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Sammanfattning 
Denna studie undersöker en metod för att identifiera humankapital och dess effekt på 
företagsvärdering. Vi konstruerar ett mått på humankapitalets effektivitet baserat på 
personalkostnad. Urvalet består av samtliga företag från finans- och industrisektorn som är 
noterade på Nasdaq OMX Stockholm för att påvisa om humankapitalet har någon inverkan på 
värderingen av företag. Resultaten tyder på att en högre effektivitet av humankapital har en 
positiv effekt på avkastning. Vi finner dock att vårt mått kan tolkas på två olika sätt; antingen 
som graden av humankapitalets effektivitet, eller hur beroende ett företag är av humankapital 
i sin verksamhet. Vi finner också tecken på att marknaden värderar företag som i högre grad 
är beroende av humankapital lägre än företag som inte är det. Våra resultat uppvisar ett lågt 
förklaringsvärde, vilket innebär att de tolkas med försiktighet. Dock indikerar resultaten på ett 
samband mellan effektivitet av humankapital och avkastning på totala tillgångar. 
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Abstract 
This study investigates a method for identifying human capital and its effect on company 
valuation. We devise a measure for the efficiency of human capital based on the personnel 
cost. We include all companies listed in the financial and industry sector on Nasdaq OMX 
Stockholm in an attempt to examine human capital and its effect on firm valuation. Our 
results indicate that a higher efficiency of human capital has a positive effect on return on 
assets. However, we find that our measure can be interpreted in two ways; either as a firm’s 
level of human capital efficiency or its dependency on human capital, to achieve its net sales 
and revenue. We also find indications that the market is valuing firms that rely on human 
capital lower than firms that don’t. Although our findings are statistically significant, the 
regressions can only explain a small part of what return on assests is comprised of or the 
value the market assigns a firm. 

 

Keywords: human capital, personnel cost, valuation, returns on assets 

 



 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ......................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 1 
1.2 Problematisering ........................................................................................................ 2 
1.3 Problemformulering ................................................................................................... 3 
1.4 Syfte ........................................................................................................................... 3 

2 Metod .................................................................................................................... 4 
2.1 Urval ........................................................................................................................... 4 
2.2 Bortfall ....................................................................................................................... 4 
2.3 Variabler ..................................................................................................................... 4 
2.4 Bearbetning av data .................................................................................................... 7 

3 Teoretisk översikt ................................................................................................. 8 
3.1 Humankapital ............................................................................................................. 8 
3.2 Principal och agentteorin ........................................................................................... 9 
3.3 ROA och nuvärde ..................................................................................................... 10 
3.4 Risk .......................................................................................................................... 10 

4 Empiriskt resultat .............................................................................................. 11 
4.1 Inledande återkoppling ............................................................................................. 11 
4.2 Deskriptiv statistik ................................................................................................... 12 
4.3 Univariat analys ....................................................................................................... 13 

4.3.1 Univariat analys B/M ........................................................................................ 14 
4.3.2 Univariat analys ROA ....................................................................................... 15 
4.3.3 Univariat analys personalproduktivitet ............................................................. 16 

4.4 Multivariat analys .................................................................................................... 18 
5 Slutsats ................................................................................................................ 20 

5.1 Förslag till vidare studier ......................................................................................... 20 
Källförteckning ......................................................................................................... 22 

 

Formelförteckning  
Formel 1 ....................................................................................................................... 5 
Formel 2 ....................................................................................................................... 6 
Formel 3 ....................................................................................................................... 6 
Formel 4 ....................................................................................................................... 7 

 

Tabellförteckning 	  
Tabell 1 ....................................................................................................................... 12	  
Tabell 2 ....................................................................................................................... 14	  
Tabell 3 ....................................................................................................................... 15	  
Tabell 4 ....................................................................................................................... 16	  
Tabell 5 ....................................................................................................................... 18	  



 

 1 

1  Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Zingales (2000) diskuterar vägen framåt för corporate finance som ämnesområde. För att 
ämnet ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas bör vi enligt Zingales beakta hur vi i grunden 
ser på företag. Zingales menar att dagens syn är baserad på företagsteorier (exempelvis 
Taylor, 1911) som är utformade efter den typ av företag som var vanliga i början av 1900-
talet. Dessa teorier är baserade på kapitalintensiva företag där kostnadseffektiviseringar, att 
maximera output och minimera kostnader, är i fokus. Dessa företag karaktäriserades av att 
vara vertikalt integrerade, vilket innebar att företag inte använde sig av utomstående 
leverantörer utan producerade så mycket som möjligt i produktionskedjan inom företagen. 
Detta innebar att företagen kontrollerade stora delar av produktionskedjan internt, vilket 
försvårade inträde på marknaden för nya företag. För arbetsmarknaden medförde detta att 
färdigheter som de anställda införskaffade på arbetsplatsen var specialiserade för ett specifikt 
företag och att det därför inte fanns en stor efterfråga för dessa färdigheter på marknaden 
utanför det specifika företaget. Detta utgjorde ett hinder för anställda som ville byta 
arbetsgivare, vilket i sin tur gav ledningen en källa till makt över de anställda och i 
förlängningen det humankapital som de representerade. 

