankapital och 

prestation i företag är Curado et al. (2011). De menar på att sambandet gäller främst för 

kunskapsföretag som agerar inom ett postindustriellt samhälle. Även dessa forskare har skapat 

en modell som bör påvisa ett eventuellt positivt samband. Slutligen menar Sofian & Earnest 

(2011) även de att det existerar ett positivt samband mellan redovisning av humankapital och 

företagsprestation. Deras studie ligger i linje med Gamerschlags & Moellers (2011) och 

Curados et al. (2011) modeller. De menar på att det humana kapitalet i ett företag påverkar 

prestationen och att redovisning av detta därigenom skulle kunna ha betydelse för företags 

framgång och prestation. Noterbart är dock att inte heller Sofian & Earnest (2011) modell har 

påvisat ett konkret samband i några empiriska tester. Trots att dessa modeller inte kunnat 

bekräfta ett konkret samband har vi anledning att tro att redovisning av humankapital inom 
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den branschen vi ämnar studera har ett samband med finansiell lönsamhet. Det har vi skäl till 

att tro då Curado et al. (2011) menar på att ett eventuellt samband mellan 

humankapitalsredovisning och finansiell lönsamhet främst bör visa sig i kunskapsföretag. 

Medicin- och bioteknikbranschen är ett bra exempel på en bransch där kunskap är av största 

värde. Dessutom tenderar företag inom medicin- och bioteknik att presentera omfattande 

frivilliga årsredovisningar där mycket fokus läggs på humankapital. Att årsredovisningar, 

således främst de frivilliga tilläggsupplysningarna, har blivit mer omfattande och 

innehållsrika de senaste åren överlag (Edenhammar & Hägg 1997) bör innebära att det finns 

en orsak till fenomenet. Vi vill tro att det handlar om finansiella lönsamma effekter för 

företagen i den här studien. Möjligheten finns att länken mellan humankapitalsredovisning 

och finansiell lönsamhet ter sig vara indirekt och inte direkt. Det är med andra ord inte 

självklart att humankapitalsredovisning direkt ger finansiell lönsamhet utan kopplingen kan 

exempelvis te sig genom att humankapitalsredovisning leder till mer kompetent personal som 

i sin tur leder till finansiell lönsamhet. Ett samband bör då likväl visa sig i studien. Ovan 

presenterade argument får oss att tro att humankapitalsredovisning leder till finansiell 

lönsamhet för medicin- och bioteknikbolag och det stödjer därmed ett positivt samband i 

hypotesen. 

Vidare vid testning av hypotesen kan vi antingen bekräfta eller förkasta vår teori. 

Fortsättningsvis följer ett metodkapitel om hur vi har gått tillväga för att testa hypotesen samt 

att utfallet av testerna, analys och diskussion presenteras. Följande hypotes ligger till grund 

för studien; 

 

Det finns ett positivt samband mellan redovisning av humankapital 

 och företagens finansiella lönsamhet. 
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3.0 Metod 

 

I följande kapitel redovisar vi hur vi har gått tillväga för att genomföra undersökningen. 

Kapitlet börjar med en beskrivning av studiens ansats och en översikt av arbetets gång. 

Vidare följer redovisning av datainsamling för både primär och sekundärdata. 

Fortsättningsvis presenteras metod kring analysen. Kapitlet avslutas med att diskutera 

undersökningskvalitet och metodkritik. 

          

3.1 Studiens ansats 

Studiens syfte var att undersöka huruvida det är lönsamt eller inte för svenska börsnoterade 

medicin- och bioteknikbolag att redovisa humankapital i den frivilliga redovisningen. För att 

besvara frågeställningen och nå syftet har vi identifierat och testat olika variabler som kan 

förklara ett samband mellan finansiell lönsamhet och innehåll av humankapital i 

årsredovisningar hos de aktuella företagen. För att kunna uppfylla syftet har vi valt att först 

studera ämnet och ämnesområdet innan vi utförde den empiriska undersökningen. Därmed har 

vi använt oss av en deduktiv ansats (Bryman & Bell 2013). Anledningen till att vi har valt att 

arbeta med en deduktiv ansats arbetet igenom är för att vi ansåg att vi inte hade tillräckligt 

med kunskap kring ämnet humankapital vid arbetets start för att kunna genomföra och skapa 

en Jämförelsematris med hjälp av dokumentundersökning. Därmed valde vi att först samla in 

teori och fakta kring ämnet för att på så sätt kunna ha en fast och stabil grund att stå på. 

 

Att använda sig av en deduktiv ansats kan dock få vissa konsekvenser för arbetet. När 

forskare samlar in teori och fakta kring ämnet innan datainsamlingen börjar kan 

datainsamlingen bli vriden och till viss del påverkad av de förväntningar som forskarna redan 

innan fått genom den teoretiska bakgrunden. En tendens blir då att forskarna endast letar efter 

data som stämmer överens med de uppbyggda förväntningarna (Bryman & Bell 2013). Då vi 

är medvetna om att denna risk finns har vi ansträngt oss för att till så stor del som möjligt ha 

ett öppet sinne genomgående i undersökningen och framförallt vid datainsamling. Studien 

består av en hypotes som senare bryts ner i ett antal mindre tester. En nackdel med flera 

variabler för en och samma hypotes är att det kan uppstå ett motsägelsefullt resultat. Då kan 
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svårigheter uppstå i att bedöma och analysera data. Att studien hålls konstant till en bransch 

blir en fördel då resultatet blir lättare att analysera eftersom variabeln bransch hålls konstant. 

Nackdelen med att enbart undersöka medicin- och bioteknikbranschen är att studiens resultat 

inte direkt kan ses som överförbart till andra branscher. 

 

3.1.1 Kvantitativ metod 

Som tidigare nämnt är studien baserad på en vetenskaplig kvantitativ metod. Valet blev 

naturligt då vi ansåg att den kvantitativa metoden är den metod som är bäst lämpad för att 

komma fram till ett representativt resultat. Undersökningen har gått till så att vi först har 

utvecklat en Jämförelsematris för att mäta i vilken utsträckning svenska börsnoterade 

medicin- och bioteknikbolag använder sig av frivillig redovisning av humankapital i 

årsredovisningar. Den insamlade datan genom kvantitativ dokumentundersökning har vi 

avgränsat till att endast undersöka och studera den frivilliga tilläggsredovisningen i respektive 

företags årsredovisningar. Detta underlag har vi senare kunnat mäta statistiskt för att kunna 

ställa mot den uppsatta hypotesen och därmed kunna analysera det empiriska utfallet. 

Slutligen har vi dragit slutsatser utifrån den angivna analysen och därmed kunnat ge förslag 

till framtida forskning. Tillvägagångssättet illustreras genom figuren nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Illustration över det valda tillvägagångssättet (egenskapad figur) 

 
 

 

Ytterligare anledning till att vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod är för att skapa 

möjlighet till att ta fram ett statistiskt jämförbart underlag vilket är av stor vikt för att vi ska 
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kunna besvara frågeställningen och genomföra vår studie. Den motsatta metoden, kvalitativ 

metod, använder sig ofta av intervjuer vid datainsamling enligt Bryman & Bell (2013), vilket 

inte har varit aktuellt för oss att göra. Vidare har vi utfört en multipel regressionsanalys vilket 

är en konsekvens av en kvantitativ ansats (Bryman & Bell 2013). Vid användning av en 

kvantitativ metod och ett deduktivt synsätt brukar det främst handla om prövning av teorier 

med hjälp av hypoteser. För att kunna besvara vår angivna frågeställning har vi därför valt att 

ställa upp en hypotes.  

 

3.1.2 Operationalisering   

Operationalisering handlar om att redovisa för de begrepp som forskningen ska behandla samt 

att förklara de tillvägagångssätt som tillämpas för att mäta begreppen, anger Bryman & Bell 

(2013). Till en början kommer det att redogöras för de mått som har tillämpats för att mäta 

både graden av humankapitalsredovisning samt graden av finansiell lönsamhet. Vi kommer 

dessutom redogöra för beräkningar av de finansiella måtten samt kontrollvariabler. 

  

Jämförelsematris 

För att mäta omfattningen av humankapitalsredovising kan man använda ett antal olika 

metoder. Vi har i den här studien valt att skapa en Jämförelsematris (se bilaga 2). Matrisen är 

baserad på 20 nyckeltal från Konradsmodellen och Skandianavigatorn. Skandianavigatorn och 

Konradsmodellen är två modeller som vi anser är relativt lika varandra då båda redogör för 

nyckeltal som rör humankapitalet. Anledningen till att nyckeltal från både Konradsmodellen 

och Skandianavigatorn har använts beror på att vi anser att Skandianavigatorn belyser vissa 

relevanta nyckeltal som kompletterar Konradsmodellen och vise versa, vilket gör att vi får en 

heltäckande bild av nyckeltal som kan användas för att redovisa det humana kapitalet. Efter 

framtagning av lämpliga nyckeltal till Jämförelsematrisen granskade vi respektive företags 

årsredovisning. Årsredovisningen granskades för att se i vilken utsträckning företagen använt 

sig av dessa nyckeltal för att redovisa humankapitalet. De studerade företagen fick ett kryss i 

Jämförelsematrisen varje gång något av dessa nyckeltal redovisades i årsredovisningens 

tilläggsinformation. Här nedan följer en översikt på samtliga nyckeltal vi använt oss av i 

matrisen: 
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Antalet anställningsår för intäktspersoner                         Personaltillväxt 

Avhoppskänslighet                                                             Beläggning 

Forsknings och utvecklingskostnader                                Förädlingsvärde 

Förädlingsvärde per anställd                                             Vinst per anställd 

Förädlingsvärde per intäktsperson   Utbildning 

Genomsnittlig yrkeserfarenhet                                           Utbildningskostnader 

Individuellt kapital i år                                                       Intäkt per anställd 

Intäktspersoner                                                                  Personalomsättning 

Antal Intäktspersoner i förhållande till antal anställda        Genomsnittsålder 

Antalet anställningsår i genomsnitt   Veteraner 

  

Jämförelsematrisen har vi senare använt som underlag för den multipla regressionsanalysen 

då den illustrerar i vilken omfattning de aktuella företagen redovisar sitt humankapital. I 

uppsatsen definieras omfattning som sammanlagt antal förekommande kryss varje företag har 

i matrisen.  Desto fler kryss desto större omfattning av redovisat humankapital. 

  

Finansiell lönsamhet 

Det finns ett antal tidigare studier som har beräknat finansiell lönsamhet och finansiell 

prestation inom företag så som Makni et al. (2009), Waddock & Graves (1997), Belu & 

Manescu (2013). Dessa tidigare studier har alla använt olika lönsamhetsmått för att beräkna 

den totala finansiella lönsamheten. Efter att vi studerat tidigare forskning har vi valt att 

använda oss av fyra olika redovisningsbaserade mått, även så kallade kortsiktiga 

lönsamhetsmått. Samt tre olika marknadsbaserade mått eller långsiktiga lönsamhetsmått. Att 

använda sig av olika typer av lönsamhetsmått ger enligt Nollet & Mitrokostas (2016) mer 

kraftfulla och trovärdiga resultat då det täcker en större vidd av finansiell lönsamhet. De 

redovisningsbaserade måtten som vi har tillämpat är Avkastning på totala tillgångar (ROA, 

Return on Assets), Avkastning på eget kapital (ROE, Return on Equity), Vinstmarginal samt 

Kapitalomsättningshastighet. I kategorin marknadsbaserade mått har vi använt oss av 

Börsvärde, MB ratio samt Tobins Q ratio. 
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Redovisningsbaserade mått 

ROA, ROE, Vinstmarginal samt Kapitalomsättningshastighet är redovisningsbaserade mått 

som är vanligt förekommande i tidigare forskning för att ta fram och beräkna finansiella 

prestationer och lönsamhet. ROA (Return on Assets) eller Avkastning på totala tillgångar är 

ett av de vanligaste nyckeltal som företag använder sig av enligt Carlsson (2014). Formeln för 

att räkna ut ROA ser ut enligt följande: 

 

ROA = Nettoresultat / Totala tillgångar 

 

Formeln inkluderar samtliga tillgångar vilket innebär att det visar effektiviteten i företagets 

kapitalanvändning. Vilket medför att måttet visar hur väl ett företag utnyttjat sina resurser för 

att skapa vinster. Därmed är det enligt Carlsson (2014) ett av de viktigaste måtten för att mäta 

finansiell lönsamhet och prestation. All data för att räkna ut ROA för respektive företag och år 

är hämtad ur företagens årsredovisningar. 

 

Det andra redovisningsbaserade måttet är ROE (Return on Equity) eller Avkastning på eget 

kapital. Det här måttet inkluderar insatserna från aktieägare som enligt Carlsson (2014) är 

företagets viktigaste intressenter. Vidare förklarar Carlsson (2014) att företagens framtida 

agerande beror främst på beslut tagna av aktieägare och bör även det ses som ett av de 

viktigaste lönsamhetsmåtten när det kommer till finansiell prestation. Även datan för att 

beräkna ROE är hämtad ur företagens egna årsredovisningar och måttet mäts enligt följande 

formel i studien: 

 

ROE = Nettoresultat / Eget kapital 

 

Vidare har vi använt oss av Vinstmarginal som ett redovisningsbaserat mått på finansiell 

lönsamhet. Vinstmarginalen visar företagets vinst i förhållande till omsättning. Enligt 

Carlsson (2014) är Vinstmarginalen ett bra mått att använda för att bedöma den finansiella 

prestationen i de fall man kan ställa Vinstmarginalen i förhållande till andra faktorer. Följande 

formel har använts för att beräkna Vinstmarginalen i studien: 

 

Vinstmarginal = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) /Omsättning 
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Slutligen har vi använt Kapitalomsättningshastighet som ett redovisningsbaserat mått. 

Carlsson (2014) anger att måttet fungerar som en bra mått på finansiella prestationer då det 

visar på hur effektivt och lönsamt ett företag använder sitt kapital i förhållande till företagets 

egen omsättning. Carlsson (2014) anger också att måttet är lämpligt vid jämförelse av 

finansiell prestation inom det egna företaget över tid och passar därför bra för den här studien. 

Följande formel har använts för att räkna ut Kapitalomsättningshastigheten med hjälp av data 

hämtad från företagens årsredovisningar: 

 

Kapitalomsättningshastighet = Omsättning / Totalt kapital 

 

Marknadsbaserade mått 

De marknadsbaserade måtten för finansiell lönsamhet som vi har valt att använda i studien är 

Börsvärde, MB ratio samt Tobins Q ratio. Alla tre mått baseras på marknadsvärdet som 

hämtats från databasprogrammet Thomson Reuters DataStream. Börsvärde är det hämtade 

marknadsvärdet som vi har använt som ett mått för att bedöma finansiell lönsamhet i 

företagen. Då Börsvärdet sätts utanför företaget och är ett rent från formler är det ett optimalt 

värde för att sätta emot humankapitalsredovisning och därmed bedöma om det har en positiv 

effekt. Vi har även beslutat att använda oss av det marknadsbaserade måttet MB ratio som är 

ett mått som använts i tidigare forskning av bland annat Belu & Manescu (2013). Gentry & 

Shen (2010) pratar om MB ratio, även kallat Market to Book value, som ett bra mått på ett 

företags prestation på aktiemarknaden i förhållande till företagets styrka, måttet blir därför 

användbart i studien. Följande formel har använts för att räkna ut MB ratio. 

 

MB ratio = Marknadsvärde / Totala tillgångar 

 

Slutligen har även Tobins Q ratio använts som ett marknadsbaserat mått på finansiell 

lönsamhet. Även Tobins Q ratio är ett aktiebaserat mått för finansiell prestationsmätning. 

Belu & Manescu (2013) förklarar vidare att måttet är skapat för att undersöka värdet av 

företags investeringar men fungerar även bra som ett lönsamhetsmått. Precis som övriga 

marknadsbaserade mått i studien är underlaget för beräkning hämtad från databasprogrammet 

Thomson Reuters DataStream samt från företagens egna årsredovisningar. Tobins Q ratio kan 

mätas på flera sätt, i vår undersökning har följande formel använts för att ta fram måttet: 

 

Tobins Q ratio = Marknadsvärde / Totala skulder 
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Kontrollvariabler 

Då det finns olika externa faktorer som påverkar på den finansiella prestationen har vi använt 

oss av ett antal kontrollvariabler. Anledningen till användning av kontrollvariabler är för att 

om man missar att ta med relevanta sådana så finns det risk för att felaktiga slutsatser dras om 

huvudsambandet. I studien har vi valt att beakta följande fyra kontrollvariabler; Företagsålder, 

Balanslikviditet, Soliditet samt Omsättning. Tidigare forskning som berör relationen mellan 

humankapitalsredovisning och finansiella prestationer tar hänsyn till olika faktorer som kan 

påverka resultatet av studien. McWilliams & Siegel (2000) menar att varierande framkomna 

resultat kan bero på olika forskares hänsyn till externa faktorer. Waddock & Graves, 1997) 

menar på att externa faktorer så som företagsstorlek och företagsålder bör tas hänsyn till då 

större företag med fler år på nacken upplever större press från aktörer i samhället och därmed 

tenderar att ha mer omfattande årsredovisningar än nödvändigt. Vidare bör även risk tas 

hänsyn till som en extern faktor vid studier kring redovisning och finansiell prestation. 

Orlitzky et al. (2003) menar på att risk som en extern faktor ofta kan ha stor påverkan på 

företag när det kommer till aktiviteten och processen årsredovisning. Därmed har vi 

inkluderat Balanslikviditet samt Soliditet som kontrollvariabler då dessa kan ses som mått på 

risk inom företag. 

 

Samtligt underlag för beräkning av kontrollvariabler är även det hämtat från företagens egna 

årsredovisningar samt databasprogrammet Thomson Reuters DataStream. Företagsålder och 

Omsättning är hämtade direkt från företagets egna siffror. Övriga två kontrollvariabler är 

uträknade enligt följande formler i studien: 

 

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder 

 

Soliditet = Justerat eget kapital / Totala tillgångar 

 

3.2 Insamling av teoretisk och empiriskt underlag 

Studiens empiri består av en granskning av företagens årsredovisningar. Det genom 

granskning framtagna materialet används senare för att göra statistiska mätningar i syfte att 

testa den framtagna hypotesen. Den teori som använts i uppsatsen består av litteratur och 

vetenskapliga artiklar som berör ämnet. 
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3.2.1 Primär & sekundär datainsamling 

Vid insamling av data finns två olika typer av data, primär- och sekundärdata.  Primärdata är 

den typ av data som insamlats för första gången som exempelvis intervjuer och enkäter. 

Sekundärdata är den typ av data som sammanställts och analyserats av någon annan än 

författarna själva för annat ändamål, exempelvis statistiska underlag (Bryman & Bell, 2013).  

Med anledning till att viss informationen och data tidigare insamlats av någon annan än 

författarna har vi under arbetets gång haft ett kritiskt förhållningssätt.  

  

Det insamlade materialet är främst hämtat från företagens årsredovisning där fokus legat på 

redovisade nyckeltal samt finansiell information för underlag till lönsamhetsmåtten. I de fall 

information om medarbetarna förekommit i den löpande texten har denna information också 

använts. Tanken med studien av årsredovisningar var att skapa en djupare inblick i ämnet, 

samt göra en kartläggning av hur redovisning av humankapital ser ut i dagsläget. Detta för att 

senare ha möjlighet att besvara den formulerade frågeställning. Det insamlade materialet har 

sammanställts i en Jämförelsematris. Jämförelsematrisen utvecklades för att skapa en 

lättöverskådlig och bra struktur för inblick i företagens redovisning av humankapital i 

dagsläget. Jämförelsematrisen är uppbyggd med företagen på den ena axeln och nyckeltal på 

den andra axeln. När ett företag redovisar för ett av de aktuella nyckeltalen i 

tilläggsinformationen har de fått ett kryss i matrisen. Matrisen har vi sedan haft som underlag 

för att tydligt och smidigt kunna redogöra för hur pass mycket humankapitalsredovisning 

varje företag presenterar i årsredovisningarna. Vi har samlat data för en period av 10 år. Dock 

har vi inte samlat in data från alla 10 åren utan gjort det i tre tidsintervall, år 2005, år 2010 

samt år 2015. I Jämförelsematrisen är tidsintervallen år 2004, år 2009 samt år 2014 på grund 

av tidsförskjutningen. Anledningen till det är att humankapitalsredovisning som sker 

exempelvis år 2004 bör först visa på en eventuell finansiell lönsam effekt i redovisningen året 

där på, d.v.s. år 2005. Av den orsaken har data gällande humankapitalsredovisning och data 

gällande finansiell lönsamhet plockats in med en tidsförskjutning på ett år. Motivet till att vi 

valt tidsaspekten 10 år är för att undersöka hur förändringen av både finansiell lönsamhet och 

förändringen av humankapitalsredovisning sett ut. På så sätt kan vi lättare avgöra om det finns 

något samband däremellan genom att undersöka hur de båda utvecklas över tid.  
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3.2.2 Litteraturinsamling 

Vår teoretiska referensram består av tidigare publicerat material om humankapital. De artiklar 

och den litteratur vi använt oss av är huvudsakligen hämtade från Linnéuniversitetets 

bibliotek genom databasen OneSearch eller böcker tillgängliga på universitetsbiblioteket. 

Vanligt förekommande ord vid sökning av artiklar har varit: Human resource accounting, 

Intellectual capital samt humankapital.  Med hjälp av dessa sökord hittade vi relevanta artiklar 

som berörde redovisning av humankapital och som vi såg som användbara i teorikapitlet.   

  

3.2.3 Urval av företag  

Enligt databasen Holdings finns idag 63 registrerade medicinteknikbolag och 37 registrerade 

bioteknikbolag på svenska Stockholmsbörsen. Då vi har valt att undersöka de börsnoterade 

företagen 10 år tillbaka har vi fått ett bortfall då inte alla av dessa bolag har existerat under så 

lång tid, vilket gett oss ett undersökningsunderlag på 28 medicinteknikbolag samt 16 

bioteknikbolag. Sammanlagt har vi med andra ord studerat 44 företag under 10 års tid. Det 

relativt lilla antalet gör att ett urval inte behöver göras och samtliga registrerade bolag de 

senaste 10 åren är medtagna i undersökningen. Företagen som ingår i urvalet presenteras i 

bilaga 1.  

 

3.3 Analysmetod 

Vidare kommer en redogörelse för hur vi har valt att metodisk arbeta fram resultatet som 

ligger till grund för att besvara frågeställningen. Den kvantitativa dataanalysen är uppbyggd i 

två steg. Först har vi skapat en Jämförelsematris för de observerade företagen som behandlar 

deras befintliga samt tidigare redovisning av humankapital. Jämförelsematrisen beskrivs ovan 

under kapitlet 3.1.2 Operationalisering. Med hjälp av Jämförelsematrisen genomfördes 

multipla regressionsanalyser vilket redogörs för fortsättningsvis. 