Dock påpekar Zingales (2000) att detta inte längre är fallet. Zingales menar i likhet med 
annan forskning (Aldisert, 2002: Pantzalis & Park, 2009) att humankapitalet har växt fram 
som en av de mer betydande resurserna för dagens företag. Genom utvecklingen av 
kommunikationsteknik, billigare transportmedel och globalisering har affärsverksamheten 
förändrats. Kapitalmarknader har utvecklats, vilket har lett till att det har blivit enklare och 
billigare för nya företag att finansiera sin verksamhet. Den globala konkurrensen har lett till 
att företag har erbjudits ett större utbud av leverantörer, vilket innebär att många företag har 
minskat på den tidigare vertikala integrationen. På grund av dessa förändringar menar 
Zingales (2000) att alternativa arbetsplatser har möjliggjorts för anställda vilket också har 
reducerat den makt som ledningen tidigare erhållit genom den vertikala integrationen. Detta är 
av betydelse för företag då anställda tar med sig det humankapital som de besitter vid ett byte 
av arbetsgivare (Forslund, 2013). 

Vidare menar Zingales (2000) att den globala konkurrensen har ökat kraven på innovation 
och kvalitetsförbättring, vilket endast kan genereras av talangfulla medarbetare. Detta har lett 
till att många företag idag är humankapitalintensiva, ej vertikalt integrerade samt agerar i 
konkurrensintensiva miljöer. Zingales betonar att de anställda har gått från att använda 
företagets värdefulla tillgångar till att utgöra dessa tillgångar.  
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Om bilden som beskrivs stämmer kan det antyda att värdering av företag med hjälp av dess 
tillgångar endast är pålitligt så länge som de fysiska tillgångarna representerar den 
huvudsakliga källan av värde och kontroll (Zingales, 2000). Det kan även enligt Aldisert 
(2002) innebära att vi nu har ett behov av att kunna mäta ett företags humankapital för att 
möjliggöra en mer korrekt värdering. Humankapitalet kan enligt Zingales (2000) således 
utgöra en variabel som kan hjälpa oss att förklara varför ett företag kan vara värt mer än 
summan av dess tillgångar. 

Enligt Aldisert (2002) finns det idag ingen standardiserad metod att mäta vilken inverkan 
personalen har på ett företags värde, trots omfattande forskning inom området. Dock 
understryker denna uppmärksamhet enligt Aldisert (2002) behovet av en mer utvecklad 
värderingsmodell, vilket även Zingales (2000) betonar. Trots att humankapitalet skulle kunna 
bidra till en mer rättvisande förklaring av företags faktiska värde är det långt ifrån alla som 
redovisar sitt humankapital. Värdering av företag är idag baserad på företagets diskonterade 
framtida kassaflöden, vilket ger oss ett nuvärde som visar vad investerare är villiga att betala 
(Brealey, Myers & Allen, 2014). Nuvärdesmetoden för värdering har visats vara pålitlig för 
att prognostisera framtida marknadsvärden (Kaplan & Ruback, 1995). Att tydligare 
åskådliggöra humankapitalets inverkan på kassaflödena skulle därför kunna bidra till att 
förklara företags värde.  

1.2 Problematisering 
I linje med Zingales (2000) undersöker Pantzalis och Park (2009) hur det immateriella 
humankapitalet, anställdas kunskaper och färdigheter, påverkar värderingen och den 
långsiktiga avkastningen. Enligt Pantzalis och Park kan relationen mellan humankapitalet och 
ett företags marknadsvärde i teorin förklaras genom att dela upp det nuvärde som erhålls av 
de fysiska tillgångarna och de immateriella tillgångarna. Pantzalis och Park menar att om ett 
företags immateriella tillgångar utgörs av en större del humankapitalrelaterade tillgångar bör 
dessa påverka företagets totala värde. De menar dock att avkastningen från humankapitalet 
kan vara svårt att mäta då det som nämnt saknas en standardiserad värderingsmetod som tar 
hänsyn till humankapitalet. Detta kan enligt Pantzalis och Park (2009) betyda att marknaden 
inte har förmågan att prissätta företag korrekt. 

Att marknaden inte värderar de immateriella tillgångarna korrekt är presenterat i flera 
empiriska studier (Aboody & Lev, 1998; Chan, Lakonishok & Sougiannis 2001; Lev och 
Sougiannis 1996; Deng, Lev & Narin, 1999). Edmans (2011) menar att företag som redovisar 
högre kostnader för forskning och utveckling (Chan, Lakonishok & Sougiannis 2001; Lev och 
Sougiannis, 1996), patent (Deng, Lev & Narin. 1999) och mjukvaruutveckling (Aboody och 
Lev, 1998) har en högre långsiktig avkastning jämfört med de företag som har låga kostnader. 
På liknande sätt kan personalkostnad utgöra en variabel som förklarar hur de humanrelaterade 
tillgångarna påverkar den långsiktiga avkastningen.  
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Tidigare forskning har även utgått från företags olika immateriella tillgångar i ett försök att 
förklara företagens värde (Pantzalis & Park, 2009). Dock menar Forslund (2013) att det 
intellektuella kapitalet, utöver humankapitalet, även innefattar strukturkapital och 
relationskapital. Detta kan innebära att ett mått baserat på immateriella tillgångar eller det 
intellektuella kapitalet inte endast representerar det humankapital som det är avsett att mäta. 

1.3 Problemformulering 
Tidigare forskning har försökt påvisa humankapitalets inverkan på värdering genom 
intellektuellt kapital eller immateriella tillgångar. Zingales (2000) menar att humankapital har 
blivit mer centralt för företag och att nuvarande corporate finance-teori brister i sin förmåga 
att hantera denna omställning i företagens struktur. Pantzalis och Park (2009) beskriver hur 
brett accepterade värderingsmodeller så som Fama och Frenchs trefaktorsmodell (1993) och 
Carharts (1997) fyrfaktorsmodell är inadekvata då de endast mäter det de är designade att 
mäta. Då de inte är designade med humankapitalet i åtanke mäter de heller inte dess inverkan. 
Problemet ligger således i att vi idag inte har någon standardiserad metod att värdera vilken 
inverkan humankapitalet har på företags värde.  

Enligt den svenska årsredovisningslagen (kap 5:19) är alla börsnoterade bolag skyldiga att 
rapportera löner, ersättningar och sociala kostnader. Detta har givit oss en möjlighet att 
undersöka hur denna kostnad påverkar företagens prestationer. I ett försök att skapa ett mått 
som representerar humankapitalet ska denna studie därför utgå från personalkostnaden. Mot 
bakgrund av tidigare forskning och humankapitalets till synes betydande roll i dagens företag 
är det därför intressant att undersöka hur humankapitalet bidrar till att förklara värdering av 
företag. 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka effekter humankapital har på värdering av företag, 
för att på så sätt bidra till diskussionen om en mer korrekt värdering. Vi vill undersöka 
relationen mellan humankapital och vanligt förekommande finansiella mått, så som book-to-
market (B/M) och avkastning på totala tillgångar (ROA), vilka används vid värdering. För att 
undvika att mäta andra variabler än humankapital så ska vi utgå från personalkostnad. Vi vill 
även undersöka om ett företag med högre medellön kontinuerligt har en bättre eller sämre 
personaleffektivitet, då de sannolikt har möjlighet att rekrytera individer med högre 
humankapital än företag med låg medellön. 
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2  Metod 

2.1  Urval 
Urvalet grundar sig i antagandet att tillverkningsföretag har större fysiska tillgångar, i form av 
exempelvis maskiner, och lägre immateriella tillgångar i jämförelse med tjänsteföretag. 
Anledningen till varför dessa typer av företag väljs ut är för att ge undersökningen ett brett 
omfång i nivån av humankapitalintensitet hos företag. Urvalet har sedan valts utifrån ICB 
(Industry Classification Benchmark), ett industriklassificeringssystem som används av 
Nasdaq OMX Stockholm (OMXS). Med utgång i ICB har vi valt industrisektorn för att 
representera tillverkningsföretagen och finanssektorn för att representera tjänsteföretagen1. 
Avgränsningen till dessa två sektorer görs även med tanke på att datamängden ska vara 
hanterbar inom studiens ramar. 

Urvalet består således av samtliga företag inom finans- och industrisektorn på OMXS large 
cap-, mid cap- och small caplistan. Finanssektorn utgörs av 47 företag och industrisektorn 
utgörs av 71 företag, vilket totalt uppgår till 118 företag. Observationerna sträcker sig från år 
2009 till 2013 och är främst hämtade från Datastream. Kompletterande data har inhämtats 
från Retriever Business samt från företagens årsredovisningar. Tidsperioden är vald med 
hänsyn till den data som varit tillgänglig i Datastream. I och med att samtliga företag i 
respektive sektor är representerade i urvalet så är urvalet också representativt för de två 
sektorerna. 

2.2 Bortfall 
Av dessa 118 företag har 19 företag exkluderats då dessa saknade komplett information för 
perioden som efterfrågades. Den saknade informationen orsakades av att företagen antingen 
var börsnoterade efter 2009, hade avnoterats under perioden eller att data inte var tillgänglig. 
Av bortfallen är 9 av företagen från finanssektorn och 10 av företagen är från industrisektorn. 

2.3 Variabler 
För de 99 företagen har sex variabler inhämtats för respektive år; nettoomsättning, 
personalkostnad, antal anställda, avkastning på totala tillgångar (ROA), storlek 
(marknadsvärde) och common equity (bokfört värde). Utifrån bokfört värde och 
marknadsvärde har vi beräknat book-to-market (B/M). Utöver dessa variabler så har fyra 
ytterligare variabler konstruerats för att åskådliggöra humankapitalet: personalkostnad per 
anställd (PKA), effektivitet per anställd (EPA), avvikelse av effektivitet per anställd (AEPA) 
samt personalens produktivitet (PP).  