 

3.3.1 Regressionsanalys  

Det andra steget i den kvantitativa dataanalysen var genomförande av multipla 

regressionsanalyser. De multipla regressionsanalyserna ligger till grund för att besvara 
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studiens hypotes och därmed frågeställning. Syftet med studien var att undersöka om 

humankapitalsredovisning leder till finansiell lönsamhet, där vi tagit hänsyn till ett antal olika 

lönsamhetsmått. Det innebär att vi kommer att inkludera ett flertal olika variabler i 

regressionerna. De Veaux et al. (2015) förklarar att en multipel regressionsanalys är lämplig 

när det finns två eller flera variabler. Det innebär att just regressionsanalys blir ett bra val för 

studien. De multipla regressionsanalyserna är utförda i det statistiska analysprogrammet SPSS 

för att undersöka om det finns ett positivt samband mellan redovisning av humankapital och 

finansiell lönsamhet. För att kunna göra en bedömning har vi utfört ett antal olika tester som 

kommer att redovisas för nedan. Multipla regressionsanalyser baseras på en beroende variabel 

och ett antal oberoende variabler samt kontrollvariabler. De beroende variabler vi använt är de 

sju tidigare nämnda redovisningsbaserade och marknadsbaserade lönsamhetsmåtten. 

 

Det redovisningsbaserade lönsamhetsmåtten vi har använt är: 

● Return on Assets (ROA) 

● Return on Equity (ROE) 

● Vinstmarginal 

● Kapitalomsättningshastighet 

 

Det marknadsbaserade lönsamhetsmåtten vi har använt är: 

● Börsvärde 

● MB ratio 

● Tobins Q ratio 

 

Vidare har vi även använt ett antal kontrollvariabler som var följande: 

● Omsättning 

● Företagsålder 

● Balanslikviditet 

● Soliditet 

 

Den flesta mått och variabler är hämtade direkt från företagens egna årsredovisningar. Ibland 

har inte de direkta måtten funnits till hands i årsredovisningar och då har vi med hjälp av 

given information fått räkna ut de siffror vi eftersökt. Formlerna som använts för att få fram 

önskvärda mått och variabler redovisas under rubriken Operationalisering punkt 3.1.2. De 

marknadsbaserade måtten är alla baserade på marknadsvärdet vilket vi har hämtats från 
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databasen Thomson Reuters DataStream. När vi samlat in all den information vi behövde 

inledde vi testerna med att föra in den insamlade datan i analysprogrammet SPSS. Vi började 

med år 2015, då vi använder oss av mått och variabler för år 2015 men Jämförelsematrisen för 

2014. Det har vi gjort eftersom det är först i årsredovisningen år 2015 som en eventuell 

lönsam effekt bör kunna ses från humankapitalsredovisningen från 2014. Innan vi genomfört 

multipla regressionsanalyser har vi gjort korrelationstester på samtliga variabler för att kunna 

utesluta variabler som varit för lika varandra. När vi hade gjort korrelationstesterna kunde vi 

börja med regressionsanalysen. 

 

Vi har utfört fjorton stycken regressionsanalyser vardera på åren 2005, 2010 samt 2015. Sju 

av modellerna är med de redovisningsbaserade och marknadsbaserade lönsamhetsmåtten som 

beroende variabler samt ett antal oberoende variabler, kontrollvariabler och utfallet från 

Jämförelsematrisen. Övriga sju modeller är även de med det redovisningsbaserade och 

marknadsbaserade lönsamhetsmåtten samt oberoende variabler och kontrollvariabler men då 

har vi undersökt förändringen i den beroende variabeln från tidigare år samt förändringen i 

omfattning av humankapitalsredovisning från tidigare år. Det har vi gjort för att kunna se om 

förändringarna är signifikanta. I bilaga 5 finns en guide för de utförda testerna och vilka 

variabler som varit inkluderade vid vilka modeller. Vidare har vi även utfört två 

sammanställande regressionsanalyser där alla tre åren, 2005, 2010 samt 2015 varit 

inkluderade. Det har vi utfört för att få en mer generell och övergripande bild av situationen. 

De sammanställande modellerna visar på en mer täckande bild till skillnad från de modellerna 

vi gjort på separata år som ger mer möjlighet till jämförelse. Genom att genomföra dessa olika 

typer av tester kan vi lättare hitta eventuella trender kring signifikanta variabler. 

 

Hur vi har analyserat utfallet redovisas för i diskussionsdelen av uppsatsen. Dock bör vi 

nämna att för att kunna avgöra om det fanns ett eventuellt statistiskt samband och signifikans 

mellan lönsamhetsmåtten och omfattningen av humankapitalsredovisning beslutade vi att 

modellernas signifikansnivå skulle vara under Sig. 0,05, med andra ord under 5 

procentsnivån, för att det skulle finnas ett statistiskt samband.  
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3.4 Undersökningskvalitet 

För att en studie ska ge trovärdighet och för att en kvantitativ undersökning ska vara 

övertygande, sann, ärlig och av hög kvalitet så krävs det att studien uppnår reliabilitet samt 

validitet. Därför kommer dessa begrepp att behandlas nedan. Begreppen kommer att 

diskuteras med anknytning till vår studie, hur vi har gått tillväga samt vilka åtgärder vi har 

vidtagit för att uppnå dem. 

  

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida de framtagna resultaten i en undersökning skulle bli 

detsamma och visa samma resultat om undersökningen skulle göras om på nytt. Skulle 

undersökningen bli annorlunda och påverkas av slumpmässiga och tillfälliga villkor innebär 

det att studien har låg reliabilitet.  I en kvantitativ studie är hög reliabilitet av extra stort värde 

(Bryman & Bell 2013). Målet med vår studie var att det resultat vi kommit fram till skulle 

vara exakt detsamma resultat som en annan grupp skulle åstadkomma vid en likadan 

undersökning. För att vi ska nå så hög reliabilitet som möjligt har vi valt att arbeta extra noga 

med vår empiriska datainsamling, då den ger störst påverkan till studien. 

  

Den sekundärdata som vi har använt oss av i vår studie har vi försökt att kritiskt granska. Det 

är av stor vikt enligt Jacobsen (2002) då felaktigt insamlad data kan ha stora konsekvenser för 

studien. Sekundärdata i form av årsredovisningar som vi har studerat har vi plockat direkt från 

de aktuella företagens hemsidor då vi anser att risken för felaktigheter och oriktiga 

årsredovisningar är som minst då. Eftersom vi har hämtat data från företagens egna officiella 

årsredovisningar så bedömer vi det som att årsredovisningarna vi studerat ger en rättvisande 

bild och följer god redovisningssed. Den teoretiska bakgrunden är utarbetad av fakta insamlad 

från vetenskapliga artiklar samt vetenskaplig litteratur. Därmed bedömer vi att den teoretiska 

bakgrunden är högst trovärdig. Använda databaser samt sökord för de teoretiska data har vi 

presenterat ovan under rubriken litteraturinsamling. 

 

3.4.2 Validitet  

Det andra begreppet vi har valt att jobba med för att vår studie ska få hög trovärdighet är 

validitet som Bryman & Bell (2013) anser vara ett av de viktigaste forskningskriterierna. 
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Begreppet hög validitet innebär att en studie eller liknande faktiskt mäter det som studien har 

för avsikt att mäta. Bryman & Bell (2013) beskriver det vidare som hur väl forskarna mäter de 

faktorer som de faktiskt vill undersöka. Fortsättningsvis diskuterar Jacobsen (2002) begreppet 

validitet och delar in det i två olika delar, intern och extern validitet. Den interna validiteten 

förklaras som nämnt ovan att forskaren mäter det som är för avsikt att mätas och att andra 

perspektiv lämnas åt sidan. Då vår studie är baserad på en Jämförelsematris som är utformad 

efter Konradsmodellen samt Skandianavigatorn, samt finansiella lönsamhetsmått baserade på 

företagens egna siffror, anser vi att den insamlade data från årsredovisningarna har fokus på 

rätt information och därmed ger en hög validitet till studien. Dessutom har vi använt oss av en 

uppemot 10 olika kontrollvariabler vid regressionsanalysen vilket även det ökar den interna 

validiteten. 

 

Jacobsen (2002) diskuterar även den externa validiteten som handlar om hur generaliserbar en 

studie eller undersökning är. Extern validitet kan också benämnas yttre validitet och fokuserar 

på omfattningen av resultat som är generaliserbart till andra personer, sammanhang, 

situationer och platser. De resultat som framkommer vid en studie kan se annorlunda ut 

beroende på det valda urvalet. Exempelvis tenderar enskilda försökspersoner att agera på ett 

annorlunda sätt då de är medvetna att de är med i en studie. Därmed kan den externa 

validiteten öka om urvalet är mer representativt. Vi anser att den externa validiteten i vår 

studie är hög då vi har undersökt samtliga börsnoterade medicin- och bioteknikbolag som 

varit aktiva de senaste 10 åren. Validiteten blir hög då vi inte utelämnat något börsnoterat 

medicin- eller bioteknikbolag. Studiens empiriska data är även uteslutande hämtad från 

årsredovisningar från de aktuella företagens hemsidor utan företagens vetskap.   

 

3.4.3 Källkritik 

Vi vill i det här kapitlet även belysa betydelsen av trovärdig källkritik. Innehållet i en studie är 

enbart så bra som de dokument de bygger på. Det dokument vi har valt att använda oss av har 

vi bedömt efter kriterierna autenticitet, trovärdighet och representativitet. Att ett dokument är 

autentiskt innebär att dokumentet är det som det utger sig för att vara. Vidare bör använda 

dokument vara trovärdiga, det vill säga att det ska finnas en grund för att åsikterna i 

dokumentet inte är förfalskade eller dylikt (Bryman & Bell 2013). Slutligen har vi även sökt 

representativitet i de dokumenten vi använt, med det menat har vi valt att använda dokument 

som varit representativa för andra relevanta dokument. 
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De årsredovisningar som vi har studerat är hänförda direkt från det studerade företagen och 

därmed blir dokumenten autentiska. I och med att det är årsredovisningar vi har studerat och 

främst tilläggsinformationen blir studien därmed även bedömd som trovärdig och relevant.  

  

3.5 Metodkritik  

För att nå bästa möjliga trovärdighet och även visa på transparens i studien har vi valt att 

presentera ett stycke som behandlar kritik gentemot vår egen metod. Vi anser att det är av vikt 

att vi som författare är kritiska till vår egen studie och att vi ser på studien med opartiska ögon 

för att ge bästa möjlig resultat och för att på så sätt bidra med praktisk relevans. En nackdel 

som vi kan finna i vår egen studie är dokumentundersökningen. Det finns en potentiell risk att 

vi oavsiktligt kan ha missat relevant information i form av nyckeltal när vi studerat 

årsredovisningarna för att ta ut underlag till vår Jämförelsematris. Den risken har vi varit 

medvetna om och därför har vi försökt vara så pass noggranna som möjligt vid 

genomförandet. 

 

Vi har i den här studien valt att arbeta efter en kvantitativ ansats. En alternativ väg att gå 

kunde ha varit att arbeta mer kvalitativt och använda oss av intervjuer som underlag. Dock 

bedömde vi det som att bästa svar på vår problemformulering skulle komma genom 

granskning av årsredovisningar och inte intervjuer. Alternativt kunde vi ha intervjuat olika 

företag för att undersöka huruvida de ansåg det lönsamt att redovisa humankapital. Dock tror 

vi att det hade blivit mer vinklat och opartiskt. Svaren hade troligtvis också blivit mer 

övergripande och inte så konkreta.  

 

Fortsättningsvis har vi valt att använda oss av Konradsmodellen och Skandianavigatorn i vårt 

arbete för att ta fram de nyckeltal vi har kollat på i företagens årsredovisningar. Vi är 

medvetna om att modellerna är något äldre, utvecklade under 80- och 90-talet, trots det anser 

vi att de än idag är det främsta modellerna för att ta fram rekommendationer kring användbara 

nyckeltal. Därmed valde vi att använda oss av dessa modeller för att driva studien vidare.  

 

En av avgränsningarna vi har gjort i studien är att enbart undersöka huruvida det är finansiellt 

lönsamt för svenska börsnoterade medicin- och bioteknikbolag att redovisa humankapital. 

Därmed kan vi inte uttala oss huruvida andra typer av företag får lönsamma fördelar av den 
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typen av redovisning. Att vi enbart har undersökt en viss typ av företag innebär att vi inte har 

möjlighet till att generalisera resultatet mot andra typer av kunskapsföretag. En generalisering 

bör inte göras mot andra typer av företag då det kan finnas en tendens att de undersökta 

företagen i samma bransch redovisar sitt humankapital på ett likvärdigt sätt, med andra ord 

kan det finnas en chans att företagen som verkar inom samma bransch har en typ av 

”redovisningstrend”.  
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4.0 Resultat 

 

I följande kapitel presenteras den insamlade datan från undersökningen samt resultatet av de 

gjorda testerna. Materialet ska svara på problemformuleringen “Är det lönsamt att redovisa 

humankapital i svenska Medicin- och Bioteknikbranschen”. Resultatet presenteras med hjälp 

av tabeller och diagram samt förklarande text.  

 

 

4.1 Dokumentundersökning 

I undersökningen har 44 företag i svenska medicin- och bioteknikbranschen undersökts och 

granskats. Nedan presenteras Jämförelsematrisen med de antal kryss respektive företag har 

fått med hjälp av tre olika tabeller, en tabell för varje år som undersökts. Diagram för hur 

vanligt förekommande respektive nyckeltal var i årsredovisningarna för år 2004, 2009 samt 

2014 ges även. Vidare redogörs för beskrivande statistik över medelvärde samt median för 

lönsamhetsmåtten år 2005, 2010 och 2015. All hämtad information kring nyckeltal och för 

respektive företag har förts in i Excel och SPSS där beskrivande statistik, korrelationsanalys 

och regressionsanalys har genomförts. Samtlig inhämtad information om företag och 

lönsamhetsmått finns i bilaga 3.   

  

4.1.1 Beskrivande statistik redovisning av humankapital 

År 2014 redovisar de granskade bolagen i genomsnitt sex nyckeltal per företag som rör 

humankapital. Det företag som redovisade flest nyckeltal var Ortivus AB och Genovis AB 

som redovisade 14 stycken. Hamlet och Medivir redovisade noll nyckeltal vilket också var 

lägst antal redovisade nyckeltal i branschen. Vanligast förekommande nyckeltal var “Antalet 

anställningsår för intäktsgenererande personer”. Detta nyckeltal förekom i 35 av 44 fall.  Det 

kan också konstateras att ingen av de undersökta företagen redovisade nyckeltalen “Vinst per 

anställd eller Förädlingsvärde per anställd”. Nedan görs en detaljerad redovisning av hur 

många nyckeltal respektive företag redovisat för år 2014 samt ett diagram över hur vanligt 

förekommande respektive nyckeltal var i årsredovisningarna. 
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Företag

Omfattning av 

redovisat 

humankapital

Företag

Omfattning av 

redovisat 

humankapital

Active Biotech
12

IDL Biotech AB
6

ADDvise Group 4 Immunicum AB 7

Alligator Bioscience 3 LIDDS AB 1

AlphaHelix Molecular Diagnostics 8 LifeAssays AB 11

Alteco Medical Ab 4 MedicPen 2

Arcoma AB 11 Medirox 9

Arocell AB 4 Medivir 0

Bioinvent 10 Oasmia Pharmaceuticals 13

Boule Diagnostics 11 Ortivus AB 14

CellaVision 11 Ortoma 2

CombiGene AB 3 Phase Holographic Imaging PHI 9

Corline Biomedical 4 QuickCool 2

Diamyd Medical 5 Raysearch Laboratories 13

Doxa AB 8 Redsense Medical 4

Elekta 2 Respiratorius AB 10

Elos Medtech 2 Scandidos 7

Emotra 2 Senzime 5

Eurocine Vaccines 4 Spago Nanomedical 11

European Institute of Science 4 SpectraCure 2

Genovis AB 14 Stille 4

Getinge 4 Vitrolife 2

Hamlet pharma 0 Xvivo Perfusion 9

 

Medelvärde: 6  Median: 4,5 

 

Figur 8: Sammanställning av antal redovisade nyckeltal i respektive undersökt företag år 2014 

 

 

Figur 9: Diagram över hur vanligt förekommande respektive nyckeltal var i redovisningen år 2014 
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År 2009 redovisade de granskade bolagen i genomsnitt 4,4 nyckeltal per företag som rör 

humankapital. Det företag som redovisade flest nyckeltal var Ortivus AB som redovisade 13 

stycken. Hamlet och Medivir redovisade båda noll nyckeltal vilket också var lägst antal 

redovisade nyckeltal i branschen. De vanligaste förekommande nyckeltalen var Antalet 

nyanställda vilket förekom i 40 av 44 fall. Vinst per anställd, Veteraner, Individuellt Kapital i 

år, Förädlingsvärde per anställd och Förädlingsvärde redovisades aldrig av något företag i 

branschen. Nedan görs en detaljerad redovisning av hur många nyckeltal respektive företag 

redovisat 2009 samt ett diagram över hur vanligt förekommande respektive nyckeltal var i 

årsredovisningarna.  

 

 

 

 

Medelvärde: 4,4   Median: 3 

 

Figur 10: Sammanställning av antal redovisade nyckeltal i respektive undersökt företag år 2009 

 

 

Företag

Omfattning av 

redovisat 

humankapital

Företag

Omfattning av 

redovisat 

humankapital

Active Biotech 12 IDL Biotech AB 5

ADDvise Group 2 Immunicum AB 2

Alligator Bioscience 3 LIDDS AB 1

AlphaHelix Molecular Diagnostics 6 LifeAssays AB 11

Alteco Medical Ab 1 MedicPen 2

Arcoma AB 3 Medirox 7

Arocell AB 4 Medivir 0

Bioinvent 8 Oasmia Pharmaceuticals 11

Boule Diagnostics 9 Ortivus AB 13

CellaVision 10 Ortoma 2

CombiGene AB 3 Phase Holographic Imaging PHI 4

Corline Biomedical 4 QuickCool 2

Diamyd Medical 5 Raysearch Laboratories 12

Doxa AB 3 Redsense Medical 2

Elekta 2 Respiratorius AB 5

Elos Medtech 2 Scandidos 1

Emotra 2 Senzime 2

Eurocine Vaccines 4 Spago Nanomedical 9

European Institute of Science 4 SpectraCure 1

Genovis AB 9 Stille 3

Getinge 2 Vitrolife 2

Hamlet pharma 0 Xvivo Perfusion 4
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Figur 11: Diagram över hur vanligt förekommande respektive nyckeltal var i redovisningen år 2009 

 

 

År 2004 redovisade de granskade bolagen i genomsnitt 3,3 nyckeltal per företag som rör 

humankapital. Det företag som redovisade flest nyckeltal var Active Biotech som redovisade 

12 stycken. Hamlet, Medivir och Medirox redovisade noll nyckeltal vilket också var lägst 

antal redovisade nyckeltal i branschen. De vanligaste förekommande nyckeltalen var Antalet 

nyanställda vilket förekom i 41 av 44 fall. Vinst per anställd, Veteraner, Intäkt per anställd, 

Individuellt kapital i år, Förädlingsvärde, Förädlingsvärde per anställd och Beläggning 

redovisades aldrig av något företag i branschen. Nedan görs återigen en detaljerad 

redovisning av hur många nyckeltal respektive företag redovisat 2004 samt ett diagram över 

hur vanligt förekommande respektive nyckeltal var i årsredovisningarna.  
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Företag

Omfattning av 

redovisat 

humankapital

Företag

Omfattning av 

redovisat 

humankapital

Active Biotech
12

IDL Biotech AB
5

ADDvise Group 2 Immunicum AB 2

Alligator Bioscience 2 LIDDS AB 1

AlphaHelix Molecular Diagnostics 3 LifeAssays AB 4

Alteco Medical Ab 1 MedicPen 2

Arcoma AB 3 Medirox 6

Arocell AB 3 Medivir 0

Bioinvent 4 Oasmia Pharmaceuticals 6

Boule Diagnostics 5 Ortivus AB 6

CellaVision 7 Ortoma 2

CombiGene AB 3 Phase Holographic Imaging PHI 4

Corline Biomedical 4 QuickCool 2

Diamyd Medical 3 Raysearch Laboratories 10

Doxa AB 2 Redsense Medical 2

Elekta 2 Respiratorius AB 3

Elos Medtech 2 Scandidos 1

Emotra 2 Senzime 2

Eurocine Vaccines 3 Spago Nanomedical 6

European Institute of Science 4 SpectraCure 1

Genovis AB 7 Stille 2

Getinge 2 Vitrolife 2

Hamlet pharma 0 Xvivo Perfusion 1

 

Medelvärde: 3,3    Median: 2,5 

 

Figur 12: Sammanställning av antal redovisade nyckeltal i respektive undersökt företag år 2004  

Figur 13: Diagram över hur vanligt förekommande respektive nyckeltal var i redovisningen år 2004 
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4.1.2 Beskrivande statistik av lönsamhetsmått 

För att undersöka hypotesen och besvara frågeställningen huruvida humankapitalsredovisning 

har en positiv påverkan på finansiell lönsamhet har vi som nämnt tidigare använt oss av 

humankapitalsredovisning 2014 och lönsamhetsmått för år 2015. Anledningen till det är för 

att det är först lönsamheten år 2015 som blir påverkad av humankapitalsredovisningen år 

2014. I tabell 1 nedan kan vi se de genomsnittliga värdena samt medianvärden för de 

redovisningsbaserade och marknadsbaserade lönsamhetsmåtten. De tre första måtten är alla 

negativa vilket är en effekt av att en stor del av företagen redovisat minusresultat. De 

marknadsbaserade måtten är betydligt högre i genomsnitt vilket beror på att flera företag, trots 

minusresultat, tenderar att ha höga börsvärden. Samtliga 44 företag är inkluderade i alla 

variabler i Tabell 1. 

 

Tabell 1 

Beskrivande statistik beroende variabler år 2015 

 

Variabel   N                Medelvärde                     Median 

ROA   44               -0,22                                -0,15 

ROE   44               -0,56                                -0,25 

Vinstmarginal  44               -1 125,95                         -26,95 

Kapitalomsättningshastighet 44               0,52                               0,48 

Börsvärde   44               2232 MSEK                    115 MSEK 

MB ratio   44               227,55                             4,86 

Tobins Q ratio  44               146,10                             4,86 

 

Figur 14: Medelvärde och median av lönsamhetsmått för år 2015  

  

I tabell 2 nedan kan vi se medelvärden samt medianvärden för de redovisningsbaserade och 

marknadsbaserade lönsamhetsmåtten år 2010. De tre första måtten är precis som för år 2015 

alla negativa vilket även det är en effekt av att en stor del av företagen i studien har redovisat 

minusresultat. Det marknadsbaserade måtten är betydligt högre i genomsnitt vilket återigen 

beror på att flera företag, trots minusresultat, tenderar att ha höga börsvärden. Eftersom alla 

företag i studien inte har varit börsnoterade under hela perioden är det marknadsbaserade 

lönsamhetsmåttens medelvärde och median enbart på ett antal av 22 företag. Att det enbart är 

22 företag på dessa mått drar upp siffrorna extra då det företag som börsnoterats efter år 2010 
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har haft lägre börsvärden och dragit ner medelvärdet för Börsvärde i Tabell 1 som gäller för år 

2015. 