                                                
1 ICB kategoriserar företag i fyra indelande steg vilket innebär att vissa finans- och industriföretag, som vi inte 
anser hör till tjänste- eller tillverkningssektorn, är inkluderade. Exempelvis ingår fastighetsföretag i 
finanssektorn och säkerhetsföretag i industrisektorn. Vi använder dock ICB på grund av brist på andra alternativ 
till en systematisk indelning. 
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·      Nettoomsättning representerar företagets försäljning och andra operativa intäkter 
minus lämnade rabatter och ersättningar. 

·      Personalkostnad inkluderar den totala summan av löner, förmåner, sociala avgifter och 
tantiem betalada till samtliga anställda och chefer. 

·      Antal anställda representerar det totala antalet heltids- och deltidsanställda inom 
företaget. Säsongsanställda är exkluderade. 

·      ROA beräknas genom att företags rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar 
och avskrivningar, inklusive goodwillavskrivningar (EBITDA) divideras med 
företagets totala tillgångar. 

·      Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera antalet utelöpande aktier med 
aktiepriset vid årets slut. 

·      Bokfört värde är värdet på alla de utelöpande aktierna minus preferensaktier. 

·      B/M är det bokförda värdet dividerat med marknadsvärdet. Ett B/M över ett betyder 
att företaget i fråga är att anses som ett värdeföretag. Tvärtom, innebär ett B/M under 
ett att företaget är att anses som ett tillväxtföretag (Brealey et al, 2014). 

Då denna studies syfte är att försöka påvisa värdet av företag med hjälp av humankapitalet har 
vi valt att grunda våra mått i personalkostnad. Eftersom personalkostnad är den summa som 
företaget betalar för att förfoga över sina anställda kan denna kostnad antas vara nära 
sammankopplad till humankapitalet. Vidare utgår vi i enlighet med Pantzalis och Park (2009) 
från att företag konkurrerar om humankapitalet på arbetsmarknaden. Således bör en högre 
PKA resultera i möjligheten att rekrytera personal med en högre nivå av humankapital. 

För att möjliggöra en jämförelse mellan företag med olika mängd anställda börjar vi med att 
beräkna personalkostnad per anställd i respektive företag. 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑝𝑒𝑟  𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑   𝑃𝐾𝐴 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑𝑎  

(1) 
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Vidare vill vi undersöka om en högre personalkostnad leder till högre effektivitet av 
humankapital. Brealey et al. (2014) nämner dock svårigheten med att mäta hur mycket en 
enskild anställd anstränger sig eller bidrar med till företaget, med andra ord en anställds input. 
Därför har vi valt att använda oss av företagens nettoomsättning för att illustrera 
produktiviteten hos humankapitalet, alltså humankapitalets output. För att visa vilken 
medeleffektivitet humankapitalet har hos ett företag konstruerar vi relativmåttet effektivitet 
per anställd (EPA), vilket baseras på förhållandet mellan PKA och nettoomsättningen hos 
företaget2. Ett lägre EPA visar att PKA utgör en liten del i förhållande till nettoomsättningen. 
Detta kan tolkas på två olika sätt; antingen att företagets humankapital bidrar mycket till 
omsättningen och är effektivt, eller att företaget är mindre beroende av humankapital i sin 
verksamhet. 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑝𝑒𝑟  𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑   𝐸𝑃𝐴 =
𝑃𝐾𝐴

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

(2) 

För att möjliggöra en jämförelse inom branschen samt inom det totala urvalet av företag 
konstruerar vi ett mått där EPA för de individuella företagen ställs mot medelvärdet av EPA 
inom respektive bransch samt mot medelvärdet av det totala urvalet. 

𝐴𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒  𝑎𝑣  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑝𝑒𝑟  𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑   𝐴𝐸𝑃𝐴 =
𝐸𝑃𝐴!,!  
𝐸𝑃𝐴!,!

 

(3) 

Detta mått representerar avvikelsen av effektivitet per anställd (AEPA). Ett AEPA över 1 
skulle kunna tolkas som att företaget i fråga har sämre effektivitet på sitt humankapital 
jämfört med branschen i helhet. Alternativt att företaget är mer beroende av humankapital i 
förhållande till den bransch eller marknad där det verkar. På samma sätt kan ett AEPA under 
1 tolkas som att företaget har ett mer effektivt humankapital eller är mindre beroende av 
humankapital. Vi gör antagandet, i enlighet med Pantzalis och Park (2009), att företag som 
agerar inom samma bransch har liknande krav på teknologi. Utifrån det antagandet så bör 
företag inom samma bransch även förlita sig i liknande grad på humankapital vilket kan 
innebära att AEPA visar på effektiviteten hos humankapitalet när det är uträknat efter 
branschmedelvärdet.  

                                                
2 Vi noterar dock ett problem i EPA-formeln då vi dividerar personalkostnad per anställd med företagets totala 
nettoomsättning. Måttet är inte optimalt då täljaren utgörs av en kvot medan nämnaren utgöras av ett absoluttal. 
Kvoten för måttet blir därför mindre och svårtolkat jämfört med om nettoomsättning per anställd skulle användas 
i nämnaren. Då EPA är svårtolkat och används som en delvariabel i AEPA utgår därför EPA i vidare analys. Vi 
ser dock måttet som en möjlighet att illustrera i vilken grad ett företag värdesätter sitt humankapital per individ i 
förhållande till sin nettoomsättning, då ett mått baserat på personalkostnad dividerat med nettoomsättning inte tar 
hänsyn till antalet anställda. 
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För att vidare illustrera humankapitalets inverkan konstruerar vi ett produktivitetsmått som är 
baserat på nettoomsättning och personalkostnad. Genom att dividera nettoomsättning med 
personalkostnad bör vi kunna se hur företagets output (nettoomsättning) påverkas av 
företagets input av humankapital (personalkostnad). En högre nettoomsättning eller en lägre 
personalkostnad skapar en högre kvot (högre personalproduktivitet). Tvärtom, ger en lägre 
nettoomsättning och en högre personalkostnad en lägre kvot (lägre personalproduktivitet). 
Personalens produktivitet kan därför påvisa hur mycket varje krona som spenderas i 
personalkostnad ger i nettoomsättning. Dock tar detta mått inte hänsyn till om ett företag har 
få anställda med högre löner eller många anställda med lägre löner. Däremot kan måttet 
illustrera hur kvoten skiljer sig mellan företag och branscher för att påvisa om 
personalproduktivitet har någon inverkan på företagsvärdering. 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

(4) 

2.4 Bearbetning av data 
Efter sortering av insamlad data har urvalet trunkerats för att korrigera för outliers. Detta har 
genomförts utefter en sortering av AEPA-variabeln, där den översta samt den understa 
procenten sedan exkluderats. I och med trunkeringen så exkluderades ytterligare ett företag ur 
industrisektorn, vilket innebär att det totala antalet företag uppgår till 98. Efter trunkering 
återstår 485 observationer. Den deskriptiva statistiken, univariata- och multivariata analysen 
är framtagna med hjälp av dataanalysverktyget i Microsoft Excel. 
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3  Teoretisk översikt 

3.1 Humankapital 
I takt med att fler företag baserar sin verksamhet på personalens kompetens till skillnad mot 
traditionella tillverkande företag så menar Forslund (2013) att det saknas ett sätt att värdera 
dessa företag. Tidigare forskning (Aldisert, 2002: Zingales, 2000: Pantzalis & Park, 2009) 
menar att det är få företag som redovisar sitt humankapital vilket vidare försvårar en 
värdering baserad på denna variabel. För att en sådan värdering ska möjliggöras så föreslår 
Forslund att se på ett företags intellektuella kapital. Det intellektuella kapitalet är detsamma 
som mellanskillnaden mellan aktiekursen och substansvärdet (skillnaden mellan tillgångar 
och skulder). Vidare delar Forslund in det intellektuella kapitalet i tre delar: humankapital, 
strukturkapital och relationskapital. 

Humankapital beskrivs enligt Forslund (2013) som de anställdas individuella förmåga, 
kunskap, skicklighet och erfarenhet. Strukturkapital är den kunskap som en organisation 
bibehåller även om personal byter arbetsgivare. Det kan handla om lagrad kunskap som 
exempelvis system och rutiner vilka beskriver hur olika arbetsuppgifter ska utföras. I denna 
lagrade kunskap ingår även varumärken, patent och organisationens kultur. Relationskapital 
rymmer den kunskap som utgörs av de relationer som företag skapar med sina externa 
intressenter. 

Pantzalis och Park (2009) definierar humankapital som de fysiska och intellektuella förmågor 
som erhålls genom utbildning och övning. De menar att ett högre humankapital möjliggör för 
en individ att utföra sysslor mer effektivt och produktivt. Genom högre effektivitet och 
produktivitet kan en individ skapa möjligheter till högre ersättning för sina tjänster. Då 
företag konkurrerar om humankapital på arbetsmarknaden kan således löner och 
kompensation reflektera nivån av humankapital samt i vilken mån företagen värderar sitt 
humankapital. 

I sin artikel undersöker Pantzalis och Park (2009) relationen mellan företags värde och 
humankapital. Pantzalis och Park konstruerar ett mått för att mäta humankapital. De grundar 
sitt mått på immateriellt kapital, vilket kan innebära att de mäter andra variabler än enbart 
humankapital. Pantzalis och Park nämner att de skulle ha föredragit ett mått som var baserat 
på personalkostnad, dock fanns inte data att tillgå. Samtidigt menar de att det inte är säkert att 
personalkostnad kan påvisa investerares bedömningar angående den inverkan humankapital 
har på ett företags resultat då det finns en informationsasymmetri mellan investerare och 
företagsledning. Pantzalis och Park menar att investerare inte vet om personalens löner 
baseras på värdemaximering eller ej. De menar att i en perfekt värld kan investerare påverka 
företagsledningen att ge ut högre löner om humankapital har en positiv inverkan på företagets 
prestation. 