 

Tabell 2 

Beskrivande statistik beroende variabler år 2010 

 

Variabel    N                Medelvärde                     Median 

ROA   44               -0,42                                -0,20 

ROE   44               -3,08                                -0,35 

Vinstmarginal  44               -1588,37                          -141,33 

Kapitalomsättningshastighet 44               0,47                                 0,30 

Börsvärde   22 7703 MSEK       7692 MSEK 

MB ratio   22               165,01                             165,01 

Tobins Q ratio  22               109,48                             106,50 

 

Figur 15: Medelvärde och median av lönsamhetsmått för år 2010 

  

I tabell 3 nedan kan vi se medel- och medianvärde för de redovisningsbaserade och 

marknadsbaserade lönsamhetsmåtten år 2005. De tre första måtten är återigen överlag 

negativa på grund av flera företags minusresultat. De marknadsbaserade måtten är jämfört 

med år 2010 och 2015 betydligt högre år 2005. Det är ännu en gång en effekt av att det är 

färre börsnoterade företag detta år, nu nere på 11 företag i urvalet. Dessa 11 företag är 

branschens största företag med höga marknadsvärden och blir i tabell 3 inte nerdragna av de 

företag som tillkommit efter år 2005. 
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Tabell 3 

Beskrivande statistik beroende variabler år 2005 

 

Variabel   N                Medelvärde                     Median 

ROA   44               30,41                               -0,07 

ROE   44             -1,92                              -0,16 

Vinstmarginal   44               2249,65                           -0,02 

Kapitalomsättningshastighet   44               0,38                               0,19 

Börsvärde                                           11 38719MSEK                      38719MSEK 

MB ratio   11               10057,12                         10 057,12 

Tobins Q ratio  11               1773,92                           1 773,92 

 

Figur 16: : Medelvärde och median av lönsamhetsmått för år 2005 

 

4.1.3 Sammanställning av beskrivande statistik 

År 2004 redovisades i branschen totalt 146 nyckeltal som rörde det humana kapitalet.  2009 

redovisades totalt 199 stycken nyckeltal vilket var en ökning med 36 % i jämförelse med år 

2004. Mellan åren 2009 och 2014 ökade redovisningen med 37 % och antalet redovisade 

nyckeltal 2014 var 273 st. Detta betyder att antal redovisade nyckeltal ökat med 87 % i 10-års 

perioden 2004 till 2014. Nedan visas ett diagram över totalt antal redovisade nyckeltal åren 

2004, 2009 och 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Jämförande stapeldiagram över totalt antal redovisade nyckeltal de undersökta åren.  
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Figur 18: Jämförande cirkeldiagram över totalt antal redovisade nyckeltal de undersökta åren.  

 

Den totala ökningen av antal redovisade nyckeltal i perioden 2004-2014 gör det intressant att 

presentera förändringen i de enskilda redovisade nyckeltalen, för att visa om det finns något 

speciellt nyckeltal som ökat mycket. Den enskilda ökningen för specifika nyckeltal 

presenteras i tabellen nedan. Vi kan då konstatera att nyckeltalen “Vinst per anställd och 

Förädlingsvärde per anställd” inte existerar i något av företagets redovisning under något av 

åren. Nyckeltalet “antalet nyanställda” förekom i hög grad 2004 men förekomsten har mer än 

halverats från 2004 till 2014. Även nyckeltalet Forskning och utbildningskostnader och 

Avhoppskänslighet har minskat i användning från 2004 till 2014. Det sistnämnda är dock det 

nyckeltal som varit mest jämt i antal förekomster över åren.  Beläggning, Förädlingsvärde, 

Individuellt kapital i år och Veteraner förekommer bara år 2014 och är således ett relativt nytt 

nyckeltal att använda sig av i branschen. I övrigt har alla andra nyckeltal successivt ökar i den 

undersökta perioden. Största ökning mellan åren 2004 och 2014 har skett i redovisning av 

nyckeltalet “Antalet anställningsår för nyckelpersoner”. Nyckeltalet har ökat från att 2004 

redovisas 2 gånger till att redovisas 35 gånger 2014, vilket är en ökning med 1650 %. Näst 

största ökning har skett i nyckeltalet “Antalet anställningsår i genomsnitt” där förekomsten 

ökat med 950 % från 2 till 21 gånger.   
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Figur 19: Sammanställning, ökning av förekomst av respektive nyckeltal åren, 2004, 2009 och 2014 

 

När det kommer till förändring av lönsamhetsmåtten är det dock svårare att hitta trender 

jämfört med omfattningen av humankapitalsredovisning. Det finns en del företag som är 

dominerande i branschen men som ändå inte klassas som outliers i statistiken. Dessa företag 

har dock en stark påverkan på medelvärdet och gör att medelvärdet de undersökta åren ökar. 

Noterbart är också att resterande företag har en tendens att flera år i rad redovisa för negativa 

resultat. Därför är det mer lämpligt att jämföra medianen över tid. 

 

Om vi börjar se till de redovisningsbaserade lönsamhetsmåtten ROA och ROE så har dessa 

mått samtliga tre år, 2005, 2010 och 2015, legat på en relativt stabil nivå. Det har skett mindre 

ökningar och minskningar. Medianen för ROA har som mest varit uppe på -0,07 och som 

lägst -0,20. ROE har toppat med en median på -0,16 och varit som lägst vid -0,35. De lägsta 

resultaten ges år 2010 och de högsta resultaten ges år 2005. Vidare kan vi se att måttet 

Vinstmarginal och dess median har fluktuerat betydligt mer. Med en lägsta nivå år 2010 på -

141,33 och en högsta nivå på -0,02 år 2005. Det sista redovisningsbaserade måttet som är 

Kapitalomsättningshastighet har det precis som ROA och ROE legat på en stabilare nivå över 

åren både när det kommer till medelvärde och median. Det högsta värdet när det kommer till 
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både medelvärde och median är medelvärdet år 2015 som ligger på 0,52. Det lägsta totala 

värdet kan finnas år 2005 med en median på 0,19. Alla andra värden befinner sig alltså mellan 

0,19 och 0,52 och vi kan utläsa att Kapitalomsättningshastigheten har ökat i en väldigt sakta 

men jämn takt mellan åren 2005, 2010 och 2015. 

 

Vidare följer de marknadsbaserade lönsamhetsmåtten Börsvärde, MB ratio samt Tobins Q 

ratio. Eftersom samtliga företag inte varit börsnoterat sedan år 2005 har det skett bortfall år 

2005 och 2010 som vi nämnt tidigare. De tre marknadsbaserade måtten är alla baserade på 

Börsvärdet vilket gör att vi enbart har värden för 11 företag år 2005 och 22 företag år 2010 till 

skillnad från hela urvalet år 2015 som är på 44 företag. Att urvalet inte är detsamma gör att en 

jämförelse blir svårare då värdena är högre de tidigare åren eftersom företag som blivit 

börsnoterade tillkommit efterhand. De företag som tillkommit efter år 2005 respektive år 

2010 noterar ett lägre marknadsvärde då de är nya på börsen vilket gör att medelvärde och 

median för det marknadsbaserade måtten minskar de senare åren. Börsvärdets median låg år 

2005 på 28 miljarder, år 2010 var det nere på 7 miljarder och år 2015 har det sjunkit till 115 

miljoner. För MB ratio och Tobins Q ratio ser utvecklingen liknande ut. MB ratio låg 2005 på 

10 057,12, år 2010 på 165,01 och år 2015 på 4,86. Tobins Q ratio låg 2005 på 1 773,92, år 

2010 på 106,50 och på 4,86 år 2015. Det är med andra ord en markant minskning mellan åren 

2005-2015. Alternativet hade varit att enbart studera de 11 företag som var börsnoterade år 

2005 även för år 2010 och år 2015 vilket troligen hade visat på en mer jämnare utveckling. 

Dock kan vi inte bortse från de 33 företag som tillkommit då det hade blivit en annan typ av 

studie och inte visat på utvecklingen av hela branschen och dess företag. 

 

När det kommer till Tobins Q ratio är det ett mått som har ett nära samband med 

aktiemarknaden och det aktuella företagets investeringsnivå. Logiken i resonemangen kring 

Tobins Q ratio gäller att för ett lågt värde, mellan 0 och 1, betyder att kostnaden för att ersätta 

ett företags tillgångar är större än börsvärdet, eller marknadsvärdet. Det innebär att 

marknadsvärdet är undervärderat. Däremot om Tobins Q ratio är högre än 1 innebär det för ett 

företag att marknadsvärdet är högre än kostnaderna för att ersätta tillgångar, vilket innebär att 

marknadsvärdet är övervärderat (Belu & Manescu 2013). Noterbart är att de värden företagen 

i den här studien visar på ligger betydligt över 1. Värdena på Tobins Q ratio för företag inom 

bioteknik och medicinteknik blir överlag väldigt höga eftersom balansomslutningarna är låga 

i förhållande till företagens marknadsvärden. Att använda Tobins Q ratio som en beroende 

variabel i den här studien är fortfarande lämpligt då företagen inom branschen ligger på 
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liknande nivåer i värde. Dock tappar Tobins Q ratio sin relevans som ett marknadsbaserat 

mått för investeringsbeslut för dessa företag, samt att värden på Tobins Q ratio inom 

branschen inte bör jämföras med värden inom andra branscher på samma mått.  

 

Sammanfattningsvis har de redovisningsbaserade lönsamhetsmåtten haft en jämn ökning, 

dock en mindre sådan. Det marknadsbaserade måtten har däremot minskat markant i takt med 

tiden. Slutligen har omfattningen av humankapitalsredovisning ökat betydligt över åren.  

 

4.2 Korrelationsanalys 

Vi kommer under det här avsnittet presentera och visa för korrelationer mellan studiens olika 

variabler. Avsnittet reflekterar även över felkällorna för multikollinearitet, heteroskedasticitet, 

samt icke-normalfördelade residualer. 

  

Vi har inlett studien med att göra en korrelationsmatris. Korrelationsanalysen visar Pearsons 

correlation Sig. 2-tailed tester för korrelation. I modellen betyder * = att korrelation är 

signifikant vid 0,05 nivån. ** = att korrelationen är signifikant vid 0,01 nivån för Sig. 2-

tailed. Samtliga oberoende, beroende och kontrollvariabler är ställda mot varandra. Det är för 

att vi ska få en tydligare överblick av hela studien och dess korrelation. 

  

Korrelationsanalysen visar att det råder en positiv signifikant korrelation mellan den beroende 

variabeln Börsvärde och kontrollvariabeln Omsättning. Det framgår även positiv signifikant 

korrelation mellan den beroende variabeln Börsvärde och de redovisningsbaserade 

lönsamhetsmåtten ROA, ROE, och Kapitalomsättningshastighet, vilket är naturligt då de 

baseras på relativt lika beräkningar. Den beroende variabeln Kapitalomsättningshastighet har 

dessutom en negativ signifikant korrelation med kontrollvariabeln Soliditet. Soliditet som 

kontrollvariabel korrelerar tillika negativt med kontrollvariabeln Balanslikviditet samt den 

beroende variabeln ROE. Slutligen finns det en hög signifikant positiv korrelation mellan 

Tobins Q ratio samt MB ratio vilket även det är naturligt då det bygger på liknande siffror. 

Korrelationsanalysen visar som nämnt eventuell korrelation mellan samtliga använda 

variabler vilket gör att vi kan fastställa om regressionerna kommer präglas av 

multikollinearitet eller inte. Felkällan multikollinearitet kommer att behandlas vidare.  
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Anledningen till att de beroende variablerna trots allt sällan korrelerar med varandra i de 

multipla regressionsanalyserna tyder på att de mäter olika aspekter av finansiell lönsamhet.  

 

4.2.1 Multikollinearitet 

När oberoende variabler korrelerar med varandra uppstår multikollinearitet vilket är viktigt att 

kontrollera för vid utförande av regressionsanalyser för att behålla regressionens reliabilitet 

och användbarhet (Chandrasekhar et al. 2016). Då vi har använt övriga variabler som 

oberoende variabler då det inte är i modellen som beroende har vi som nämnt ovan gjort en 

korrelationsanalys med samtliga variabler i modellen. I modellen har vi även inkluderat våra 

fyra kontrollvariabler Balanslikviditet, Soliditet, Omsättning och Företagsålder för att få en 

bättre skattning av koefficienterna. Vi har ovan redovisat för signifikant korrelation mellan 

olika variabler i korrelationsanalysen. I modellerna har vi därför undvikit att ta med de 

variabler som har en signifikant korrelation med varandra. Vilka variabler som varit 

inkluderade i vilka modeller framgår i bilaga 5. Ur tabellen framgår att VIF-värdet aldrig 

överstigit 10 och sällan heller 5. Detta gör att samtliga modeller ligger utanför de kritiska 

gränserna för hög multikollinearitet mellan de oberoende variablerna (Chandrasekhar et al. 

2016). 

 

4.3 Regressioner 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultatet av de genomförda multipla 

regressionsanalyserna utifrån beroende variabler. Vi kommer att redogöra både för 

regressionsanalyser där de behandlade åren sammanställs samt att vi kommer redogöra för 

regressionsanalyser för de separata åren 2005, 2010 och 2015. Vi kommer även presentera 

och redogöra för en sammanställande regressionsanalys på förändring. 
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Variabler 

Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E

Omfattning av redovisning -0,013 0,130 -0,012 0,033 -2,852 82,223 0,011 0,014 -271451206 247867206,8 -24,072 24,723 18,598 11,470

Företagsålder 0,001 0,003 0,012 0,009 9,551 22,420 0,003 0,004 30244568,32 66794245,96 -3,265 6,658 1,438 3,129

Balanslikviditet 0,002 0,003 -38,284 26,593 -0,007 0,005 -65732964,4 81752592,03 1,111 8,124 -0,509 3,817

Vinstmarginal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40838,329 366251,665 -0,009 0,037 0,005 0,017

Börsnoterat eller ej

Kapitalomsättningshastighet 0,228** 0,079 0,082 0,263 -779384471 2087176124 272,527 211,427 -90,424 99,968

ROA 1297,024 717,415 0,503 0,172 3129472709 2281970794 -117,668 313,483 85,233 147,063

ROE 0,274*** 0,036 -0,115** 0,071 12,089 125,148 1,979 58,802

MB Ratio 0,000 0,000 0,028 0,216 0,402*** 0,030

Tobins Q 0,000 0,000 0,000 0,000 -33151,672 1374950,106 1,821*** 0,137

Soliditet

År 2010 -0,061 0,127 -0,295 0,428 109,880 1081,641 -0,264 0,183 1277384680 3216310743 -507,262 319,597 163,352 151,690

År 2015 0,068 0,118 -0,350 0,393 -534,131 997,558 -2,233 0,170 163365641,6 2962733569 -544,673 296,951 209,014 140,712

Omsättning 0,000 0,000 0,000 0,000

Constant -0,211 0,138 -0,518 0,455 -240,587 1072,528 0,751 0,182 4817970852 3530295374 549,075 350,844 -224,826 165,581

F-value 9,762 0,789 1,114 2,763 0,614 19,598 19,331

R-Square 0,600 0,086 0,103 0,274 0,077 0,751 0,748

Adj. R2 0,539 -0,023 0,011 0,175 -0,049 0,713 0,710

Sig 0,000*** 0,614 0,364 0,008** 0,781 0,000*** 0,000***

VIF value, highest 2,448 2,348 2,370 2,351 2,375 2,497 2,459

Antal observationer n=132 n=132 n=132 n=132 n=76 n=76 n=76

Note: ***  p<0,001 **  p<0,010 *  p<0,050

Tobins QROA ROE Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Börsvärde MB Ratio

Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7

Regressionsanalys sammanställning

Redovisningsbaserade mått Marknadsbaserade mått 

Modell 1 Modell 2 Modell 3

4.3.1 Multipla regressionsanalyser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Tabell 4, värden från regressionsanalysen, sammanställande tabell 
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På föregående sida redovisar vi utfallet efter de multipla regressionsanalyserna där vi har haft 

ROA, ROE, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, Börsvärde, MB ratio samt Tobins Q 

ratio som beroende variabler. De beroende variablerna visas längst upp i löpande ordning från 

vänster till höger, vilket betyder att vi har genomfört sju stycken sammanställande tester där 

alla tre åren 2005, 2010 samt 2015 är inkluderade. Lodrät visas de oberoende variablerna för 

respektive modell. Där dessa möts visas värdet för standardiserad koefficient samt standardfel 

i modellen för den aktuella beroende variabeln. Då inget värde ges har inte den oberoende 

variabeln eller kontrollvariabeln inkluderats i testet, detta eftersom den korrelerat för mycket 

med någon av de andra oberoende variablerna, vilket hade medfört för hög multikollinearitet i 

modellen. I studien har vi valt att använda oss av standardiserade koefficienter då dessa kan 

jämföras direkt med varandra. De standardiserade koefficienterna visar direkt vilken variabel 

som har starkast effekt (Miller et al. 2002). I den lodräta första kolumnen finns även rader för 

år 2010 och år 2015 vilket betyder att modellen kontrollerar för händelser som inträffat 

enskilda år.  

 

Vid genomförande av de sammanställande testerna har vi inkluderat alla åren samtidigt för att 

därmed kunna skilja på eventuella konjunktursvängningar som drabbat enskilda år. År 2005 

har då fungerat som referensår och år 2010 samt år 2015 har skapats som oberoende separata 

variabler i modellerna. År 2010 och år 2015 som variabler visar i flera av de utförda testerna 

på högst standardkoefficient (Std.B). Det innebär att åren som variabler i dessa fall är den 

största enskilda anledningen till att förklara effekten i den beroende variabeln. Ovan följer 

också resultat för Regressionens konstant (Constant), F-värde (F-value), Förklaringsgrad (R-

square), Justerad förklaringsgrad (Adjusted R-square), Signifikansnivå samt högsta VIF-

värdet för modellen. Slutligen redogörs det även för antal observationer i samtliga modeller. I 

tabellerna redogörs det även för när vi har funnit signifikans med hjälp av stjärnor efter 

koefficient-talet. Signifikansen har vi utläst från kolumnen Sig. i SPSS-outputen. I uppsatsen 

har vi valt att hålla oss till signifikansnivåerna 0,001, 0,010 samt 0,050. Om Sig. är mindre än 

0,001 har vi angett tre stjärnor till höger om koefficienten, vilket innebär att vi med 99,9 

procents säkerhet kan säga att nollhypotesen inte förkastas felaktigt. Då Sig. är mindre är 

0,010 har vi angett två stjärnor vilket betyder att sannolikheten att felaktigt förkasta 

nollhypotesen är 1 % och vi med 99 % sannolikhet kan säga att detta inte sker. Slutligen har 

vi angett en stjärna då Sig. är mindre än 0,050 vilket innebär en säkerhet på 95 % att 

nollhypotesen inte förkastas felaktigt. 
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Det vi kan utläsa från den första sammanställande tabellen, tabell 4 ovan, är att de modeller 

som är signifikanta som helhet är då ROA, Kapitalomsättningshastighet, MB ratio samt 

Tobins Q ratio agerat som beroende variabler. Övriga sammanställande modeller är inte 

signifikanta vilket gör att dessa modeller kan förkastas direkt. I de modeller vi inte har 

förkastat kan vi utläsa att Kapitalomsättningshastighet samt ROE har en hög signifikant nivå 

för ROA. För MB ratio är det Tobins Q ratio som visar på hög signifikans och vice versa är 

det MB ratio som visar på hög signifikans då Tobins Q ratio står som beroende variabel. I 

modellen då Kapitalomsättningshastighet fungerat som beroende variabel är det enbart ROE 

som visar på signifikans av de oberoende variablerna. Omfattning av redovisning visar aldrig 

på separat signifikans i någon av modellerna. En annan viktig punkt i regressionsmodellen är 

den så kallade förklaringsgraden (R-square) som visar på hur stor del av variationen i den 

beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna. I fallet med ROA kan vi 

se att 60 procent av de oberoende variablerna förklarar den beroende variabeln. Adjusted R-

square anger liknande information som R-square men tar även hänsyn till hur många 

oberoende variabler som inkluderats i modellen. För ROA kan vi utläsa 54 procent justerad 

förklaringsgrad. För MB ratio och Tobins Q ratio ligger förklaringskrafterna runt 70 procent, 

vilket är väldigt högt. Dock ligger nivån för förklaringsgrad av Kapitalomsättningshastighet 

endast på 27 procent och för justerad förklaringskraft på 18 procent. Vidare kan vi även utläsa 

att i dessa modeller har VIF-värdet aldrig varit uppe på 3 eller över vilket är bra då vi satt en 

maxgräns på 5. Det innebär att graden av multikollinearitet är väldigt låg. Slutligen kan vi 

notera att i modellen med ROA som beroende variabel har vi haft 132 observationer. I 

modellerna för MB ratio samt Tobins Q ratio är vi nere på 76 observationer. Anledningen till 

att observationerna minskar för de sistnämnda är för att måtten är baserade på börsvärde och 

modellerna är en sammanställning för samtliga tre observationer år 2005, 2010 och 2015 

vilket innebär att enbart företag som haft ett börsvärde sedan år 2005 är inkluderade i de sista 

modellerna. 

  

Den sammanställande tabellen visar på hur relationen mellan beroende variabler och 

Omfattning av redovisning ser ut generellt. Vi har dessutom genomfört tester där vi enbart har 

arbetat med ett år i taget. Det har vi gjort för att få möjlighet till en mer jämförbar bild mellan 

åren, för att lättare kunna hitta trender och för att se huruvida samma variabler alltid visar på 

en signifikant relation eller om det varierar. I tabellen för år 2005, bifogad i bilaga 4, är 

modellerna för de beroende variablerna ROA, ROE, Vinstmarginal, 

Kapitalomsättningshastighet, MB ratio samt Tobins Q ratio signifikanta. Dock kan vi utläsa 
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att inte i någon av modellerna är Omfattning av redovisning signifikant gentemot de beroende 

variablerna. I modellerna för år 2005 kan vi även konstatera att VIF-värdena aldrig är över 2. 

Slutligen varierar Omfattning av redovisning något i nivå som enskild anledning till 

förklarande effekt (Std.B) till de olika beroende variablerna. Dock tenderar Omfattning av 

redovisning att ligga på den övre halvan i samtliga modeller. År 2005 var antalet 

observationer 44 för de redovisningsbaserade måtten samt 11 för de marknadsbaserade 

måtten. 

  

År 2010 (tabell i bilaga 4) är återigen modellerna för beroende variabler ROA, ROE, 

Vinstmarginal, MB ratio samt Tobins Q ratio signifikanta. Kapitalomsättningshastigheten är 

dock inte längre signifikant år 2010. Precis som år 2005 är inte heller Omfattning av 

redovisning signifikant som enskild variabel i någon av modellerna. Förklaringsgraden R-

square varierar något år 2010 då det ligger mellan 20-90 procents. Noterbart är att år 2010 är 

VIF-värdena något högre än tidigare. Det högsta VIF-värdet ges vid beroende variabel MB 

ratio och är då uppe på 5,5, vilket är lite över den gräns vi inte vill överstiga. Övriga VIF-

värden befinner sig mellan 1,9 - 4,2. Observationerna för år 2010 är återigen 44 för de 

redovisningsbaserade måtten och nu uppe på 22 för de marknadsbaserade måtten. 

  

Det sista året, år 2015 finns även det att studera i tabellen för år 2015 i bilaga 4. De modeller 

som visar på statistisk signifikans då är för beroende variabler ROA, ROE, 

Kapitalomsättningshastighet, MB ratio, samt Tobins Q ratio. Från år 2010 till år 2015 är 

därmed Vinstmarginalen inte längre signifikant medan Kapitalomsättningshastighet som 

beroende variabel är signifikant. År 2015 är dessutom Omfattning av redovisning som enskild 

variabel signifikant i modellerna för ROA och Kapitalomsättningshastighet på 5 

procentsnivån. VIF-värdena är återigen låga år 2015, som högst uppe på 3,2 vid modellen för 

beroende variabel ROE. Samtliga modeller år 2015 har 44 observationer vilket inkluderar alla 

observerade företag.  
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4.3.2 Multipel regressionsanalys förändring 

Slutligen kommer vi nu även till resultat för den sammanställande regressionsanalysen där vi 

har arbetat med förändring. De beroende variablerna har varit uträknade som förändringen 

mellan åren 2015-2010 samt 2010-2005. Även Omfattning av redovisning som oberoende 

variabel har införts som förändring i modellerna. Förändringen avser den förändring som skett 

i Omfattning av redovisning mellan år 2005 och år 2010, samt förändringen mellan år 2010 

och år 2015. Eftersom vi endast är ute efter förändringen i de beroende variabeln har övriga 

oberoende variabler för respektive år varit konstanta och är därmed inte uträknade som 

förändring. Vi har således jobbat med en ”Difference-in-Difference Approach” vilket innebär 

att studera skillnadseffekten av en behandlingsgrupp jämfört med en kontrollgrupp (Abadie 

2005), i det här fallet skillnaden mellan år. Effekten har på så sätt räknats ut genom att 

jämföra två års resultat med varandra. 
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Figur 21: Tabell 5, Värden från regressionsanalysen, sammanställande tabell med hänsyn till förändring

Regressionsanalys sammanställning förändring 

Variabler 

Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E

Förändring omfattning av redovisning 18,596 11,470 -0,487 0,740 71577,612 78930,905 0,006 0,032 -18426374,0 232752504,8 -12,098 86,609 4,061 13,424

Företagsålder 1,438 3,129 0,067 0,108 11732,485 12092,553 -0,007 0,005 -2760810,222 34182525,87 -0,096 12,740 -0,317 2,068

Balanslikviditet -0,509 3,817 -0,041 0,114 2147,434 12145,005 -0,001 0,005 -9860036,411 35917057,93 2,269 9,868 0,143 2,149

Vinstmarginal 0,005 0,017 -0,000 0,001 0,000 0,000 -0,008 0,058

Börsnoterat eller ej

Kapitalomsättningshastighet -90,424 99,968 -2,727 0,001 163257197,3 1145315427 376,169 562,0,26 10,376 61,272

ROA 85,233 147,063 -0,565 3,538 -175952,424 455740,119 0,194 0,189 1708134596 1112305468 -358,942 425,559

ROE 1,979 58,802 87882,740 189151,984 -0,077 0,077 8,090 24,742

MB Ratio 0,402*** 0,030 0,659 0,024***

Tobins Q 0,000 0,002 3,500 215,050 0,000 0,000 139974,138 608224,961 1,526*** 0,218

Soliditet 2,429 9,868

År 2010 163,352 151,690 -2,290 3,083 -458411,880 347412,714 -0,097 0,141 1433750847 974099993,4 -456,444 351,923 -73,300 58,781

År 2015 209,014 140,712 -3,543 2,586 -17492,429 278425,729 -0,075 0,532 1937492684 147342874,9 -352,854 254,983 -54,873 64,936

Omsättning -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000

Constant -224,826 165.581 2,833 4.244 -401996,959 414213,301 0,207 0,168 959511973,1 1315875132 -447,961 1051,149 -7,941 75,367

F-value 19,331 0,286 0,472 0,556 0,827 6,039 109,406

R-Square 0,865 0,212 0,063 0,083 0,092 0,497 0,931

Adj. R2 0,748 0,045 -0,071 -0,067 -0,019 0,415 0,922

Sig 0,000*** 0,976 0,871 0,827 0,569 0,000*** 0,000***

VIF value, highest 2,489 1,547 2,026 2,135 1,505 2,748 1,117

Antal observationer

Note: ***  p <  .001; **  p <  .01; *  p <  .05

Redovisningsbaserade mått Marknadsbaserade mått 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7

Förändring         

Tobins Q

n=88 n =88 n=88 n=88 n=44 n=44 n=44

Förändring ROA
Förändring 

ROE

Förändring 

Vinstmarginal

Förändring 

Kapitalomsättningshastighet 
Förändring Börsvärde

Förändring                

MB Ratio
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Det vi kan utläsa från den sammanställande jämförande tabellen på föregående sida, tabell 5, 

är att de modeller som då visar på statistisk signifikans är ROA, MB ratio samt Tobins Q ratio 

agerat som beroende variabler. Med ord är det samma modeller som är signifikanta vid 

förändring över åren som vid de sammanställande modellerna utan förändring. Däremot kan 

vi inte i någon av modellerna en utläsa att Omfattning av redovisning är signifikant gentemot 

någon av de beroende variablerna. Förklaringskraften R-square vid de signifikanta modellerna 

ligger vid ROA på 86 procent, vid MB ratio på 50 procent och vid Tobins Q ratio på hela 94 

procent. VIF-värden för de signifikanta modellerna överstiger aldrig 3, högsta värdet återfinns 

vid MB ratio som beroende variabel på 2,748. Slutligen kan vi notera att i modellen med 

ROA som beroende variabel har vi haft 88 observationer och i modellerna då MB ratio och 

Tobins Q ratio agerar som beroende variabler är antalet observationer nere på 44 

observationer. Anledningen till bortfall är för att förändringen har gjorts mellan åren 2015-

2010 och 2010-2005 vilket innebär att till skillnad från de sammanställande modellerna utan 

förändring så görs det med förändring på två år till skillnad från tre år. Det blir också ett 

naturligt bortfall i modellerna med de marknadsbaserade måtten som beroende variabler för 

precis som nämnts innan försvinner de företag som inte varit börsnoterade och därmed inte 

haft ett börsvärde sedan år 2005.  
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5.0 Resultatdiskussion  

 

 
I det här kapitlet diskuteras resultatet och kopplas till ställd hypotes och frågeställning. Vi 

börjar med att analysera redovisning och hur redovisning av humankapital förändrats och 

utvecklats över den studerade tidsperioden. Vidare förs en diskussion över det statistiska 

resultatet där teoretiska och empiriska resultat kopplas ihop. Slutligen redogörs för egna 

tankar kring resultatet. 

 
 

5.1 Diskussion av insamlad data 

För att kunna besvara frågeställningen och visa på en eventuell positiv relation mellan 

redovisning av humankapital och finansiell lönsamhet var en kartläggning för att se vilka 

nyckeltal som existerar i årsredovisningarna nödvändig. Kartläggningen var också nödvändig 

för att se hur utvecklingen av denna typ av redovisning har sett ut under den undersökta 

perioden. Undersökningen krävde också insamling av finansiella lönsamhetsmått för att se hur 

dessa utvecklats över tid. Analys och diskussion av utvecklingen av redovisade nyckeltal samt 

lönsamhetsmått görs nedan.  

 

5.1.1 Humankapitalsredovisning 

Undersökningen visar att omfattning av redovisat humankapital successivt ökat från år till år.  

I årsredovisningarna år 2014 redovisades 87 % fler nyckeltal som berörde humankapitalet än 

vad som redovisades i årsredovisningarna år 2004. Denna ökning tyder på att företagen själva 

är med och utvecklar redovisningen framåt och att de i större utsträckning vill framhäva och 

förmedla de mänskliga resurserna mer idag än för 10 år sedan. En del av de undersökta 

företagen ägnar hela kapitel åt att redogöra för sina medarbetare både i form av nyckeltal men 

också i text. De gör detaljerade beskrivningar om allt från investeringar i personalutbildning 

till namn och ålder på enskild medarbetare. Vi kan utifrån vårt insamlade material därmed 

konstatera att samtliga företag väljer att redovisa humankapitalet långt mycket mer än vad 

Årsredovisningslagen 5:e kapitlet kräver. 
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Vi kan också konstatera att vanligast förekommande och mest populära nyckeltal att redovisa 

var; Forskning och utveckling, Antalet nyanställda och Antalet anställningsår. Alla tre är 

nyckeltal som går under Millers (1999) kategori av ”icke monetära” nyckeltal.  Orsaken till 

den ökning och förändring som skett i redovisning av humankapital kan vara flera, kanske är 

företag idag medvetna om de fördelar redovisning av humankapital kan ge på ett annat sätt än 

för 10 år sedan. Fördelarna presenteras i avsnitt 2.2.1 och visar på att ökad redovisning av 

humankapital förmedlar mänskligt värde till intressenterna, ger ökad transparens till 

finansmarknaden vilket leder till lägre kapitalkostnader och högre marknadskapitalisering.  

Ökad redovisning av humankapital ger också ökad tillit hos investerare, personal och andra 

viktiga intressenter. Det är lönsamt för företagets långsiktiga vision där redovisningen också 

blir en form av marknadsföring (Van der Meer-Kooistra & Zijlstra 2001).  

  

Trots ökad omfattning av redovisning av humankapital och de många fördelar som finns med 

att redovisa humankapital visar vår statistiska undersökning på att ett positivt samband mellan 

redovisning av humankapital och finansiell lönsamhet inte existerar (se avsnitt 5.2.1).  

Avsaknaden av detta samband gör det relevant att peka på och kanske lägga störst vikt och 

dra slutsatser utifrån de redovisningsteorier som presenteras i avsnitt 2.3. Legitimitetsteori, 

Intressentteori och Institutionell teori är alla tre teorier som förklarar valet av omfattning av 

frivillig redovisning och i vårt fall frivillig redovisning av humankapital (Frostensson 2015; 

DiMaggio & Powell 1983). Legitimitetsteorin förklarar att företag strävar efter att verka inom 

de ramar som finns i samhället, det vill säga utfallet av information i årsredovisning styrs av 

efterfrågan på årsredovisningen. Detta betyder att större företag med fler intressenter och fler 

läsare av årsredovisningen, skulle redovisa humankapitalet i större omfattning eftersom det 

finns högre press på det utifrån. I vårt undersökningsurval av företag finns fyra företag som 

resultatmässigt och storleksmässigt överlägset utmärker sig. Getinge, Elekta, Alligator 

Bioscience och Vitrolife är de ”största” företagen i branschen, och fyra av de få företag i 

branschen som faktiskt år efter år genererar ett högt positivt resultat (bilaga 3). Dessa fyra 

företag är också de företag som redovisar överlägset minst humankapital (Figur 8,10,12). I vår 

undersökning kan vi därför konstatera att teorier om att företagsstorlek har inverkan på 

omfattning, och att stora företag sätter någon slags standard som övriga tar efter (Tagesson et 

al. 2009) inte kan appliceras på företagen i den här studien. 

  

Den teori som i vårt fall verkar vara mest trolig är Institutionell teori. Institutionell teori 

förklarar hur företag i dagens samhälle tenderar att efterlikna varandra inte minst då företagen 
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liknar varandra vad gäller storlek och bransch. Institutionell teori förklarar också företagens 

önskan att följa olika typer av normer och sociala preferenser (Carpenter & Feroz 2001).  

Detta innebär att utvecklingen av Omfattning av redovisning kan förklaras av att när ett 

företag ökar omfattningen av redovisning tenderar övriga företag att automatiskt följa efter.  

Enskilda företag vill inte avvika från de sociala normerna eftersom detta senare skulle kunna 

leda till kritik. I vår undersökning blir detta påtagligt eftersom företagen ökar omfattningen av 

redovisning i ungefär samma takt, det vill säga att det inte enbart är ett av företagen som 

bidrar till den stora procentuella ökningen i 10-årsperioden. Alla företag är med och bidrar i 

en konstant takt till den sammanlagda procentuella ökningen. Vi kan alltså inte se mönster på 

att något speciellt företag ökat mer än de andra. Mönstret är istället att omfattningen av 

redovisning generellt ökat i alla företag i branschen. Detta kan också utläsas i diagrammet 

som visar hur enskilda nyckeltal ökat (figur 19). Exempelvis har nyckeltalet Anställningsår 

för intäktsgenererande ökat från 2 till 35 vilket tyder på att alla företag är med och bidrar till 

den totala ökningen. Det innebär att företagen tenderar att följa varandra genom att utöka sin 

redovisning med samma nyckeltal som andra företag i branschen har gjort. 

 

Ytterligare en orsak till den ökade omfattningen av redovisning av humankapital kan förklaras 

av Roos et al. (2006) resonemang om frivillig redovisning. Roos menar att frivillig 

redovisning görs för att visa upp en bättre helhetsbild av företaget. Dagens företag kan vara 

mer benägna om att vilja visa upp en helhetsbedömning än tidigare. Inte minst med tanke på 

att branschen generellt genererar mycket negativa resultat år efter år. Företagens mål kan 

därmed vara att ge intressenter en bra bild av humankapitalet och därmed företaget. Kanske 

kan intressenterna då förbise det negativa resultat en aning och istället tro på en mer lönsam 

framtid.   

 

5.1.2 Lönsamhetsmått 

I diskussion kring lönsamhetsmått är en första viktig aspekt att komma ihåg att företagen i 

branschen generellt redovisar stora negativa resultat under långa perioder.  Detta betyder att få 

av företagen ur en resultatmässig definition är lönsamma och de flesta medel- och 

medianvärden är negativa. Utifrån dessa värden kan vi dock konstatera att de 

redovisningsbaserade måtten ROA ROE och Kapitalomsättningshastighet har varit relativ 

konstanta under åren.  Däremot har det sista redovisningsbaserade nyckeltalet Vinstmarginal 

fluktuerat mer vilket är en följd av att omsättningen i branschen generellt variera mycket från 
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år till år (bilaga 3). Orsaken till varierande omsättning från år till år kan bero på att intäkterna 

i dessa typer av företag till största del består av intäkter från forskning-och utveckling. I 

förlängningen betyder detta att företagen är beroende av att utveckla nya produkter som 

senare genererar intäkter i form av patent och försäljning. Intäkterna kan på så sätt variera 

kraftigt från år till år. Denna aspekt gör det svårt att dra några slutsatser om 

lönsamhetsmåttens utveckling över tid i branschen. 

 

Något vi också är medvetna om är att de redovisningsbaserade mått som används i 

undersökningen först och främst utvecklats för att mäta och jämföra lönsamhet av positiva 

resultat. Då denna bransch till största del genererar stora minusresultat kan vi i efterhand 

konstatera att det eventuellt också hade varit relevant att komplettera de redovisningsbaserade 

måtten med fler värderingsmått. Det eftersom det i branschen uppenbarligen finns andra 

värden i företagen än de som visas i balansräkningen, vilket skulle kunna fångas upp av andra 

värderingsmått. I undersökningen gjordes ett försök att täcka upp denna aspekt genom att 

använda de marknadsbaserade måtten, Börsvärde, Tobins Q ratio och MB ratio. Alla tre mått 

är baserade på marknadsvärde för att mäta företagets verkliga värde (Belu & Manescu 2013). 

Mått som eventuellt också kunde stärkts med andra värderingsmått som inte grundats på 

börsnotering, eftersom få företag i undersökningen varit börsnoterade under hela 

undersökningsperioden.   

 

5.2 Diskussion av resultatet 

Som vi nämnt tidigare i uppsatsen så är humankapital ett omdiskuterat ämne bland forskare 

sedan 60-talet (Sveiby 1997). Debatten huruvida humankapital bör redovisas eller inte har 

pågått länge där forskare står på vilt olika sidor. Annell & Sveiby (1989) önskar en gemensam 

standardmodell för redovisning av humankapital. Gröjer & Johansson (2008) vill se det dolda 

värdet i företagen, företagens personal. Sonnier (2008) menar däremot att för mycket 

redovisning av humankapital skulle hota företagens marknadsstrategi och konkurrensfördelar. 

Debatten är som sagt lång och i och med att få steg har tagits i frågan om obligatorisk 

redovisning av humankapital valde vi att vända oss till att studera tilläggsinformationen i 

årsredovisningar. Även debatten huruvida redovisning av humankapital bör inkluderas i 

tilläggsinformationen är omfattande. Vissa talar för den här typen av redovisning medan 

andra forskare är emot (Smith 2006, Hermansson et al. 1992, Magnusson 2006, Artsberg 
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1996, Stewart 1997).  Frågan vi då ställde oss var om det verkligen var finansiellt lönsamt för 

företag att redovisa för humankapital. Utifrån detta utformades syftet att studera om 

redovisning av humankapital i svenska börsnoterade medicin- och bioteknikbolag är 

finansiellt lönsamt. För att på ett tydligt och strukturerat sätt besvara studiens syfte valde vi att 

utforma en hypotes. Hypotesen kommer nedan att diskuteras utifrån resultatet av 

regressionstesterna som tidigare presenterats. Hypotesen som utformades var följande: 

 

Det finns ett positivt samband mellan redovisning av humankapital 

 och företagens finansiella lönsamhet. 

  

Tabell 4 visar resultaten från en sammanställande regressionsanalysen för samtliga företag år 

2005, 2010 och 2015. Tabellen visar att i de modeller då ROA, Kapitalomsättningshastighet, 

MB ratio och Tobins Q ratio är beroende variabler så finns statistisk signifikans i modellen 

som helhet. Övriga modeller som inte visar på det kan därmed förkastas direkt. Dock är syftet 

med den här studien att undersöka om redovisning av humankapital har en signifikant relation 

till finansiell lönsamhet. I tabellen kan vi på de modeller som inte förkastas se att Omfattning 

av redovisning aldrig varit signifikant. Det innebär att sett till alla åren så har inte redovisning 

av humankapital och finansiell lönsamhet något samband. Dessa resultat kan likställas med 

forskning, inom andra branscher, av Möller et al. (2011), Curado et al. (2011), Sofian & 

Earnest (2011) som alla genomfört studier på redovisning av humankapital och finansiellt 

utfall där ingen av dem lyckats fastställa något konkret samband. 

De sammanställande modellerna visar alltså inte på någon relation mellan finansiell 

lönsamhet och redovisning av humankapital. Dock har vi för att få en större förståelse och för 

att eventuellt se vilka lönsamhetsmått som skulle kunna varit signifikanta i specifika år även 

gjort separata regressionsanalyser för åren 2005, 2010 och 2015 (bilaga 4). Modellerna för de 

separata åren visar på statistisk signifikans vid ett flertal lönsamhetsmått. Vilka modeller som 

visar på signifikant relation varierar en aning men ROA, ROE, MB ratio och Tobins Q ratio 

visar i samtliga modeller på signifikans. Dock är det precis som med de sammanställande 

modellerna väldigt få modeller som aldrig visar på någon konkret relation mellan den 

beroende variabeln och Omfattning av redovisning. Anledningen till att vissa av modellerna 

visar på signifikans men att det sedan är ett flertal oberoende variabler, däribland Omfattning 
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av redovisning, som inte visar på signifikans med den beroende variabeln kan förklaras med 

nedanstående figur. 

 

Figur 22: Hur variabler överlappar (Miller et al. 2002) 

 

Figuren visar på hur signifikansnivån i koefficienten kan förklaras av tre olika oberoende 

variabler. Varje ring förklarar en oberoende variabel. Där dessa ringar överlappar varandra 

bidrar de alla tre till signifikans i modellen (Sig, i figuren), trots att dessa oberoende variabler 

kanske inte är statistiskt signifikanta separat (Miller et al. 2002). Då vi har ett flertal 

oberoende variabler i varje modell, tenderar ett flertal modeller att bli signifikanta, trots att det 

är väldigt låg signifikant på väldigt få oberoende variabler i själva modellen överlag. Dock 

kan vi konstatera att i två fall är Omfattning av redovisning signifikant gentemot finansiella 

lönsamhetsmått. År 2015 visar Omfattning av redovisning på statistisk signifikans på 5 

procentsnivån både gentemot ROA och Kapitalomsättningshastighet. Denna signifikans höll 

dock bara år 2015 och finns inte att se vid någon annan enskild modell eller vid någon av de 

sammanställande modellerna. I dessa två modeller är Omfattning av redovisning som enskilda 

anledning till att förklara effekten i både ROA och Kapitalomsättningshastighet (Std.B) låg. 

Dessutom är koefficienten Omfattning av redovisning negativ signifikant gentemot ROA, 

vilket innebär att desto mer humankapitalsredovisning, desto lägre ROA. Vi kan inte se någon 

signifikans vid de sammanställande modellerna vilket innebär att det generellt inte finns 

någon signifikans mellan redovisning av humankapital och finansiell lönsamhet. Vi kan heller 

inte finna någon statistisk signifikans vid de sammanställande modellerna för förändringar, 

vilket innebär att redovisning av humankapital och finansiella lönsamhetsmått inte ökar i 

samma takt. Slutligen kan vi inte heller finna någon statistisk signifikans vid modellerna för 

år 2010 och år 2005 för Omfattning av redovisning gentemot beroende variabler. Vi finner 

alltså bara ett positivt konkret samband mellan humankapitalsredovisning och ett 

lönsamhetsmått. Sambandet inträffar endast år 2015 och ger därför inte några signaler eller 
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bevis till att humankapitalsredovisning inom medicin- och bioteknik leder till finansiell 

lönsamhet överlag. 