Enligt Myers (1999) kan humankapital vara olika viktigt för företag beroende av vilken typ av 
bransch som de agerar i. Enligt Myers kan även företagets utvecklingsstadier påverka behovet 
av humankapital. För ett nystartat företag är humankapital antagligen en viktigare tillgång än i 
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ett etablerat företag där produktionen sker på rutin. Dock menar Myers att en stor del av de 
tillvägagångssätt och den teori som vi förknippar med corporate finance är utvecklade med en 
speciell sorts företag i åtanke, nämligen ett börsnoterat företag i länder så som USA eller 
Storbritannien. Samtidigt menar Myers att vissa typer av humankapitalintensiva företag, så 
som juridik- och konsultfirmor, väljer att förbli privat ägda då de inte ser någon, eller väldigt 
liten fördel i att finansiera sig med hjälp av utomstående investerare. Detta kan enligt Myers 
bero på att deras huvudsakliga tillgångar utgörs av humankapital och därför inte har behov av 
utomstående finansiering. 

3.2 Principal och agentteorin 
Principal och agentproblemet handlar om ägarskap och kontroll (Brealey et al, 2014). En 
principal anlitar en agent för att utföra en uppgift, problemet ligger således i att få agenten att 
utföra uppgiften på ett sätt som maximerar resultatet för principalen. Brealey et al. (2014) 
menar att aktieägare i egenskap av principaler kan ha svårt att utöva direkt makt över de 
chefer som arbetar åt dem i form av agenter. Den makt som utövas sker indirekt genom ett 
företags styrelse. Vidare menar Brealey et al. (2014) att agentkostnader uppstår när en agent 
agerar på ett sådant sätt att de ej maximerar värdet för principalen eller när principalen måste 
övervaka agenten för att en sådan maximering ska ske. Även om aktieägare är den yttersta 
principalen i ett företag så återfinns principal-agent-relationen även i resterande delar av ett 
företag. Detta i form av chefers relationer till mellanchefer och de resterande anställda. Frågan 
som vi bör ställa oss blir således: hur får vi alla anställda att arbeta för att maximera resultatet 
av den uppgift som ges av principalen? För att detta ska ske menar Brealey et al. (2014) att vi 
måste försäkra oss om att rätt incitament finns för att nå det önskade målet. Dessa incitament 
kan utformas på olika sätt, exempelvis genom att tilldela agenterna aktier eller optioner som 
belöning. I denna studie behandlar vi personalkostnad vilket innebär att vi fokuserar på de 
monetära belöningarna. 

Brealey et al. (2014) menar att höga löner, samt möjligheten att i framtiden erhålla höga löner 
kan fungera som en motivation. De fortsätter diskussionen med att lyfta problemet med att 
överdrivet höga löner ibland betalas för undermåliga prestationer. Detta menar Brealey et al. 
(2014) skulle kunna bero på bristen av kompetent och begåvad arbetskraft. Denna brist på 
begåvad arbetskraft, speciellt bland högt uppsatta medarbetare, kan däremot inte förklara de 
stora olikheterna i löner som existerar mellan olika företag. 

Brealey et al. (2014) diskuterar svårigheterna med att mäta humankapitalets prestationer. De 
menar att om en belöning ska bidra till att maximera resultatet för principalen så bör 
belöningen vara baserad på agentens input eller output. Då det är svårt att mäta och observera 
en anställds input, i form av ansträngning, så bör belöningen vara baserad på den anställdas 
output för att maximera resultatet för principalen. Dock menar Edmans (2009) att de 
anställdas output har blivit svårare att mäta i jämförelse med traditionella tillverkningsföretag. 
Tidigare mätningar kunde tillåta monetära belöningar i form av: om du gör det här får du det 
här. I dagens företag är de anställdas utförda uppgifter däremot svårare att kvantifiera, 
exempelvis relationsbyggande aktiviteter, vilket kan göra det svårt att utforma effektiva 
monetära belöningar. 
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3.3 ROA och nuvärde 
Nuvärdet (PV) är en metod för att bestämma om en investering är värd att genomföra genom 
att beräkna hur mycket en investerare bör vara villig att betala för ett framtida kassaflöde 
(Brealey et al. 2014). Detta möjliggörs genom att diskontera framtida kassaflöden med den 
avkastningsnivå som är knuten till investeringen. För företag så innebär detta att investerare 
inte kommer att genomföra eller godta en investering med lägre avkastning än någon annan 
för dem möjlig investering med motsvarande risk. För att beräkna nettonuvärdet (NPV) 
subtraheras även kostnaden för investeringen. Avkastning på totalt tillgångar (ROA) mäter 
hur mycket avkastning ett företag kan skapa med hjälp av dess totala tillgångar. ROA är 
därför kopplad till nuvärdet i form av att ett högre ROA innebär att ett företag förvaltar sina 
tillgångar mer effektivt. Ett företag med ett relativt högre ROA borde således utgöra ett bättre 
alternativ för investerare, förutsatt att risken är densamma eller lägre. 