I det sammanställande testet har vi använt år 2005 som ett referensår och angett år 2010 och 

år 2015 som variabler. Därmed kan vi se om lönsamhetsmåtten i de specifika modellerna har 

ökat eller minskat från år 2005. Om variablerna för år 2010 och år 2015 är positiva tyder det 

på en ökning i den beroende variabeln, dock säger det inget om hur de oberoende variablerna 

har utvecklats. Det vi kan utläsa i de sammanställande modellerna för förändring är att 

förändring i Omfattning av redovisning aldrig påvisar någon statistisk signifikans mot 

förändring av några lönsamhetsmått. Det här ger ytterligare underlag till att någon konkret 

relation mellan redovisning av humankapital och finansiell lönsamhet inte existerar för det 

studerade företagen.  

Vidare bör vi även belysa och diskutera urvalet i studien. Som vi har nämnt tidigare i 

uppsatsen har vi studerat 28 stycken medicinteknikbolag och 16 bioteknikbolag. Det urvalet 

är samtliga företag i branschen som varit aktiva sedan 2004 eller tidigare. Dock har inte 

samtliga av dessa bolag varit börsnoterade sedan 2004 vilket innebär att vi i vissa modeller, 

då de marknadsbaserade lönsamhetsmåtten varit beroende variabler, fått ett bortfall. Miller et 

al. (2002) anger att för att öka kraften i regressionsanalyser behövs ett tillräckligt stort urval. 

Vidare förklarar han att testernas kraft inte enbart handlar om urvalsstorleken trots allt, utan 

även effektstorleken i testet. Eftersom effekterna av dessa modeller är så tydliga och 

resultatets utfall är uppenbart så är bortfallet inget problem i det här fallet. I och med det klara 

resultatet så är chansen till en slumpmässig variation ytterst liten.  

Slutligen efter studerande av det resultatet som gavs av regressionsanalyserna kan vi 

konstatera att hypotesen i den här studien bör förkastas. Det finns inget positivt samband 

mellan redovisning av humankapital och företagens finansiella lönsamhet. Vidare kan vi då 

även besvara frågeställningen med att redogöra att det inte är finansiellt lönsamt för svenska 

börsnoterade medicin- och bioteknikbolag att redovisa humankapital. Vidare följer en 

redogörelse för våra egna tankar kring varför studien inte visar på något konkret samband och 

varför företagen i studien ändå väljer att redovisa humankapital. 
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5.3 Egna reflektioner 

Utifrån det resultat som vi har fått fram i den här studien kan vi som nämnt ovan inte påvisa 

någon positiv relation mellan finansiell lönsamhet och redovisning av humankapital inom 

svenska börsnoterade medicinteknik och bioteknikföretag. Därför anser vi att ett avsnitt med 

egna reflektioner som berör det resultat vi har fått är betydelsefullt för studien och arbetet. Vi 

menar på att det är av intresse att reflektera över varför företag inom branschen väljer att 

redovisa för humankapital då det inte finns något signifikant konkret samband till finansiell 

lönsamhet. 

 

5.3.1 Redovisning och värdering av humankapital 

Till att börja med vill vi kortfattat diskutera begreppet redovisning av humankapital och vad 

det innebär. I det teoretiska avsnittet av uppsatsen har vi ställt olika forskare mot varandra 

som är för respektive mot att redovisa humankapital som en tillgång i den obligatoriska 

redovisningen. Det finns förespråkare av redovisningen så som Roos et al. (2006) som menar 

på att utan redovisning av humankapital blir företag felaktigt värderat. Stewart (1999) anser 

att de tillgångar som humankapitalet innehar som kunskap och kreativitet måste redogöras 

för, samt Hansson & Andersson (1999) som menar på att humankapital är en så pass 

värdeskapande tillgång så den måste tas upp. Å andra sidan finns det kritiker till att 

humankapital ska ses som en tillgång (Engström 1999). I den här studien har vi kollat på 

redovisning av humankapital i tilläggsinformationen men vi vill ändå reflektera över 

humankapital som en tillgång i balansräkningen, för att bättre förstå företagens tankar kring 

sin egen personal. 

 

Anledningen till att humankapital inte får tas upp i balansräkningen är för att dessa 

”tillgångar” skiljer sig mot vanliga tillgångar som är ok att ta upp i balansräkningen. Då kan 

man ställa sig frågan hur humankapitalet faktiskt skiljer sig från vanliga tillgångar? De 

internationella redovisningsstandarderna i Sveriges regler kan diskuteras. Humankapital kan 

absolut ses som en ekonomisk fördel i framtiden, vilket är godkänt. Dock kan det debatteras 

huruvida humankapital kan kontrolleras av företag. Om man fokuserar på det rena ägandet 

och kontrollerandet av en individ så kan företagen självklart inte ”äga” humankapitalet. 

Däremot äger företaget den tiden som den anställde ska arbeta samt att företaget bestämmer 

vad den anställde, eller humankapitalet, ska göra under denna tid. Hur länge ett företag 
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bestämmer över humankapitalets tid och arbetsuppgifter och har dessa som en tillgång är 

dessutom väldigt tydligt genom anställningskontrakt och villkor däri. Frågan kvarstår dock 

hur humankapital som en tillgång ska värderas eftersom det är en riskfylld tillgång som i 

värsta fall kan ha värde noll imorgon. Emellertid finns det andra tillgångar i balansräkningen 

som har liknande risknivå. När till och med statsobligationer utgivna av den grekiska staten 

kan sjunka till noll vad är då inte en riskfylld tillgång? Ska därför frågan om när en tillgång 

bör tas upp eller inte besvaras med tillgångens risknivå? Eller handlar det om att tillgången 

måste ha en existerande marknad med observerade priser. Det vi kan konstatera är att det 

finns en problematik, som varit diskuterad sedan 60-talet, kring humankapital som en tillgång 

och värdering av det. Den problematiken leder vidare till humankapital i 

tilläggsinformationen, något som har studerats i den här uppsatsen. Vidare reflekterar vi över 

upptagning och värdering av humankapital i tilläggsinformationen och varför medicin- och 

bioteknikbolag väljer att redovisa för det när det inte ger finansiella lönsamma effekter.  

 

5.3.2 Varför redovisas humankapital i branschen? 

Slutligen har vi kommit till den komplexa frågan som kvarstår, varför väljer bioteknik och 

medicinteknikbolag att redovisa sitt humankapital trots att det inte är finansiellt lönsamt? Vi 

har konstaterat genom studier i arbetets gång att humankapitalsredovisning inte leder till 

någon finansiell lönsamhet, trots det har redovisningen inom området ökat de åren vi har 

studerat. Vår arbetshypotes i studiens tidigare skede var att humankapitalsredovisning görs för 

att öka den finansiella lönsamheten och därmed bör redovisningen vara riktad till externa 

intressenter så som investerare. Dock kan vi konstatera genom regressionsanalyser att just 

börsvärdet, precis som de andra lönsamhetsmåtten, inte har något konkret samband till 

Omfattning av humankapitalsredovisning (Tabell 4). Detta kan indikera att företagens syfte 

med redovisning är något helt annat, och riktat åt någon annan målgrupp. 

  

Ett av de vanligaste nyckeltalen av humankapital som vi sett i företagens årsredovisningar är 

Intäktspersoner (Figur 19). Många av företagen väljer att ta upp vilken eller vilka anställda 

som är viktigast för företaget och som företaget inte har råd att bli av med. Resonemanget om 

att humankapitalsredovisning ska skapa förtroende på kapitalmarknaden och höja företagets 

marknadsvärde håller inte enligt studiens resultat, däremot tror vi att omfattningen av 

redovisning mer kan handla om att attrahera rätt folk till folk företaget. Den här typen av 

tilläggsredovisning kan vara ett potentiellt lockande av önskvärda anställda, i det här fallet 
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framgångsrika forskare. Redovisningen är troligen också skapad för att ”smickra” de redan 

befintliga anställda. Vi överväger att möjligheten finns att dessa anställda är så pass mycket 

värda för företagen att de blir behandlade nästintill som stjärnor i redovisningen, på samma 

sätt som ett skivbolag främjar sin mest framgångsrika artist. 

  

Vidare har vi även övervägt möjligheten att humankapitalsredovisning görs för att visa upp ett 

stort, framgångsrikt och lyckat företag utåt av rena braverande skäl. Dock faller den här teorin 

då de fyra största och mest lönsamma företagen i studien, Elekta, Getinge, Alligator och 

Bioscience är bland de företag som redovisar för minst humankapital (bilaga 8,10,12). I och 

med det konstaterandet kan vi också utesluta Tagesson et al. (2009) idé om att de mer 

lönsamma bolagen inför en mer omfattande redovisning medan de mer olönsamma inte har 

råd att lägga resurserna som krävs på det. Det omvända kausala sambandet att först kommer 

finansiell lönsamhet och sedan kommer humankapitalsredovisning är då också en tanke som 

kan avslås. Att de tre största bolagen inte redovisar särskilt mycket humankapital medan de 

mer medelstora företagen gör det leder till vårt sista och slutliga förklaringsförsök, ett 

resonemang som vi varit inne på tidigare. Vårt antagande om varför dessa medelstora företag 

redovisar för humankapital i större mängd och varför dessa företag har en jämn ökning i 

humankapitalsredovisning är helt enkelt för att de här företagen tenderar att efterlikna 

varandra. Tanken stöds av den Institutionella teorin som innebär att i dagens samhälle vill 

företag som agerar inom samma bransch med liknande storlek följa ungefär samma normer 

och preferenser (Carpenter & Feroz 2001). Något som kan förklara varför omfattning av 

humankapitalsredovisning konstant ökat mellan åren 2005-2015, medan den finansiella 

lönsamheten har varierat mer för de studerade företagen under dessa år. Ytterligare en 

anledning till att liknande företag i samma bransch tenderar att presentera liknande 

årsredovisningar kan också vara att redovisningsbyråerna som dessa företag använder har en 

benägenhet att arbeta på likartade sätt. Enligt Cassel (2005) har redovisningsbyråer och de 

anställda revisorerna en benägenhet att arbeta efter liknande standard och mönster vid 

redovisning av företag inom likartade branscher. Dessa företag får då snarlika 

årsredovisningar, vilket skulle kunna vara en förklaring till ökningen av 

humankapitalsredovisning inom medicin- och bioteknikbranschen. 

 

Den här studiens hypotes kan nu återigen konstateras som förkastad. I och med det kan vi 

även besvara vår frågeställning. Diskussionen i det här kapitlet har vridit och vänt på olika 

teorier och idéer om varför företag inom medicin- och bioteknik ändå fortsätter att redovisa 
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humankapitalet, trots att det inte leder till någon finansiell lönsamhet. Vidare följer uppsatsens 

sista del där vi drar slutsatserna för studien och sammanfattar arbetet. 
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6.0 Slutsats 

 

I följande kapitel kommer vi redogöra för studiens slutsats. Kapitlet ger också förslag till 

vidare forskning inom området samt att vi redogör för det praktiska och teoretiska bidrag 

som den här studien tillför. 

 

 

Den här studiens huvudsakliga syfte var att undersöka om det är finansiellt lönsamt för 

svenska börsnoterade medicin- och bioteknikbolag att redovisa humankapital. Studien 

utfördes på samtliga börsnoterade företag i branschen under en 10-årsperiod. Den insamlade 

datan visade på att redovisning av humankapital mellan åren 2005-2015 hade ökat markant. 

Datan påvisade också att redovisning av humankapital hade ökat kontinuerligt i det flesta 

företagen och med liknande typ av nyckeltal på humankapital. Vidare genomfördes studien 

med hjälp av multipla regressionsanalyser. Resultatet av dessa regressionsanalyser gjorde att 

vi kunde konstatera att det inte finns något signifikant samband mellan redovisning av 

humankapital och finansiell lönsamhet för företag inom medicin- och bioteknik. 

 

Då vi fick förkasta vår hypotes fick vi söka andra svar till varför företagen fortsatte att öka sin 

humankapitalsredovisning. Genom tidigare teorier och egna teser har vi kommit fram till tre 

förklaringsförsök på frågan varför dessa företag väljer att redovisa sitt humankapital. För det 

första tror vi att företagen väljer en mer omfattande humankapitalsredovisning för att helt 

enkelt locka nya anställda samt hålla kvar de befintliga anställda i företaget genom att 

lovsjunga dem. Fortsättningsvis är en möjlig förklaring till den omfattande redovisningen av 

humankapital Institutionell teori. Carpenter & Feroz (2001) menar att enligt den 

Institutionella teorin så vill företag inom samma bransch och storlek följa samma typ av 

normer och sociala preferenser. Teorin kan förklara varför företag inom medicinteknik och 

bioteknik har liknande årsredovisningar och varför företagens redovisning av humankapital 

ökar i takt. Det är helt enkelt en trygghet för företagen att efterlikna varandra. Slutligen skulle 

redovisningen av humankapital i dessa företag kunna förklaras av Roos et al. (2006) 

resonemang om frivillig redovisning. Han menar på att frivillig redovisning görs för en bättre 

helhetsbild av företag. Då flera av företagen inom branschen tenderar att göra minusresultat 

skulle Roos et al. (2006) förklaring kunna vara möjlig. De tre ovan nämnda förklaringarna 
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skulle kunna klargöra varför företagen inom branschen väljer att redovisa humankapital. 

Troligtvis ligger förklaringen i en kombination av dessa tre orsaker. 

 

Avslutningsvis kan vi fastställa att frågeställningen kan besvaras med ett nej. Trots det 

kvarstår problematiseringen kring redovisning av humankapital och därmed vill vi i följande 

del ge förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har visat att redovisning av humankapital inte är finansiellt lönsamt för företag 

inom medicinteknik och bioteknikbranschen. Eftersom redovisning av humankapital ändå i 

stor utsträckning existerar i årsredovisningarna anser vi att det skulle vara intressant att 

undersöka andra aspekter av lönsamhet. Exempelvis hur redovisning av humankapital 

påverkar företagets varumärke eller om företagets relation med intressenter och kunder 

förändras i takt med omfattningen av humankapital i årsredovisningen. Sådana 

undersökningar vore lämpliga i den studerade branschen för att bygga vidare på resonemanget 

till varför dessa företag väljer att redovisa humankapital. En annan intressant frågeställning 

skulle vara om redovisning av humankapital och finansiell lönsamhet har ett positivt samband 

i andra typer av kunskapsintensiva branscher som överlag genererar positiva resultat, till 

skillnad från företag inom bioteknik och medicinteknik. 

 

Ytterligare en aspekt som vore intressant att undersöka och ett förslag till framtida forskning 

är att studera om den frivilliga redovisningen av humankapital skiljer sig åt beroende på 

företags befintliga ägarstruktur.  

 

6.2 Studiens bidrag 

Problematiken kring redovisning av humankapital uppkom i början av 1990-talet.  I takt med 

att kunskapsföretagen ökade fick företag problem med att visa upp sitt värde i en klassisk 

redovisning. Företagen fick då ett behov av att redovisa sina största resurser, sin personal, 

genom att redovisa humankapitalet. Huruvida denna typ av redovisning är lönsam eller inte 

har sedan dess varit ett omdiskuterat ämne. Många forskare såsom Möller et al. (2001), 
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Curado et al (2011) och Sofian & Earnest (2011) har under åren försökt påvisa ett positivt 

samband mellan redovisning av humankapital och lönsamhet. Dock har ingen tidigare 

forskning kunnat bevisa att det existerar ett samband. Vidare följer resonemang kring varför 

den här studien har bidragit till debatten kring redovisning av humankapital samt vilka 

praktiska bidrag som uppkommit. 

 

6.2.1 Teoretiska implikationer 

Medicin- och bioteknikbranschen var innan denna studie en outforskad bransch inom ämnet 

humankapitalsredovisning och finansiell lönsamhet. Branschen är en kunskapsintensiv 

bransch vilket gjorde att skäl fanns att tro att det här kunde finnas ett samband mellan 

humankapitalsredovisning och finansiell lönsamhet. Denna uppsats slår trots detta spiken i 

kistan på att humankapitalsredovisning inte är finansiellt lönsamt, även i denna bransch. Trots 

att studiens resultat besvarades med att humankapitalsredovisning inom medicin- och 

bioteknik inte är finansiellt lönsamt så bidrar studien till mer förståelse för ämnet genom att 

forskning inom området ökar. Relationen mellan humankapitalsredovisning och finansiell 

lönsamhet och finansiell prestation är ett relativt omdiskuterat ämne sedan ett antal år tillbaka. 

Det innebär följaktligen att det finns tidigare empiriskt material för relationen. Tidigare 

forskning som har diskuterat i uppsatsen av bland annat Möller et al. (2001), Curado et al 

(2011) och Sofian & Earnest (2011) visar ingen relation mellan humankapitalsredovisning 

och finansiell lönsamhet, vilket stämmer väl överens med vår studie. Således gör vi ett bidrag 

till ökat empiriskt material inom ämnet som stödjer den negativa relationen, samt att vi bidrar 

med empiriskt material inom ämnet i en bransch som tidigare inte undersökts. Resultat som 

inte visar på något konkret samband mellan humankapitalsredovisning och finansiell 

lönsamhet kan förklaras utifrån den neoklassiska teorin vilket innebär att kostnaderna för 

investeringarna (i det här fallet investeringar i redovisning) är högre än den lönsamhet som 

framställs (Friedman 1970). Vilket vi genom denna studie stödjer genom det empiriska 

materialet.   

 

Tidigare forskare menar på att ett positivt samband mellan humankapitalsredovisning och 

finansiell lönsamhet bör finnas för kunskapsföretag i dagens postindustriella samhälle 

(Curado et al. 2011). Genom den här studien ger vi empiriskt underlag till att konstatera att 

den aktuella kunskapsintensiva branschen som vi har studerat inte faller under denna teori 

kring ett positivt samband. Då studien visade på att det inte är finansiellt lönsamt för medicin- 
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och bioteknikbolag att redovisa humankapital har vi vidare gjort antaganden om varför dessa 

företag ändå genomför så pass omfattande årsredovisningar inom ämnet. Studien bidrar 

således till teoretisk förståelse kring varför omfattningen av humankapitalsredovisning trots 

detta ändå ökar. Slutligen ges det ett teoretiskt bidrag kring de stora skillnader som finns i hur 

företag inom medicin- och bioteknikbranschen väljer att redovisa och framställa sitt 

humankapital, samt att vi genom studien bidrar ytterligare till bilden av den komplexitet som 

finns med redovisning av humankapital överlag.   

 

Den genomförda studien ger också ett teoretiskt bidrag i termer om vad resultatet betyder för 

området och därmed vad det får för implikationer i hur man bör bedriva forskning i ämnet. 

Studien har visat på att humankapitalsredovisning inte ger en direkt inverkan på finansiell 

lönsamhet. Dock ger studien empiriskt stöd till att en indirekt påverkan skulle kunna vara 

möjlig. Förslagsvis skulle humankapitalsredovisning kunna leda till att företagen blir 

attraktivare arbetsgivare, vilket leder till anställning av mer kompetent personal, vilket i sin 

tur leder till finansiell lönsamhet. Därmed ges det i kapitlet “Förslag till vidare forskning” 

inviter till framtida studier att undersöka huruvida det finns ett positivt samband mellan 

humankapitalsredovisning och andra faktorer än finansiell lönsamhet.   

 

6.2.2 Praktiska implikationer 

Vidare ger även studien praktiska implikationer och bidrag som vi här kommer att redogöra 

för. Den praktiska relevansen som den här studien bidrar med tillfaller främst de studerade 

företagen själva. Företag inom medicin- och bioteknik får genom den här uppsatsen svar på 

frågan om det är värt att lägga resurser på humankapitalsredovisning ur ett rent finansiellt 

perspektiv. Informationen som ges kring redovisning av humankapital för medicin- och 

bioteknikbolag och vad redovisningen leder till kan medföra stor praktiskt nytta för dessa 

företag i framtiden. Det krav som ges på humankapitalsredovisning idag är enligt 

Årsredovisningslagen, 5 kap, att företag måste redovisa medeltalet anställda, könsfördelning 

bland de anställda, könsfördelning i styrelsen såväl som könsfördelning bland andra 

befattningshavare samt löner och ersättningar. Det finns idag inga andra lagstadgade krav på 

humankapitalsredovisning. I framtiden är det dock ingen omöjlighet att lagkraven på 

humankapitalsredovisning kommer bli mer omfattande, på samma sätt som lagkraven på 

hållbarhetsredovisning har ökat (ÅRL 6 kap. 12§). Förutsatt att lagkraven på 

humankapitalsredovisning ökar så kommer större delen av de företag som legat till grund för 
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den här studien att påverkas. Dessa företag får då genom den här studien en inblick i hur den 

finansiella lönsamheten kan komma att påverkas då de ökar sin humankapitalsredovisning för 

att möta de eventuellt nya lagkraven.  