3.4 Risk 
Att investera i aktiemarknaden är enligt Brealey et al. (2014) kännetecknat av risk då 
avkastningen kan variera. Risken som en aktie har kan delas upp i specifik- och diversifierbar 
risk, vilka är utmärkande för den aktien, samt marknadsrisken som beror på hela 
aktiemarknadens variation. Genom att ha en väldiversifierad portfölj eliminerar man de 
utmärkande riskerna för de olika tillgångarna och erhåller en risk som består av 
marknadsrisken. 

I teorin visar Capital Asset Pricing Model (CAPM) att riskpremium bör öka i proportion till 
betavärdet. En portfölj med högre beta bör erhålla en högre avkastning, jämfört med en 
portfölj med ett lägre beta. Brealey et al. (2014) menar dock att relationen mellan beta och 
den faktiska avkastningen har blivit svagare sedan 1960-talet. 

På grund av att avkastningen inte har stigit i relation med beta de senare åren menar Brealey 
et al. (2013) att avkastningen även beror på andra faktorer. Fama och Frenchs (1993) 
trefaktormodell och Carharts (1997) fyrfaktormodell är exempel på modeller som inkluderat 
riskfaktorer, utöver marknadsrisken. Fama och French (1993) har identifierat två ytterligare 
faktorer som kan förklara den genomsnittliga avkastningen hos aktier; företagens storlek och 
B/M. Carharts (1997) fyrfaktormodell kan ses som en utbyggnad av trefaktormodellen och 
inkluderar även momentum, vilken beskriver en portföljs tendens att fortsätta stiga eller 
sjunka och är baserat på tidigare prestation. 

I likhet med tidigare modeller tillför Pantzalis och Park (2009) en ytterligare faktor som 
bygger vidare på fyrfaktormodellen. I denna presenteras ett värderingsmått som ser till 
humankapitalet. Måttet baseras på ett uträknat marknadsvärde per anställd jämfört med 
branschens median för marknadsvärdet per anställd. Pantzalis och Park (2009) menar att detta 
kan ses som ett riskmått då måttet är prisbaserat och påvisar värdeeffekten. 
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4 Resultat 

4.1 Inledande återkoppling 
För att påvisa hur humankapital förklarar värdering av företag måste humankapitalet först och 
främst identifieras. Detta är enligt tidigare forskning (Aldisert, 2002: Zingales, 2000: 
Pantzalis & Park, 2009) problematiskt då det är få företag som redovisar sitt humankapital. I 
enlighet med Pantzalis och Park (2009) och Forslund (2013) så utgörs humankapital inte av 
de anställda i sig utan av deras kunskaper, färdigheter och förmågor. Då företag enligt 
Pantzalis och Park (2009) konkurrerar om humankapital på arbetsmarknaden bör 
personalkostnaden, kostnaden för att förfoga över sina anställda, reflektera de anställdas 
humankapital. Detta bör således gälla för både industri- och finansföretag då globalisering 
och teknologiutveckling har lett till att dagens företag är i behov av konkurrensfördelar i form 
av innovation och kvalitetsförbättringar. Detta kan enligt Zingales (2000) endast genereras av 
talangfulla medarbetare. En hög PKA borde således signalera ett välutbildat och 
kunskapsstarkt humankapital. En hög PKA kan enligt Brealey et al (2014) även fungera som 
motivation för medarbetare, dock finns risken att höga löner betalas ut för undermåliga 
prestationer. Samtidigt visar Zingales (2000) att ledningen inte längre har samma makt över 
sina anställda som när de var mer vertikalt integrerade och hierarkiskt inriktade. 
Personalkostnad kan således illustrera i vilken mån ett företag värdesätter sitt humankapital då 
både personalkostnad och humankapital försvinner från företaget om anställda byter 
arbetsgivare.  
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4.2 Deskriptiv statistik 

Tabell 1 
Finans 

Panel A Antal observationer Medelvärde Median Standardavvikelse Min 10 % medel Max 10 % medel 

PKA 185 936 761 677 375 2679 

AEPA 185 1,00 0,13 3,6 0,0041 8,2 

PP 185 16,64 9,35 28,31 1,78 75,50 

ROA 185 7,4 6,3 9,7 −6,7 27,3 

B/M 185 0,96 0,96 0,37 0,29 1,59 

Marknadsvärde 185 30 158 135 7 493 531 58 405 378 682 088 179 293 745 

Antal anställda 185 3 416 242 7 181 5 22 077 

Industri 

Panel B Antal observationer Medelvärde Median Standardavvikelse Min 10 % medel Max 10 % medel 

PKA 300 535 504 222 232 1032 

AEPA 300 1,00 0,07 3,8 0,0020 8,8 

PP 300 3,70 3,49 2,89 1,01 8,99 

ROA 300 5,6 7,4 10,7 −18,6 18,9 

B/M 300 0,76 0,44 1,04 0,12 3,02 

Marknadsvärde 300 13 223 839 1 223 627 32 815 298 147 666 96 282 203 

Antal anställda 300 11248 1598 34582 36 79811 

Total 

Panel C Antal observationer Medelvärde Median Standardavvikelse Min 10 % medel Max 10 % medel 