 

Vidare kan även företag inom medicin- och bioteknikbranschen i den här studien utläsa att det 

resultat vi har kommit fram till visar att de företag som har en benägenhet att investera mindre 

resurser i humankapitalsredovisning tenderar att vara mer finansiellt lönsamma. Det innebär 

att den här studien ger ett praktiskt bidrag till företag inom den studerade branschen då dessa 

företag nu får konstaterat att ju bättre det går för ett bolag desto mindre resurser investeras i 

aktiviteter rörande humankapitalsredovisning.  
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Bilagor  

Bilaga 1  

Lista på företag som ingått i undersökningen  

 

 

 

 

Active Biotech 

ADDvise Group 

Alligator Bioscience 

Alpha Molecular Diagnostics 

Alteco Medical AB 

Arcoma AB 

Arocell AB 

Bioinvent 

Boule Diagnostics 

CellaVision 

CombiGene AB 

Corline Medical 

Diamyd Medical 

Doxa AB 

Elekta 

Elos Medtech 

Emotra 

Eurocine Vaccine 

European Institute of Science 

Genovis AB   

Getinge 

Hamlet Pharma 

 

 

 

 

IDL Biotech AB 

Immunicum AB 

LIDDS AB  

LifeAssays AB 

MedicPen 

Medirox 

Medivir 

Oasmia Pharmaceuticals  

Otrivus AB 

Ortoma 

Phase Holographic Imagine PHI 

Quick Cool 

Raysearch Labratories  

Redense Medical 

Respiratorius AB 

Scandidos 

Senzime 

Spago Nonomedical 

SpectaCure 

Stille 

Vitrolife 

Xvivo Perfusion 

 



 

 

  Bilaga 2  

  Jämförelsematriser  

År 2014 

Nyckeltal
Active 

Biotech

ADDvise 

Group
Alligator 

Biosccince

AlphaHelix 

Molecular 

Diagnostics

Alteco 

Medical AB
Arcoma AB

Arocell 

AB
BioInvent

Boule 

Diagnostics 

AB

CellaVision 

AB
CombiGene AB

Corline 

Biomedical

Diamyd 

Medical
Doxa AB

Antalet anställningsår för intäktspersoner x x x x x x x x x

Antalet anställningsår i genomsnitt x x x x x x

Antalet nyanställda (personaltillväxt) x x x x x x x x

Avhoppskänslighet (i text) x x x x x x x x

Beläggning  x x x x x

Forsknings och utvecklingskostnader x x x x x x

Förädlingsvärde x x x x x x

Förädlingsvärde per anställd 

Förädlingsvärde per intäktsperson x

Genomsnittlig yrkeserfarenhet x x

Genomsnittsålder x x x

Individuellt kapital i år x x x x

Intäkt per anställd x x x x x

Intäktspersoner x x x x

Intäktspersoner förhållande till antalet anställda x x x x x x x x

Personalomsättning x x x x x x x x x x x x

Utbildning x x x x x x

Utbildningskostnader x x x x x

Veteraner 

Vinst per anställd

Summa 12 4 3 8 4 11 4 10 11 11 3 4 5 8

Nyckeltal 

Elekta 

instrume

nts AB

Elos 

Medtech 

AB

Emotra
Eurocine 

Vaccines

European 

Institute of 

Science

Genovis AB

Getinge 

Sverige 

AB

Hamlet 

pharma
IDL Biotech AB Immunicum AB LIDDS AB LifeAssays ABMedicPen Medirox Medivir

Antalet anställningsår för intäktspersoner x x x x x x x x x x x

Antalet anställningsår i genomsnitt x x x x 1 x x x

Antalet nyanställda (personaltillväxt) x x x x

Avhoppskänslighet (i text) x x x x x x

Beläggning  x

Forsknings och utvecklingskostnader x x x x

Förädlingsvärde x x x x

Förädlingsvärde per anställd 

Förädlingsvärde per intäktsperson x

Genomsnittlig yrkeserfarenhet x

Genomsnittsålder x x

Individuellt kapital i år x

Intäkt per anställd x x

Intäktspersoner x x x x

Intäktspersoner förhållande till antalet anställda x x x x x x

Personalomsättning x x x x

Utbildning x x x x x

Utbildningskostnader x x x

Veteraner x x

Vinst per anställd

Summa 2 2 2 4 4 14 4 0 6 7 1 11 2 9 0

Nyckeltal
Oasmia 

Pharmace

uticals

Ortivus 

AB

Ortoma 

AB

Phase 

Holographic 

Imaging AB

Quickcool 

AB

RaySearch 

Laboratorie

s AB

Redsens

e 

Medical

Repiratorius Scandidos Senzime AB
Spago 

Nanomedical

SpectraCu

re AB
Stille

Vitrolife 

Sweden

Xvivo 

Perfusio

n AB

Antalet anställningsår för intäktspersoner x x x x x x x x x x x x x x x

Antalet anställningsår i genomsnitt x x x x x x x

Antalet nyanställda (personaltillväxt) x x x x x

Avhoppskänslighet (i text) x x x x x x

Beläggning  x x x x

Forsknings och utvecklingskostnader x x x x x x

Förädlingsvärde x x x x x x x x

Förädlingsvärde per anställd 

Förädlingsvärde per intäktsperson x x

Genomsnittlig yrkeserfarenhet x x

Genomsnittsålder x x x x x

Individuellt kapital i år x x x x x

Intäkt per anställd x x x x x x

Intäktspersoner x x x

Intäktspersoner förhållande till antalet anställda x x x x x x x x

Personalomsättning x x x x x x x x

Utbildning x x x x x x x x x x

Utbildningskostnader x x x x x x x

Veteraner 

Vinst per anställd

Summa 13 14 2 9 2 13 4 10 7 5 11 2 4 2 9

 



 

 

År 2009 

Nyckeltal
Active 

Biotech

ADDvise 

Group

Alligator 

Biosccince

AlphaHelix 

Molecular 

Diagnostics

Alteco 

Medical AB

Arcoma 

AB
Arocell AB BioInvent

Boule 

Diagnostics 

AB

Cella 

Vision 

AB

CombiGene 

AB

Corline 

Biomedical

Diamyd 

Medical
Doxa AB

Antalet anställningsår för intäktspersoner x x x x

Antalet anställningsår i genomsnitt 

Antalet nyanställda (personaltillväxt) x x x x x x x x x x x x x

Avhoppskänslighet (i text) x x x x x x x x x x

Beläggning  

Forsknings och utvecklingskostnader x x x x x x x x x x x

Förädlingsvärde 

Förädlingsvärde per anställd 

Förädlingsvärde per intäktsperson x

Genomsnittlig yrkeserfarenhet x x x

Genomsnittsålder x x x x

Individuellt kapital i år

Intäkt per anställd

Intäktspersoner x x x x x x x

Intäktspersoner förhållande till antalet anställda x x x x

Personalomsättning x x x x x x x x

Utbildning x x x x

Utbildningskostnader x x x x

Veteraner 

Vinst per anställd

Summa 12 2 3 6 1 3 4 8 9 10 3 4 5 3

Nyckeltal

Elekta 

instruments 

AB

Elos 

Medtech AB
Emotra

Eurocine 

Vaccines

European 

Institute of 

Science

Genovis AB

Getinge 

Sverige 

AB

Hamlet 

pharma

IDL Biotech 

AB

Immunic

um AB
LIDDS AB LifeAssays AB MedicPen Medirox Medivir

Antalet anställningsår för intäktspersoner x

Antalet anställningsår i genomsnitt x

Antalet nyanställda (personaltillväxt) x x x x x x x x x x x x x

Avhoppskänslighet (i text) x x x x x x x

Beläggning  

Forsknings och utvecklingskostnader x x x x x x x x x x

Förädlingsvärde 

Förädlingsvärde per anställd 

Förädlingsvärde per intäktsperson x

Genomsnittlig yrkeserfarenhet

Genomsnittsålder x

Individuellt kapital i år

Intäkt per anställd

Intäktspersoner x x x x x x x

Intäktspersoner förhållande till antalet anställda x x x

Personalomsättning x x x

Utbildning x x x

Utbildningskostnader x x x

Veteraner 

Vinst per anställd

Summa 2 2 2 4 4 9 2 0 5 2 1 11 2 7 0

Nyckeltal
Oasmia 

Pharmaceutic

als

Ortivus AB Ortoma AB

Phase 

Holographic 

Imaging AB

Quickcool 

AB

RaySearch 

Laboratori

es AB

Redsense 

Medical

Repiratori

us
Scandidos

Senzime 

AB

Spago 

Nanomedical

SpectraCure 

AB
Stille

Vitrolife 

Sweden

Xvivo 

Perfusio

n AB

Antalet anställningsår för intäktspersoner x x x x x

Antalet anställningsår i genomsnitt x x x x

Antalet nyanställda (personaltillväxt) x x x x x x x x x x x x x x x

Avhoppskänslighet (i text) x x x x x x x

Beläggning  

Forsknings och utvecklingskostnader x x x x x x x x

Förädlingsvärde 

Förädlingsvärde per anställd 

Förädlingsvärde per intäktsperson x

Genomsnittlig yrkeserfarenhet x x x x

Genomsnittsålder x x x x x

Individuellt kapital i år

Intäkt per anställd x

Intäktspersoner x x x x x x

Intäktspersoner förhållande till antalet anställda x x x x

Personalomsättning x x x x x x

Utbildning x x x x

Utbildningskostnader x x x

Veteraner 

Vinst per anställd

Summa 11 13 2 4 2 12 2 5 1 2 9 1 3 2 4  
 

 

 



 

 

År 2004 
 

 

 

 

 

Nyckeltal 
Active 

Biotech

ADDvise 

Group

Alligator 

Biosccince

AlphaHelix 

Molecular 

Diagnostics

Alteco 

Medical 

AB

Arcoma AB Arocell AB BioInvent

Boule 

Diagnostics 

AB

Cella Vision 

AB

CombiGene 

AB

Corline 

Biomedical

Diamyd 

Medical
Doxa AB

Antalet anställningsår för intäktspersoner x

Antalet anställningsår i genomsnitt 

Antalet nyanställda (personaltillväxt) x x x x x x x x x x x x x

Avhoppskänslighet (i text) x x x x x x x x

Beläggning  

Forsknings och utvecklingskostnader x x x x x x x x x x

Förädlingsvärde 

Förädlingsvärde per anställd 

Förädlingsvärde per intäktsperson x

Genomsnittlig yrkeserfarenhet x

Genomsnittsålder x x

Individuellt kapital i år

Intäkt per anställd

Intäktspersoner x x x x

Intäktspersoner förhållande till antalet anställda x x x

Personalomsättning x x x x x

Utbildning x x x

Utbildningskostnader x x x

Veteraner 

Vinst per anställd

Summa 12 2 2 3 1 3 3 4 5 7 3 4 3 2

Nyckeltal 

Elekta 

Instrument

s AB

Elos Medtech 

AB
Emotra

Eurocine 

Vaccines

European 

Institute of 

Science

Genovis AB
Getinge 

Sverige AB

Hamlet 

pharma

IDL Biotech 

AB

Immunicum 

AB
LIDDS AB

LifeAssays 

AB
MedicPen Medirox Medivir

Antalet anställningsår för intäktspersoner 

Antalet anställningsår i genomsnitt 

Antalet nyanställda (personaltillväxt) x x x x x x x x x x x x x

Avhoppskänslighet (i text) x x x x x x x

Beläggning  

Forsknings och utvecklingskostnader x x x x x x x x x x

Förädlingsvärde 

Förädlingsvärde per anställd 

Förädlingsvärde per intäktsperson x

Genomsnittlig yrkeserfarenhet

Genomsnittsålder 

Individuellt kapital i år

Intäkt per anställd

Intäktspersoner x x x x

Intäktspersoner förhållande till antalet anställda x x

Personalomsättning x x x

Utbildning x

Utbildningskostnader x

Veteraner 

Vinst per anställd

Summa 2 2 2 3 4 7 2 0 5 2 1 4 2 6 0

Nyckeltal
Oasmia 

Pharmaceutica

ls

Ortivus AB
Ortoma 

AB

Phase 

Holographic 

Imaging AB

Quickcool 

AB

RaySearch 

Laboratories 

AB

Redsense 

Medical

Repiratori

us
Scandidos

Senzime 

AB

Spago 

Nanomedical

SpectraCure 

AB
Stille

Vitrolife 

Sweden

Xvivo 

Perfusion 

AB

Antalet anställningsår för intäktspersoner x

Antalet anställningsår i genomsnitt x x

Antalet nyanställda (personaltillväxt) x x x x x x x x x x x x x x x

Avhoppskänslighet (i text) x x x x x x x

Beläggning  

Forsknings och utvecklingskostnader x x x x x x x

Förädlingsvärde 

Förädlingsvärde per anställd 

Förädlingsvärde per intäktsperson

Genomsnittlig yrkeserfarenhet x x

Genomsnittsålder x x x

Individuellt kapital i år

Intäkt per anställd

Intäktspersoner x

Intäktspersoner förhållande till antalet anställda 

Personalomsättning x x x x x

Utbildning x x x x

Utbildningskostnader x x x

Veteraner 

Vinst per anställd

Summa 6 6 2 4 2 10 2 3 1 2 6 1 2 2 1



 

      Alla belopp i SEK 

Bolag Bransch
BörsnoteratJ

a/Nej
Börsvärde Tillgångar Eget kapital Omsättning Ålder Omsättnings tillgångar Kortfristiga skulder Balanslikviditet

Active Biotech Bioteknik JA 3225687167 567864000 176184000 9152000 23 188067000 0 0,00

Active Biotech Bioteknik JA 1240734512 238804000 194450000 26042000 33 117012000 44354000 2,64

Active Biotech Bioteknik JA 11152658140 354366000 288065000 23214000 28 151287000 66301000 2,28

ADDvise Group Medicinteknik JA 13938300 21520000 4305000 22241000 21 12095000 13157000 0,92

ADDvise Group Medicinteknik JA 16070040 7735000 4472000 19193000 16 6946000 3163000 2,20

ADDvise Group Medicinteknik JA 61253261 128951000 4252000 160243000 26 43072000 40400000 1,07

Alligator Biosccince Bioteknik NEJ 0 416256000 396969000 293619000 15 370417000 19287000 19,21

Alligator Biosccince Bioteknik NEJ 0 16678000 3232000 5767000 5 11731000 6039000 1,94

Alligator Biosccince Bioteknik NEJ 0 9581000 1133000 3450000 10 3372000 1133000 2,98

AlphaHelix Molecular Diagnostics Medicinteknik JA 71323764,3 13354865 3537623 24324047 17 11522785 8578978 1,34

AlphaHelix Molecular Diagnostics Medicinteknik NEJ 0 5789623 350578 1690619 7 733241 5439045 0,13

AlphaHelix Molecular Diagnostics Medicinteknik JA 4868388,34 9926120 8007131 457692 12 3035598 1918989 1,58

Alteco Medical Ab Medicinteknik NEJ 0 7805162 7476378 875637 3 4473754 328784 13,61

Alteco Medical Ab Medicinteknik JA 50606784 13015138 11476937 7668685 13 7575594 1538202 4,92

Alteco Medical Ab Medicinteknik NEJ 0 8693244 7471983 3125993 8 4679714 1221261 3,83

Arcoma AB Medicinteknik NEJ 0 32422892 14666172 120383686 15 308334369 15931159 19,35

Arcoma AB Medicinteknik NEJ 0 68558154 6100107 185737268 20 55730291 62458047 0,89

Arcoma AB Medicinteknik JA 81731235,4 84252000 49917000 123692000 25 47375000 31535000 1,50

Arocell AB Bioteknik NEJ 0 511671 291202 248054 5 224515 220469 1,02

Arocell AB Bioteknik NEJ 0 3639740 1204816 27120 10 1856178 734577 2,53

Arocell AB Bioteknik JA 312552115,4 74322872 72691075 460217 15 52499868 1631817 32,17

Bioinvent Bioteknik JA 617462862,2 54447000 29454000 15925000 19 53124000 24993000 2,13

Bioinvent Bioteknik JA 1814541963 138030000 74191000 82866000 14 106070000 63839000 1,66

Bioinvent Bioteknik JA 575362845,8 266344000 219000000 28198000 9 224769000 47344000 4,75

Boule Diagnostics Medicinteknik NEJ 0 200605000 130565000 299421000 14 102045000 62859000 1,62

Boule Diagnostics Medicinteknik NEJ 0 174631416 132361452 126614645 9 78442013 31657243 2,48

Boule Diagnostics Medicinteknik JA 430703127 315483000 188514000 331407000 19 165616 111423 1,49

CellaVision Medicinteknik JA 1663645403 220428000 183518000 239390000 21 177279000 36910000 4,80

CellaVision Medicinteknik JA 248056088,8 162501000 113422000 131638000 16 85323000 49079000 1,74

CellaVision Medicinteknik NEJ 0 46240000 26561000 39017000 11 42791000 18439000 2,32

CombiGene AB Bioteknik NEJ 0 133252 130602 0 15 133252 2650 50,28

CombiGene AB Bioteknik NEJ 0 429379 323903 0 20 35795 105476 0,34

CombiGene AB Bioteknik JA 124063473 10957248 10265517 0 25 9727900 691731 14,06

Corline Biomedical Bioteknik NEJ 0 3867300 1498890 4957327 19 1117107 1468410 0,76

Corline Biomedical Bioteknik NEJ 0 4112477 3472564 1376176 14 4029894 639913 6,30

Corline Biomedical Bioteknik JA 112779892,4 24994909 21250301 3508499 24 5563746 3744608 1,49

Diamyd Medical Bioteknik JA 124848944,2 46645000 39524000 1212000 31 30504000 6315000 4,83

Diamyd Medical Bioteknik NEJ 0 5297178 1214074 90761 21 3771883 8032629 0,47

Diamyd Medical Bioteknik NEJ 0 37660967 1000000 29600580 26 22717970 22468288 1,01

Doxa AB Medicinteknik JA 72237300,75 19417000 11295000 15013000 24 19417000 8122000 2,39

Doxa AB Medicinteknik NEJ 0 47554000 6904000 863000 19 10867000 39803000 0,27

Doxa AB Medicinteknik NEj 0 79767000 72813000 1374000 14 63159000 6484000 9,74

Elekta Medicinteknik JA 25325108036 8515000000 3244000000 7392000000 38 5200000000 4000000000 1,30

Elekta Medicinteknik JA 26574544458 21184000000 6646000000 10839000000 43 11534000000 8569000000 1,35

Elekta Medicinteknik JA 10770506286 4478000000 1674000000 3152000000 33 2372000000 0 0,00

Elos Medtech Medicinteknik JA 230233590 486904000 210277000 358179000 87 234574000 114821000 2,04

Elos Medtech Medicinteknik JA 291249882 938753000 228231000 1328288000 82 555976000 369207000 1,51

Elos Medtech Medicinteknik JA 611480610 881594000 330595000 503661000 92 244666000 219777000 1,11

Emotra Medicinteknik NEJ 0 349122 -382873 104683 9 98628 181995 0,54

Emotra Medicinteknik NEJ 0 692164 -165698 0 4 19526 7500 2,60

Emotra Medicinteknik JA 45114656,4 13233189 11275075 0 14 10762201 1269824 8,48

Eurocine Vaccines Bioteknik JA 38791865,74 20966000 17873000 550000 17 20966000 3093000 6,78

Eurocine Vaccines Bioteknik NEJ 0 1887954 1445247 114479 7 76525 442707 0,17

Eurocine Vaccines Bioteknik JA 213393960 11750000 7982000 893000 12 11742000 3768000 3,12

European Institute of Science Bioteknik JA 6076519,5 2018803 1858072 1230024 25 1147851 2018803 0,57

European Institute of Science Bioteknik NEJ 0 6204201 6136291 437806 15 1207724 67910 17,78

European Institute of Science Bioteknik JA 2814014,88 8142158 6541096 918260 20 756963 307312 2,46

Genovis AB Bioteknik NEJ 0 9175000 3921000 200000 6 1935000 4500000 0,43

Genovis AB Bioteknik JA 30430188,98 17818000 15232000 1596000 11 5499000 2281000 2,41

Genovis AB Bioteknik JA 73725550 16914000 8822000 13269000 16 10818000 7958000 1,36

Getinge Medicinteknik JA 31333810774 34585000000 13248000000 22172000000 20 11408000000 6473000000 1,76

Getinge Medicinteknik JA 49480290258 53235000000 19593000000 30235000000 25 16619000000 12898000000 1,29

Getinge Medicinteknik JA 20626707720 14533300000 5381300000 11880400000 15 6855400000 2992800000 2,29

Hamlet pharma Bioteknik NEJ 0 692194 421225 6500 12 605864 270010 2,24

Hamlet pharma Bioteknik NEJ 0 1650599 1549217 148537 17 1584079 101382 15,62

Hamlet pharma Bioteknik JA 337512500 2792771 2640523 0 22 2792771 152248 18,34

IDL Biotech AB Medicinteknik JA 72446200,85 21706435 7287894 29620385 27 15727458 13677365 1,15

IDL Biotech AB Medicinteknik NEJ 0 16023198 12508470 11301649 17 12678814 3514728 3,61

IDL Biotech AB Medicinteknik JA 14864493,54 12376648 4823015 16492873 22 7030654 7265406 0,97

Immunicum AB Bioteknik NEJ 0 385664 376663 0 3 36861 9001 4,10

Immunicum AB Bioteknik NEJ 0 7682458 6590085 5006 8 6421373 242373 26,49

Immunicum AB Bioteknik JA 801200000 71034000 64627000 160000 13 32738000 5557000 5,89

LIDDS AB Medicinteknik NEJ 0 16184000 14899000 0 6 9299000 1285000 7,24

LIDDS AB Medicinteknik NEJ 0 60664776 59469909 0 11 11174931 1194867 9,35

LIDDS AB Medicinteknik JA 105933987 102345854 99772892 0 16 16228765 2572962 6,31

LifeAssays AB Medicinteknik NEJ 0 2710835 2512929 65988 5 1294792 197906 6,54

LifeAssays AB Medicinteknik JA 39398230,17 8846257 7307177 1483521 10 4797234 1539080 3,12

LifeAssays AB Medicinteknik JA 23756838,87 27626000 14135000 4785000 15 10052000 2977000 3,38

MedicPen Medicinteknik NEJ 0 4306969 1708087 -9 5 745528 344280 2,17

MedicPen Medicinteknik JA 57186036,18 10538398 3774075 346363 10 578967 1844687 0,31

MedicPen Medicinteknik JA 69128912,88 11638281 9673961 85230 15 262747 635214 0,41

Medirox Medicinteknik JA 89010000 25815000 12266000 33858000 17 21436000 5119000 4,19

Medirox Medicinteknik JA 32966400 22643000 16230000 23836000 12 16328000 4744000 3,44

Medirox Medicinteknik NEJ 0 30685 27335 13447 7 20900 2964 7,05

Medivir Bioteknik JA 1726558975 1516255000 1450109000 657889000 28 1191950000 165795000 7,19

Medivir Bioteknik JA 768223840,3 455985000 377964000 104857000 18 365179000 66827000 5,46

Medivir Bioteknik JA 3903668753 725491000 607254000 61542000 23 677539000 118121000 5,74

Oasmia Pharmaceuticals Bioteknik NEJ 0 36041539 31395403 5147573 17 2414319 4646136 0,52

Oasmia Pharmaceuticals Bioteknik JA 854101192,4 179650000 141803000 30741000 22 10076000 22443000 0,45

Oasmia Pharmaceuticals Bioteknik JA 1124029159 514569000 375710000 2070000 27 86690000 138858000 0,62

Ortivus AB Medicinteknik NEJ 0 305446000 210101000 48575000 20 63353000 64200000 0,99

Ortivus AB Medicinteknik JA 74898338,82 66047000 12363000 56645000 30 22521000 46045000 0,49

Ortivus AB Medicinteknik JA 45127488 83508000 66948000 25551000 25 63850000 16126000 3,96

Ortoma Medicinteknik NEJ 0 2460743 946628 0 4 1053324 447018 2,36

Bilaga 3  

Excelark över lönsamhet i de företagen  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolag Bransch
BörsnoteratJ

a/Nej
Börsvärde Tillgångar Eget kapital Omsättning Ålder Omsättnings tillgångar Kortfristiga skulder Balanslikviditet

Ortoma Medicinteknik Nej 0 2380762 1335375 238015 9 141281 172909 0,82

Ortoma Medicinteknik JA 553215564 29733595 17855101 9254755 14 8516319 11252190 0,76

Phase Holographic Imaging PHI Medicinteknik NEJ 0 388304 309514 0 8 388304 78790 4,93

Phase Holographic Imaging PHI Medicinteknik Nej 0 8729353 4165353 2494453 13 2108452 2362331 0,89

Phase Holographic Imaging PHI Medicinteknik JA 412980371 17400000 13613000 7809000 18 3322000 3022000 1,10

QuickCool Medicinteknik JA 36582300 16451094 15897226 554706 13 6762352 553868 12,21

Quickcool AB Medicinteknik NEJ 0 3185097 1766598 0 3 2221968 1238499 1,79

Quickcool AB Medicinteknik NEJ 0 32160238 16208566 1046643 8 12273184 3003913 4,09

Raysearch Laboratories Medicinteknik JA 1276981191 107181000 81854000 69855000 17 70954000 13894000 5,11

Raysearch Laboratories Medicinteknik JA 832078590 255926000 196762000 117728000 22 114946000 16755000 6,86

Raysearch Laboratories Medicinteknik JA 2942444978 484490 319517 397600 27 247559 75460 3,28

Redsense medical Medicinteknik NEJ 0 282 -10718 301634 2 282 11000 0,03

Redsense Medical Medicinteknik JA 142417914,3 3134320 380368 2051783 12 3134320 504270 6,22

Redsense Medical Medicinteknik NEJ 0 35902206 27626396 5326415 7 2067550 2021430 1,02

Respiratorius AB Bioteknik NEJ 0 4936282 3969365 206042 7 904786 963917 0,94

Respiratorius AB Bioteknik JA 67548174,77 20375844 17975066 0 17 10277452 2302616 4,46

Respiratorius AB Bioteknik NEJ 0 16851806 14504644 648761 12 691834 1763828 0,39

Scandidos Medicinteknik NEJ 0 6011049 3145723 3050182 3 4637897 872336 5,32

Scandidos Medicinteknik NEJ 0 19077000 11769000 25862000 8 11846000 7280000 1,63

Scandidos Medicinteknik JA 151733312,3 43429000 25343000 32923000 13 13794000 18086000 0,76

Senzime Medicinteknik JA 550911711,1 9700229 6694944 2228778 14 308348 214285 1,44

Senzime Medicinteknik JA 81216348,44 25294838 21897642 1710473 19 2578635 1203476 2,14

Senzime Medicinteknik JA 64789221,9 47948841 45984621 137525 24 15355072 146270 104,98

Spago Nanomedical Bioteknik NEJ 0 144299 94299 144299 6 144299 0

Spago Nanomedical Bioteknik NEJ 0 16801149 1013078 5944499 11 525463 1013078 0,52

Spago Nanomedical Bioteknik JA 117832271 74735000 65406000 17303000 16 22391000 3543000 6,32

SpectraCure Medicinteknik JA 51277734,09 14093487 13057643 1075758 12 8759686 1035844 8,46

SpectraCure AB Medicinteknik NEJ 0 13622707 10070381 4363926 2 7686056 2788206 2,76

SpectraCure AB Medicinteknik NEJ 0 18636435 15359128 5644332 7 3336216 703557 4,74

Stille Medicinteknik JA 81104318,4 69507000 48985000 83479000 30 52926000 18856000 2,81

Stille Medicinteknik JA 120829128 71726 12195 104315 20 39927 27387 1,46

Stille Medicinteknik JA 62759294 54858000 36072000 18261000 25 37024000 17269000 2,14

Vitrolife Medicinteknik JA 6263368178 395726000 238737000 518018000 17 310035000 72213000 4,29

Vitrolife Medicinteknik JA 739097994,6 192684000 106892000 216617000 12 149075000 85792000 1,74

Vitrolife Medicinteknik JA 496534239 101707000 38083000 96869000 7 71125000 57681000 1,23

Xvivo Perfusion Medicinteknik NEJ 0 89801000 3022000 34504000 12 44500000 86779000 0,51

Xvivo Perfusion Medicinteknik JA 1144421987 204180000 184874000 120245000 17 95635000 15581000 6,14

Xvivo Perfusion Medicinteknik NEJ 0 119000 119000 0 7 119000 0 0,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolag

Active Biotech

Active Biotech

Active Biotech

ADDvise Group

ADDvise Group

ADDvise Group

Alligator Biosccince

Alligator Biosccince

Alligator Biosccince

AlphaHelix Molecular Diagnostics

AlphaHelix Molecular Diagnostics

AlphaHelix Molecular Diagnostics

Alteco Medical Ab

Alteco Medical Ab

Alteco Medical Ab

Arcoma AB

Arcoma AB

Arcoma AB

Arocell AB

Arocell AB

Arocell AB

Bioinvent

Bioinvent

Bioinvent

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics 

CellaVision

CellaVision

CellaVision

CombiGene AB

CombiGene AB

CombiGene AB

Corline Biomedical

Corline Biomedical

Corline Biomedical

Diamyd Medical

Diamyd Medical

Diamyd Medical

Doxa AB

Doxa AB

Doxa AB

Elekta

Elekta

Elekta

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech

Emotra

Emotra

Emotra

Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines

European Institute of Science

European Institute of Science

European Institute of Science

Genovis AB

Genovis AB

Genovis AB

Getinge

Getinge

Getinge

Hamlet pharma

Hamlet pharma

Hamlet pharma

IDL Biotech AB

IDL Biotech AB

IDL Biotech AB

Immunicum AB

Immunicum AB

Immunicum AB

LIDDS AB

LIDDS AB

LIDDS AB

LifeAssays AB

LifeAssays AB

LifeAssays AB

MedicPen

MedicPen

MedicPen

Medirox

Medirox

Medirox

Medivir

Medivir

Medivir

Oasmia Pharmaceuticals

Oasmia Pharmaceuticals

Oasmia Pharmaceuticals

Ortivus AB

Ortivus AB

Ortivus AB

Ortoma

Årets resultat Rörelseresultat
Finansiella 

intäkter
Vinstmarginal

Kapital 

omsättningshastighet
ROA ROE Soliditet

Tobins Q 

ratio
MB ratio

Omfattning av 

redovisning

Förändring 

ROA

Förändring 

ROE

-135415000 -133241000 5039000 -1425% 0,02 -0,23 -0,77 31% 5,68 18,31 12 0,43 0,04

-200712000 -200758000 166000 -770,09% 0,11 -0,84 -1,03 81% 5,20 6,38 4 -0,63 0,08

-232700000 -234432000 1739000 -994,92% 0,07 -0,66 -0,81 81% 31,47 38,72 3 2,77 28,19

-4771000 -4673000 218000 -20,47% 1,03 -0,21 -1,11 20% 0,65 3,24 8 1,92 1,53

-5831000 -4984000 71000 -30% 2,48 -0,64 -1,30 58% 2,08 3,59 4 0,22 -0,37

-11098000 305000 1137000 -6,22% 1,24 0,01 -2,61 3% 0,48 14,41 11 0,01 -2,25

207377000 203006000 2081000 71,34% 0,71 0,49 0,52 95% 0,00 0,00 4 1,07 2,31

-25715000 -25401000 152000 -443% 0,35 -1,51 -7,96 19% 0,00 0,00 10 -0,59 -6,23

-32852000 -32860000 62000 -950,43% 0,36 -3,42 -29,00 12% 0,00 0,00 11 -3,47 -29,14

549427 681128 1487 2,26% 1,82 0,05 0,16 26% 5,34 20,16 11 -0,03 -0,18

-1904866 -1694566 318 -113% 0,29 -0,29 -5,43 6% 0,00 0,00 3 -0,24 -5,36

-21147369 -21132674 19992 -4616,07% 0,05 -2,13 -2,64 81% 0,49 0,61 4 -1,69 -1,46

-2748376 -2763859 15483 -312% 0,11 -0,35 -0,37 96% 0,00 0,00 5 1,75 86,50

-7006106 -6868172 0 -91,36% 0,59 -0,53 -0,61 88% 3,89 4,41 8 0,06 1,77

-7014638 -7471737 8800 -224,12% 0,36 -0,86 -0,94 86% 0,00 0,00 2 -1,00 -1,20

3134188 4652628 493237 3% 3,71 0,16 0,21 45% 0,00 0,00 2 0,11 0,08

-2196690 -117139 166695 -1,09% 2,71 0,00 -0,36 9% 0,00 0,00 2 0,00 -0,37

-6449000 -6198000 10000 -5,21% 1,47 -0,07 -0,13 59% 0,97 1,64 4 1,48 2,17

-39134 -39145 0 -16% 0,48 -0,08 -0,13 57% 0,00 0,00 4 0,12 0,11

-2152234 -2091063 0 -7935,97% 0,01 -0,57 -1,79 33% 0,00 0,00 14 0,06 -1,05

-7478995 -7484569 20042 -1620,75% 0,01 -0,10 -0,10 98% 4,21 4,30 4 -0,21 -0,27

-90681000 -94973000 152000 -568,47% 0,29 -1,74 -3,08 54% 11,34 20,96 0 -1,54 -2,86

-128400000 -127840000 989000 -153,76% 0,60 -0,92 -1,73 54% 13,15 24,46 6 -0,74 -1,24

-139862000 -142334000 2538000 -487% 0,11 -0,52 -0,64 82% 2,16 2,63 7 -0,23 -0,29

18891000 10333000 13000 6,31% 1,49 0,05 0,14 65% 0,00 0,00 1 0,08 0,18

-1978650 3607144 388014 -1% 0,73 0,02 -0,01 76% 0,00 0,00 11 1,20 1,41

15352000 21604000 8000 4,63% 1,05 0,07 0,08 60% 1,37 2,28 2 0,40 1,08

52822000 65470000 2008000 22,90% 1,09 0,31 0,29 83% 7,55 9,07 9 0,08 0,12

38239000 13948000 1000 29,05% 0,81 0,09 0,34 70% 1,53 2,19 0 0,27 0,56

-16733000 -16489000 163000 -42% 0,84 -0,35 -0,63 57% 0,00 0,00 13 -0,27 -0,51

14 -586 103 0% 0,00 0,00 0,00 98% 0,00 0,00 14 0,38 0,27

-23650 -23659 9 0,00% 0,00 -0,06 -0,07 75% 0,00 0,00 2 0,23 0,45

-6468979 -6254245 2434 0,00% 0,00 -0,57 -0,63 94% 11,32 12,09 9 -0,18 0,25

-1775764 -1694415 0 -35,82% 1,28 -0,44 -1,18 39% 0,00 0,00 2 -0,27 -0,85

-4939183 -49561332 27361 -357% 0,33 -12,04 -14,27 84% 0,00 0,00 13 -12,20 -14,42

-5845275 -5676308 807 -166,58% 0,14 -0,23 -0,27 85% 4,51 5,31 4 0,12 0,20

-21397000 -21568000 171000 -1765,43% 0,03 -0,46 -0,54 85% 2,68 3,16 10 -0,06 -0,07

-38697134 -38750337 64316 -42565% 0,02 -7,30 -31,87 23% 0,00 0,00 7 -7,25 -31,76

-86862784 -88853459 9612000 -260,98% 0,79 -2,10 -86,86 3% 0,00 0,00 5 -2,02 -86,76

-15932000 -15752000 5000 -106,09% 0,77 -0,81 -1,41 58% 3,72 6,40 11 -0,76 -0,52

-16455000 -27884000 2000 -1906,49% 0,02 -0,59 -2,38 15% 0,00 0,00 2 -0,07 -1,75

-39489000 -37410000 24000 -2872% 0,02 -0,47 -0,54 91% 0,00 0,00 4 -0,43 -0,48

833000000 1232000000 6000000 11,35% 0,87 0,15 0,26 38% 2,97 7,81 2 0,07 0,09

558000000 937000000 25000000 5,38% 0,51 0,05 0,08 31% 1,25 4,00 9 -0,14 -3,80

241000000 349000000 22000000 8% 0,70 0,08 0,14 37% 2,41 6,43 12 0,31 0,91

28745000 22856000 243000 8,09% 0,74 0,05 0,14 43% 0,47 1,09 2 0,68 1,44

21981000 41420000 998000 2% 1,41 0,05 0,10 24% 0,31 1,28 3 1,56 8,05

16089000 30486000 406000 3,28% 0,57 0,04 0,05 37% 0,69 1,85 6 0,33 5,48

-5604 1051 1 -5,35% 0,30 0,00 0,01 -110% 0,00 0,00 1 0,36 0,38

-49870 -49870 35 0% 0,00 -0,07 0,30 -24% 0,00 0,00 3 -0,23 0,09

-6152217 -6305667 488 0,00% 0,00 -0,48 -0,55 85% 3,41 4,00 4 -0,40 -0,41

-967000 -9700000 30000 -1758,18% 0,03 -0,46 -0,05 85% 1,85 2,17 8 0,06 0,58

-1568911 -1548613 60 -1370% 0,06 -0,82 -1,09 77% 0,00 0,00 9 -0,84 -1,07

-18366000 -18319000 20000 -2054,42% 0,08 -1,56 -2,30 68% 18,16 26,73 10 -1,20 -1,67

-1141054 1146705 5654 -92,31% 0,61 0,57 -0,61 92% 3,01 3,27 3 0,57 -0,61

-1293512 -133179 54117 -283% 0,07 -0,01 -0,21 99% 0,00 0,00 4 12,03 1,21

-1626033 -1598831 18220 -175,09% 0,11 -0,19 -0,25 80% 0,35 0,43 5 7,11 31,63

-3003000 -4125000 11000 -1496% 0,02 -0,45 -0,77 43% 0,00 0,00 3 0,02 -0,22

-11292000 -11234000 0 -707,52% 0,09 -0,63 -0,74 85% 1,71 2,00 2 -0,71 -0,89

-19928000 -19824000 378 -150,18% 0,78 -1,17 -2,26 52% 4,36 8,36 2 -1,22 -2,36

2280000000 3689000000 18000000 10,36% 0,64 0,11 0,17 38% 0,91 2,37 2 0,18 -0,13

1457000000 2729000000 26000000 4,90% 0,57 0,05 0,07 37% 0,93 2,53 4 0,87 1,16

1149700000 1802800000 25600000 10% 0,82 0,13 0,21 37% 1,42 3,83 4 0,14 0,42

-78069 -333706 13305 -996% 0,01 -0,46 -0,19 61% 0,00 0,00 9 -0,01 0,58

-346271 -364747 34292 -210,03% 0,09 -0,20 -0,22 94% 0,00 0,00 2 -0,33 -0,44

-657517 -681450 23933 0,00% 0,00 -0,24 -0,25 95% 120,85 127,82 0 0,23 -0,06

1559914 1900273 875 5,27% 1,36 0,09 0,21 34% 3,34 9,94 5 0,18 0,34

-1535369 -1622655 95334 -13% 0,71 -0,10 -0,12 78% 0,00 0,00 2 -0,07 -0,10

-2344389 -2236063 0 -14,21% 1,33 -0,18 -0,49 39% 1,20 3,08 1 -0,16 -0,47

-9397 -8125 0 0% 0,00 -0,02 -0,02 98% 0,00 0,00 11 1,30 1,40

-2287294 -2311014 32338 -45045,07% 0,00 -0,30 -0,35 86% 0,00 0,00 2 -0,12 0,18

-35615000 -36404000 789000 -21766,25% 0,00 -0,50 -0,55 91% 11,28 12,40 7 -0,74 -0,81

-284000 -284000 2000 0% 0,00 -0,02 -0,02 92% 0,00 0,00 0 0,19 0,26

-1875302 -1918811 43509 0,00% 0,00 -0,03 -0,03 98% 0,00 0,00 11 -0,10 -0,11

-7815219 -7848253 33034 0,00% 0,00 -0,08 -0,08 97% 1,04 1,06 13 -0,11 -0,15

-3591771 -3614586 22933 -5408% 0,02 -1,32 -1,43 93% 0,00 0,00 2 -1,30 -1,35

-10393915 -10384551 2585 -700,45% 0,17 -1,17 -1,42 83% 4,45 5,39 4 0,60 0,80

-17492000 -17467000 15000 -365,25% 0,17 -0,63 -1,24 51% 0,86 1,68 2 0,22 0,30

-896319 -764546 67 9958356% 0,00 -0,18 -0,52 40% 0,00 0,00 12 -0,55 -0,88

-3755128 -3489017 0 -1084,16% 0,03 -0,33 -0,99 36% 5,43 15,15 2 -1368,31 24,61

-7099521 -6978952 323 -8329,46% 0,01 -0,60 -0,73 83% 5,94 7,15 5 0,23 0,29

4067000 6941000 5000 12,03% 1,31 0,27 0,33 48% 3,45 7,26 1 0,27 0,33

2693000 5161000 6000 11,32% 1,05 0,23 0,17 72% 1,46 2,03 2 0,24 0,20

6959 6813 459 55% 0,44 0,24 0,25 89% 0,00 0,00 9 0,26 0,29

75090000 114765000 0 11,41% 0,43 0,08 0,05 96% 1,14 1,19 1 0,38 0,46

-104576000 -102018000 9585000 -91% 0,23 -0,20 -0,28 83% 1,68 2,03 3 -0,28 -0,47

-134227000 -136726000 2532000 -213,99% 0,08 -0,18 -0,22 84% 5,38 6,43 2 -0,37 -0,64

2549280 -3284925 5930290 165% 0,14 0,07 0,08 87% 0,00 0,00 4 0,07 0,08

-17054000 -14961000 411000 -54,14% 0,17 -0,08 -0,12 79% 4,75 6,02 12

-117497000 -108225000 210000 -5666,04% 0,00 -0,21 -0,31 73% 2,18 2,99 2

14773000 -21609000 32342000 97% 0,16 0,04 0,07 69% 0,00 0,00 2

-6984000 -5537000 106000 -12,14% 0,86 -0,08 -0,56 19% 1,13 6,06 3

-18095000 -32594000 235000 -69,90% 0,31 -0,39 -0,27 80% 0,54 0,67 1

-70817 -70006 160 0% 0,00 -0,03 -0,07 38% 0,00 0,00 3



 

Bolag

Ortoma

Ortoma

Phase Holographic Imaging PHI

Phase Holographic Imaging PHI

Phase Holographic Imaging PHI

QuickCool

Quickcool AB

Quickcool AB

Raysearch Laboratories

Raysearch Laboratories

Raysearch Laboratories

Redsense medical

Redsense Medical

Redsense Medical

Respiratorius AB

Respiratorius AB

Respiratorius AB

Scandidos

Scandidos

Scandidos

Senzime

Senzime

Senzime

Spago Nanomedical

Spago Nanomedical

Spago Nanomedical

SpectraCure

SpectraCure AB

SpectraCure AB

Stille

Stille

Stille

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife

Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion

Årets resultat Rörelseresultat
Finansiella 

intäkter
Vinstmarginal

Kapital 

omsättningshastighet
ROA ROE Soliditet

Tobins Q 

ratio
MB ratio

Omfattning av 

redovisning

Förändring 

ROA

Förändring 

ROE

-692518 -674770 366 -290,80% 0,10 -0,28 -0,52 56% 0,00 0,00 3

-4399487 -4224273 1347 -47,52% 0,31 -0,14 -0,25 60% 18,61 30,98 4

-689234 -688403 33 0% 0,00 -1,77 -2,23 80% 0,00 0,00 5

-3655877 -3448744 3532 -146,42% 0,29 -0,39 -0,88 48% 0,00 0,00 7

-8536000 -8380000 27000 -108,96% 0,45 -0,48 -0,63 78% 23,73 30,34 3

-942522 -923387 11 -169,91% 0,03 -0,06 -0,06 97% 2,22 2,30 4

-2716687 -2741580 40407 0% 0,00 -0,85 -1,54 55% 0,00 0,00 3

-5417756 -5363510 6566 -517,00% 0,03 -0,17 -0,33 50% 0,00 0,00 2

29142000 39607000 474000 42% 0,65 0,37 0,36 76% 11,91 15,60 2

28895000 39873000 252000 24,76% 0,46 0,16 0,15 77% 3,25 4,23 2

70209 95344 274 17,73% 0,82 0,20 0,22 66% 6073,28 9209,04 2

274395 385768 2 91% 1069,62 1367,98 -25,60 -3801% 0,00 0,00 3

-3351322 -2794301 243 -163,33% 0,65 -0,89 -8,81 12% 45,44 374,42 4

-12955052 -12615512 2475 -243,18% 0,15 -0,35 -0,47 77% 0,00 0,00 7

-4080443 -4079820 535 -1980% 0,04 -0,83 -1,03 80% 0,00 0,00 2

-5684567 -5672130 218 0,00% 0,00 -0,28 -0,32 88% 3,32 3,76 0

-6881710 -6781437 28 -1060,74% 0,04 -0,40 -0,47 86% 0,00 0,00 5

1 11799 549 0% 0,51 0,00 0,00 52% 0,00 0,00 2

-1335000 -1052000 7000 -5,13% 1,36 -0,05 -0,11 62% 0,00 0,00 1

-14683000 -15422000 934000 -41,76% 0,76 -0,33 -0,58 58% 3,49 5,99 4

-223742 -145516 131 -10% 0,23 -0,01 -0,03 69% 56,79 82,29 2

-2354674 -2257332 24268 -136,24% 0,07 -0,09 -0,11 87% 3,21 3,71 6

-7406128 -7420981 17324 -5372,70% 0,00 -0,15 -0,16 96% 1,35 1,41 0

-3771 -4440 699 -2% 1,00 -0,03 -0,04 65% 0,00 0,00 6

-902109 -901789 13 -15,18% 0,35 -0,05 -0,89 6% 0,00 0,00 6

-10168000 -12357000 1000 -58,76% 0,23 -0,17 -0,16 88% 1,58 1,80 2

-5884582 -5751005 510 -546,97% 0,08 -0,41 -0,45 93% 3,64 3,93 4

-4132028 -4236906 140131 -91% 0,32 -0,30 -0,41 74% 0,00 0,00 2

-9657801 -9617664 9687 -170,93% 0,30 -0,52 -0,63 82% 0,00 0,00 10

10496000 10195000 223000 12,84% 1,20 0,15 0,21 70% 1,17 1,66 2

2372 5393 31 2% 1,45 0,08 0,19 17% 1684,59 9908,09 3

-2069000 -2174000 3000 -11,31% 0,33 -0,04 -0,06 66% 1,14 1,74 1

148504000 189304000 214000 28,71% 1,31 0,48 0,62 60% 15,83 26,24 2

17299000 14493000 18000 7,99% 1,12 0,08 0,16 55% 3,84 6,91 6

16019000 12700000 6299000 23% 0,95 0,19 0,42 37% 4,88 13,04 1

11738000 16331000 1000 34,02% 0,38 0,18 3,88 3% 0,00 0,00 2

5151000 7212000 689000 4,86% 0,59 0,04 0,03 91% 5,60 6,19 2

0 0 0 0% 0,00 0,00 0,00 100% 0,00 0,00 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Bolag

Active Biotech

Active Biotech

Active Biotech

ADDvise Group

ADDvise Group

ADDvise Group

Alligator Biosccince

Alligator Biosccince

Alligator Biosccince

AlphaHelix Molecular Diagnostics

AlphaHelix Molecular Diagnostics

AlphaHelix Molecular Diagnostics

Alteco Medical Ab

Alteco Medical Ab

Alteco Medical Ab

Arcoma AB

Arcoma AB

Arcoma AB

Arocell AB

Arocell AB

Arocell AB

Bioinvent

Bioinvent

Bioinvent

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics 

CellaVision

CellaVision

CellaVision

CombiGene AB

CombiGene AB

CombiGene AB

Corline Biomedical

Corline Biomedical

Corline Biomedical

Diamyd Medical

Diamyd Medical

Diamyd Medical

Doxa AB

Doxa AB

Doxa AB

Elekta

Elekta

Elekta

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech

Emotra

Emotra

Emotra

Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines

European Institute of Science

European Institute of Science

European Institute of Science

Genovis AB

Genovis AB

Genovis AB

Getinge

Getinge

Getinge

Hamlet pharma

Hamlet pharma

Hamlet pharma

IDL Biotech AB

IDL Biotech AB

IDL Biotech AB

Immunicum AB

Immunicum AB

Immunicum AB

LIDDS AB

LIDDS AB

LIDDS AB

LifeAssays AB

LifeAssays AB

LifeAssays AB

MedicPen

MedicPen

MedicPen

Medirox

Medirox

Medirox

Medivir

Medivir

Medivir

Oasmia Pharmaceuticals

Oasmia Pharmaceuticals

Oasmia Pharmaceuticals

Ortivus AB

Ortivus AB

Ortivus AB

Ortoma

Förändring 

Vinstmarginal

Förändring 

Kapitalomsättningsh

Förändring 

Börsvärde

Förändring 

MB ratio

Förändring 

Tobins Q 

ratio

Förändring 

omfattning av 

redovisning

2010 2015

-429,64% -0,05 -7926970973 -20,41 -25,79 0 0 1

-749,62% -0,92 1226796212 3,14 4,55 2 0 1

-44,49% -0,29 11152658140 38,72 31,47 0 0 1

4595,60% 0,99 9069911,66 2,63 0,16 2 0 1

194,10% 2,12 16070040 3,59 2,08 3 0 1

-5,12% -1,47 61253261 14,41 0,48 8 0 1

8007,30% 0,70 0 0,00 0,00 0 0 1

-289,51% -0,25 -1814541963 -24,46 -13,15 2 0 1

-956,75% -1,13 0 0,00 0,00 2 0 1

-26,78% 1,01 -176732324,5 17,97 3,81 1 0 1

-112,65% 0,29 0 0,00 0,00 0 0 1

-4580,25% -1,24 4868388,34 0,61 0,49 0 0 1

-51,13% -0,67 0 0,00 0,00 0 0 1

1815,13% 0,57 50606784 4,41 3,89 5 0 1

-235,47% -0,51 -25325108036 -7,81 -2,97 0 0 1

-5,08% 2,98 -230233590 -1,09 -0,47 0 0 1

4,26% 2,41 0 0,00 0,00 0 0 1

2049,22% 1,39 -131662724,6 -25,10 -17,19 0 0 1

159,32% 0,37 -2814014,88 -0,43 -0,35 0 0 1

-7228,45% -0,08 -30430188,98 -2,00 -1,71 5 0 1

-1631,11% -0,63 -31021258659 1,93 3,30 2 0 1

-358,44% 0,20 617462862,2 20,96 11,34 0 0 1

-139,54% -0,73 1799677470 21,38 11,94 1 0 1

44558,07% 0,11 575362845,8 2,63 2,16 5 0 1

6,31% 1,49 0 0,00 0,00 0 0 1

699,19% 0,56 -39398230,17 -5,39 -4,45 0 0 1

1088,79% 1,02 373517090,8 -12,87 -4,06 0 0 1

11,58% 0,03 1630679003 7,03 6,09 2 0 1

243,04% 0,73 -3655612664 -4,24 -3,85 0 0 1

11,67% 0,67 -854101192,4 -6,02 -4,75 2 0 1

69,90% -0,31 -45127488 -0,67 -0,54 1 0 1

290,80% -0,10 0 0,00 0,00 0 0 1

146,42% -0,29 124063473 12,09 11,32 5 0 1

481,18% 1,25 0 0,00 0,00 0 0 1

-381,68% -0,13 -832078590 -4,23 -3,25 1 0 1

76,60% -0,01 112779892,4 5,31 4,51 2 0 1

-704,69% -0,01 124848944,2 3,16 2,68 5 0 1

-42560,30% -1,34 0 0,00 0,00 6 0 1

-124,73% 0,72 -81216348,44 -3,71 -3,21 3 0 1

-90,91% 0,42 72237300,75 6,40 3,72 2 0 1

-1735,55% -0,28 0 0,00 0,00 1 0 1

-2860,96% -0,32 -62759294 -1,74 -1,14 1 0 1

3,36% -0,26 24586010042 0,89 -0,86 0 0 1

-28,64% 0,13 26574544458 4,00 1,25 5 0 1

1433% 0,69 7544819119 -11,87 -3,28 0 1 0

38% -1,75 214163550 -2,50 -1,60 0 1 0

445% 1,07 291249882 1,28 0,31 1 1 0

116% 0,28 611480610 1,85 0,69 3 1 0

307% 0,19 0 0,00 0,00 0 1 0

-3% -3,71 0 0,00 0,00 0 1 0

16% -0,48 45114656,4 4,00 3,41 1 1 0

-1271% -0,08 -536570980,1 -0,46 -0,31 4 1 0

-1369% -0,66 0 0,00 0,00 4 1 0

-2012% -0,77 213393960 26,73 18,16 3 1 0

-92% 0,61 6076519,5 3,27 3,01 0 1 0

74% -0,26 0 0,00 0,00 0 1 0

42390% 0,10 2814014,88 0,43 0,35 2 1 0

1376% 0,00 0 0,00 0,00 1 1 0

-716% -0,61 -10740076097 -4,44 -0,70 0 1 0

-152% -0,63 -217524332 7,08 4,05 0 1 0

10% 0,64 31333810774 2,37 0,91 0 1 0

1375% 0,51 49480290258 2,53 0,93 1 1 0

293% 0,75 20626707720 3,83 1,42 0 1 0

500% -0,01 0 0,00 0,00 2 1 0

-220% -0,73 -20626707720 -3,83 -1,42 0 1 0

996% -0,01 337512500 127,82 120,85 0 1 0

18% 0,66 72446200,85 9,94 3,34 0 1 0

-13% 0,71 0 0,00 0,00 0 1 0

-14% 1,33 14864493,54 3,08 1,20 0 1 0

5408% -0,02 0 0,00 0,00 7 1 0

-10003401% 0,00 0 0,00 0,00 0 1 0

-21821% -0,44 801200000 12,40 11,28 1 1 0

91% -0,23 -768223840,3 -2,03 -1,68 0 1 0

-165% -0,14 0 0,00 0,00 5 1 0

-97% -0,16 105933987 1,06 1,04 7 1 0

-5408% 0,02 0 0,00 0,00 0 1 0

-700% 0,17 39398230,17 5,39 4,45 0 1 0

-365% 0,17 23756838,87 1,68 0,86 0 1 0

9958313% -0,65 -1276981191 -15,60 -11,91 2 1 0

-1175% -1069,59 57186036,18 15,15 5,43 0 1 0

-6349% -0,03 69128912,88 7,15 5,94 2 1 0

12% 0,80 89010000 7,26 3,45 0 1 0

21% 0,82 -517945311,1 -80,26 -55,34 0 1 0

57% -0,56 0 0,00 0,00 3 1 0

103% 0,11 1726558975 1,19 1,14 0 1 0

-93% -1,22 647394712,3 -9906,06 -1682,91 1 1 0

-237% -0,87 3407134514 -6,61 0,50 0 1 0

165% 0,14 0 0,00 0,00 3 1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Phase Holographic Imaging PHI

QuickCool

Quickcool AB

Quickcool AB

Raysearch Laboratories

Raysearch Laboratories

Raysearch Laboratories

Redsense medical

Redsense Medical

Redsense Medical

Respiratorius AB

Respiratorius AB

Respiratorius AB

Scandidos

Scandidos

Scandidos

Senzime

Senzime

Senzime

Spago Nanomedical

Spago Nanomedical

Spago Nanomedical

SpectraCure

SpectraCure AB

SpectraCure AB

Stille

Stille

Stille

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife

Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion

Förändring 

Vinstmarginal

Förändring 

Kapitalomsättningsh

Förändring 

Börsvärde

Förändring 

MB ratio

Förändring 

Tobins Q 

ratio

Förändring 

omfattning av 

redovisning

2010 2015

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



 

Bilaga 4  

Regressionsanalys  

 
Regressionsanalys 2005

Variabler 

Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E

Omfattning av redovisning -0,008 0,986 0,111 0,340 0,111 0,340 0,006 0,105 -363371086,000 803832826,200 3,297 9,522 -0,472 1,665

Företagsålder -0,025 0,030 0,000 0,074 -0,066 0,074 0,019 0,023 -65923525,100 1495792285,700 0,785 1,772 -0,129 0,303

Balanslikviditet -0,009 0,041 0,099 0,001 0,099 0,00 0,007 0,023 -965222232,000 1550572547,000 7,065 18,368 -1,276 3,123

Vinstmarginal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000

Börsnoterat eller ej 0,323 0,986 2,747 2,392 2,749 2,383 -0,246 0,718

Kapitalomsättningshastighet 1,284*** 0,003 -444416407,000 511198394,000 29,323 53,438 -4,893 9,553

ROA -0,017*** 0,004 -0,017*** 0,004 0,779*** 0,002 7063545544,000 9898533495,000 -32,873 117,255

ROE 0,196** 0,069 -0,155* 0,053 1,916 11,717

MB Ratio 0,000 0,000 0,000 0,001 0,169*** 0,002

Tobins Q 0,000 0,003 0,000 0,001 -3908052,590 6084828,508 5,911*** 0,072

Soliditet

Omsättning 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Constant -0,705 0,708 -2,197 1,703 -2,197 1,702 0,552 0,539 10050000000,000 8306523720,000 -109,939 98,396 18,317 16,721

F-value 43857,169 2,839 2,840 51118,811 0,215 1334,168 1315,397

R-Square 1.000 0,394 0,394 1.000 0,244 1,000 1,000

Adj. R2 1.000 0,255 0,255 1.000 -0,891 0,999 0,999

Sig 0,000*** 0,015* 0,015* 0,000*** 0,953 0,000*** 0,000***

VIF value, highest 1,730 1,680 1,667 1,647 1,395 1,395 1,531

Antal observationer n=44 n=44 n=44 n=44 n=11 n=11 n=11

Note: ***  p<0,001 **  p<0,010 *  p<0,050

Tobins QROA ROE Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Börsvärde MB Ratio

Redovisningsbaserade mått Marknadsbaserade mått 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regressionsanalys 2010

Variabler 

Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E

Omfattning av redovisning -0,001 0,027 -0,259 0,539 -108,548 222,623 -0,003 0,026 50257112,710 586992352,700 -0,432 0,122 0,034 0,088

Företagsålder 0,010 0,008 -0,214 0,151 12,960 65,558 0,004 0,008 -11488547,100 138879468,400 -0,048 0,029 0,032 0,023

Balanslikviditet 0,023 0,031 -0,431 0,691 -1176,885*** 170,150 -0,033 0,030 372902372,600 1599205525,000 0,012 0,332 0,006 0,249

Vinstmarginal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2737971,808 4296259,625 0,001 0,001 0,000 0,001

Börsnoterat eller ej -0,055 0,230 4,005 4,536 931,652 1923,666 -0,014 0,214

Kapitalomsättningshastighet 0,250 0,166 -2,737 3,417 -274,350 1435,696 -3763294138,000 7242590377,000 -2,082 1,506 1,298 1,155

ROA 12,562*** 2,613 915,647 1428,852 0,248 0,162 8139999952,000 7962885735,000 -1,537 1,655

ROE 0,032*** 0,007 -20,234 72,213 -0,009 0,008 0,650 0,775

MB Ratio -0,014 0,013 -8,439 109,690 0,743*** 0,038

Tobins Q 0,224 0,357 -0,001 0,018 292688483,600 312436251,800 1,310*** 0,066

Soliditet 0,061 0,057 -196761613,000 171005252,500 -0,117** 0,036 0,077* 0,029

Omsättning 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Constant -0,592* 0,220 3,495 5,187 2283,321 1991,165 0,607** 0,215 17150000000,000 12980000000,000 10,722** 2,699 -7,077** 2,287

F-value 3,558 2,954 5,997 0,884 0,492 66,859 64,905

R-Square 0,485 0,472 0,783 0,168 0,232 0,976 0,976

Adj. R2 0,349 0,312 0,511 -0,022 -0,240 0,962 0,961

Sig. 0,003** 0,009** 0,000*** 0,544 0,841 0,000*** 0,000***

VIF value, highest 2,658 3,300 1,919 2,599 5,520 5,521 4,235

Antal observationer n=44 n=44 n=44 n=44 n=22 n=22 n=22

Note: ***  p<0,001 **  p<0,010 *  p<0,050

Modell 6 Modell 7

Redovisningsbaserade mått Marknadsbaserade mått 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 5Modell 4

Tobins QROA ROE Vinstmarginal BörsvärdeKapitalomsättningshastighet MB Ratio



 

 

 
Regressionsanalys 2015

Variabler 

Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E Std.B Std.E

Omfattning av redovisning -0,003* 0,120 0,055 0,04 92,412 164 0,045* 0,017 -2,7E+08 400271884 -0,298 25,81 0,217 0,698

Företagsålder 0,001 0 0,23 0,12 23,912 46,02 0,001 0,005 66697392 400271884 -0,089 1,06 0,059 0,196

Balanslikviditet 0,003 0 -0,005 0,01 -21,22 37,38 -0,006 0,004 -55769350 91183539 0,48 0,242 -0,032 0,159

Vinstmarginal 0,000 0,000 -0,0166 0,000 0.000 0,000 54934,09 410507,69 0,000 0,001 0,000 0,001

Börsnoterat eller ej 0,567 0,94 -965,7 3951 0,045 0,436 -0,652 25,44 0,495 16,76

Kapitalomsättningshastighet 0,407*** 0,1 0,546 0,48 2120,5 1491 -3,15E+08 3,725E+09 0,4 9,866 -0,331 6,498

ROA 1,496** 0,43 287,84 2119 0,755*** 0,195 49,392** 13,61 32,361** 8,98

ROE 0,191*** 0,04 -173,7 601,7 0,064 0,590 344208646 1,46E+09 -40,316*** 3,868 26,543*** 2,552

MB Ratio 0,000 0,000 0,011 0,434 0,659*** 0,002

Tobins Q 0,000 0,000 0,518 0,894 121822,8 1603272,3 1,518*** 0,004

Soliditet 0,035*** 0,01

Omsättning 0,000 0,000 0,000 0,000

Constant -0,170 0,14 0,055* 0,04 -1150 4007 0,368 0,438 -79831622 9,742E+09 -2,226 25,81 1,369 17

F-value 7,393 5,976 0,668 0,368 0,298 16030,61 16071,2

R-Square 0,628 0,644 0,133 0,457 0,073 1,000 1,000

Adj. R2 0,543 0,536 -0,066 0,333 -0,172 1,000 1,000

Sig 0,000*** 0,000*** 0,715 0,003** 0,970 0,000*** 0,000***

VIF value, highest 1,277 3,164 2,772 1,934 2,762 1,871 2,773

Antal observationer n= 44 n=44 n =44 n=44 n=44 n=44 n=44

Note: ***  p<0,001 **  p<0,010 *  p<0,050

Marknadsbaserade mått Redovisningsbaserade mått

Modell 6 Modell 7

Börsvärde

Modell 1 Modell 2 Modell 3

ROA ROE Vinstmarginal

Modell 5

Kapitalomsättningshastighet 

Modell 4

MB Ratio Tobins Q Ratio

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5  

Genomförda regressionstester 

 

Regressionstester år 2005 

Beroende variabel  Oberoende variabler 

ROA → ROE, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, MB ratio, Omsättning, 

Företagsålder, Balanslikviditet, Omfattning av redovisning, Börsvärdedummy 

ROE → ROA, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, Tobins Q ratio, Omsättning, 

Företagsålder, Balanslikviditet, Omfattning av redovisning, Soliditet, Börsvärdedummy 

Vinstmarginal → ROA, MB ratio, Företagsålder, Balanslikviditet, Börsdummy, 

Omfattning, av redovisning ROE, Omsättning 

Kapitalomsättningshastighet → ROA, ROE, Vinstmarginal, Tobins Q ratio, Företagsålder, 

Balanslikviditet, Börsdummy, Omfattning av redovisning 

Börsvärde → ROA, Kapitalomsättningshastighet, Tobins Q ratio, Ålder, Balanslikviditet, 

Börsdummy, Omfattning av redovisning 

MB-ratio → ROA, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, Tobins Q ratio, 

Företagsålder, Balanslikviditet, Börsdummy, Omfattning av redovisning, Soliditet 

Tobins Q ratio → ROE, Kapitalomsättningshastighet, MB ratio, Företagsålder, 

Balanslikviditet, Börsdummy, Omfattning av redovisning 

 

 

Regressionstester år 2010 

Beroende variabel  Oberoende variabler 

ROA → ROE, Vinstmarginal, MB-ratio, Omsättning, Företagsålder, Balanslikviditet, 

Omfattning av redovisning, Börsvärdedummy 

ROE → ROA, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, Tobins Q ratio, Omsättning, 

Företagsålder, Balanslikviditet, Omfattning av redovisning, Soliditet, Börsvärdedummy 



 

 

Vinstmarginal → ROA, MB ratio, Företagsålder, Balanslikviditet, Börsdummy, 

Omfattning av redovisning, Kapitalomsättning, ROE, Omsättning, 

Kapitalomsättningshastighet → ROA, ROE, Vinstmarginal, Tobins Q ratio, företagsålder, 

Balanslikviditet, Börsdummy, Omfattning av redovisning,  

Börsvärde → ROA, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, Tobins Q ratio, 

Företagsålder, Balanslikviditet, Börsdummy, Omfattning av redovisning, Soliditet,  

MB ratio → ROA, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, Tobins Q ratio, 

Företagsålder, Balanslikviditet, Börsdummy, Omfattning av redovisning, Soliditet 

Tobins Q ratio → ROE, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, MB ratio, 

Företagsålder, Balanslikviditet, Börsdummy, Omfattning av redovisning, Soliditet 

 

 

Regressionstester år 2015  

Beroende variabel  Oberoende variabler 

ROA → ROE, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, MB ratio, Omsättning, 

Företagsålder, Balanslikviditet, Omfattning av redovisning 

ROE → ROA, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, Tobins Q ratio, Omsättning, 

Företagsålder, Balanslikviditet, Omfattning av redovisning, Soliditet, Börsvärdedummy 

Vinstmarginal → ROA, MB ratio, Företagsålder, Balanslikviditet, Börsdummy, 

Omfattning av redovisning, Kapitalomsättningshastighet, ROE, Omsättning,  

Kapitalomsättningshastighet → ROA, ROE, Vinstmarginal, Tobins Q ratio, Företagsålder, 

Balanslikviditet, Börsdummy, Omfattning av redovisning,  

Börsvärde → ROA, ROE, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, Tobins Q ratio, 

Företagsålder, Balanslikviditet, Börsdummy, Omfattning av redovisning 

MB ratio → ROA, ROE, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, Tobins Q ratio, 

Företagsålder, Balanslikviditet, Börsdummy, Omfattning av redovisning 



 

Tobins Q ratio → ROA, ROE, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, MB ratio, 

Företagsålder, Balanslikviditet, Börsdummy, Omfattning av redovisning 

 

Sammanställande regressionstester för år 2005, 2010 och 2015 

Beroende variabel  Oberoende variabler 

ROA → Omfattning av redovisning, ROE, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, 

MB ratio, Företagsålder, Omsättning, Balanslikviditet, år 2010, år 2015 

ROE → Omfattning av redovisning, Vinstmarginal, Kapitalomsättningshastighet, Tobins 

Q ratio, Företagsålder, Börsvärdedummy, Omsättning, år 2010, år 2015 

Vinstmarginal → Omfattning av redovisning, ROA, MB ratio, Företagsålder, 

Balanslikviditet, Börsvärdedummy, år 2010, år 2015 

Kapitalomsättningshastighet → Omfattning av redovisning, ROA, ROE, Vinstmarginal, 

Tobins Q ratio, Företagsålder, Börsvärdedummy, Balanslikviditet, år 2010, år 2015 

Börsvärde → Omfattning av redovisning, ROA, Vinstmarginal, 

Kapitalomsättningshastighet, Tobins Q ratio, Företagsålder, Balanslikviditet, år 2010, år 

2015 

MB ratio → Omfattning av redovisning, ROA, ROE, Vinstmarginal, 

Kapitalomsättningshastighet, Tobins Q ratio, Företagsålder, Balanslikviditet, år 2010, år 

2015 

Tobins Q ratio → Omfattning av redovisning, ROA, ROE, Vinstmarginal, 

Kapitalomsättningshastighet, MB ratio, Företagsålder, Balanslikviditet, år 2010, år 2015 

 

 

Sammanställande regressionstester för förändring år 2005, 2010 och 2015 

Beroende variabel  Oberoende variabler 

Förändring ROA → Förändring omfattning av redovisning, ROE, Vinstmarginal, 

Kapitalomsättningshastighet, MB ratio, Omsättning, Företagsålder, Balanslikviditet, 

Börsvärdedummy, år 2010, år 2015 



 

Förändring ROE → Förändring omfattning av redovisning, ROA, Vinstmarginal, 

Kapitalomsättningshastighet, Tobins Q ratio, Företagsålder, Balanslikviditet, Omsättning, 

år 2010, år 2015 

Förändring Vinstmarginal → Förändring omfattning av redovisning, ROA, ROE, Tobins 

Q ratio, Företagsålder, Omsättning, Balanslikviditet, år 2010, år 2015 

Förändring Kapitalomsättningshastighet → Förändring omfattning av redovisning, ROA, 

ROE, Vinstmarginal, Tobins Q ratio, Företagsålder, Balanslikviditet, Omsättning, år 2010, 

år 2015 

Förändring Börsvärde → Förändring omfattning av redovisning, ROA, 

Kapitalomsättningshastighet, Tobins Q ratio, Företagsålder, Balanslikviditet, år 2010, år 

2015 

Förändring MB ratio → Förändring omfattning av redovisning, ROA, Vinstmarginal, 

Kapitalomsättningshastighet, Tobins Q ratio, Företagsålder, Balanslikviditet, Soliditet, år 

2010, år 2015 

Förändring Tobins Q ratio → Förändring omfattning av redovisning, ROE, 

Kapitalomsättningshastighet, MB ratio, Företagsålder, Balanslikviditet, år 2010, år 2015 

 

 

 

 

 

 