PKA 485 688 573 493 255 1800 

AEPA 485 1,00 0,09 3,73 0,00 8,57 

PP 485 8,61 3,87 18,60 1,20 42,93 

ROA 485 6,3 7,0 10,4 −14,8 22,2 

B/M 485 0,8 0,7 0,9 0,2 2,5 

Marknadsvärde 485 19 683 313 27 969 720 45 053 937 184 382 134 101 077 

Antal anställda 485 8261 932 27801 14 57807 

Tabell 1 redovisar deskriptiv statistik för finanssektorn i panel A, industrisektorn i panel B samt för de två 
sektorerna gemensamt i panel C. Variablerna som redovisas är personalkostnad per anställd (PKA), avvikelse av 
effektivitet per anställd (AEPA), personalproduktivitet (PP), avkastning på totala tillgångar (ROA), book-to-
market (B/M), marknadsvärde samt antal anställda. PKA och marknadsvärde är mätt i tkr. För att beräkna AEPA i 
panel C har det totala medelvärdet använts. 

Tabell 1 visar att finanssektorn har en högre PKA jämfört med industrisektorn, kontrollerat 
för både medelvärde och median. AEPA verkar vara större för finanssektorn jämfört med 
industrisektorn. Detta kan tolkas som att finansföretagen har ett mindre effektivt 
humankapital, alternativt är mer beroende av sitt humankapital. Finanssektorn kan således ha 
ett större behov av att investera i humankapital i form av höga personalkostnader. Detta 
illustreras även i medelvärdet av personalproduktiviteten då detta är mer än fyra gånger större 
för finanssektorn än för industrisektorn. Industrisektorn har i sin tur ett lägre AEPA vilket 
talar för ett mer effektivt humankapital eller ett mindre behov av humankapital.  
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Medelföretaget för finanssektorn är till synes större än medelföretaget i industrisektorn, 
samtidigt som finansföretaget har ett högre B/M. Med andra ord är industriföretag högre 
värderade på marknaden i förhållande till deras bokförda värde, i jämförelse med 
finansföretag. De olika branscherna uppvisar inte en tydlig skillnad i avkastning av totala 
tillgångar (ROA). Samtidigt som medelvärdet av ROA är högre för finans är medianen av 
ROA högre för industri. Dock är medelvärdet för de tio procent lägsta och högsta 
observationerna inom finanssektorn högre. 

Vi kan även se att medelvärdet för antalet anställda är större inom industriföretag jämfört med 
finansföretag. Medelvärdet för de företag med lägst antal anställda (tio procent) för både 
finans- och industrisektorn är också relativt låg. Förklaringen för det låga medelvärdet i 
finanssektorn kan vara på grund av användningen av ICB, då klassificeringen av finansföretag 
exempelvis inkluderar fastighetsföretag vilka har uppvisat få antal anställda. Det låga 
medelvärdet för industriföretagen kan dels, i likhet med finanssektorn, förklaras av 
indelningsfaktorer. Samtidigt kan också en lägre vertikal integrering (Zingales, 2000) vara en 
orsak. Exempelvis uppvisar relativt nyintroducerade hårdvaruutvecklare som Fingerprint 
Cards få antal anställda, vilket kan förklaras av en ökad användning av outsourcing och 
underleverantörer vilket innebär ett minskat behov av egen personal. 

4.3 Univariat analys 
Observationerna i den univariata analysen är sorterade i kvartiler efter nivå av B/M (tabell 2), 
ROA (tabell 3) och personalproduktivitet (tabell 4). Kvartilerna är indelade efter värdet av 
sorteringsvariabeln, där kvartil fyra består av observationer med de högsta värdena och kvartil 
ett består av de lägsta värdena. Sorteringen sker även med hänsyn till tidsaspekten, vi sorterar 
observationerna efter sorteringsvariabeln för varje år för att sedan sortera in observationerna i 
respektive kvartil. Detta gör vi för att resultaten ska bli mer robusta jämfört med om vi skulle 
sorterat utefter alla observationerna, oberoende av förändringen över tid. Genom att inkludera 
andelen av företag från finanssektorn i analysen visar vi även hur de två branscherna är 
fördelade inom de respektive kvartilerna. Vi kontrollerar även om skillnaden mellan kvartil 
fyra och kvartil ett är signifikant med hjälp av t-test.  
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4.3.1  Univariat analys B/M 
Tabell 2 visar resultatet från den univariata analysen där variablerna är sorterade efter 
företagens B/M. 

Tabell 2 
B/M 

  Q1 
(Tillväxtföretag) 

Q2 
 

Q3 
 

Q4  
(Värdeföretag) 

Q4-Q1 
(t-stat) 

Antal observationer  n=124 n=121 n=120 n=120  
Andel finansföretag  10% 21% 63% 58%  

AEPA  1,57 0,74 0,48 1,2 -0,37 

 
 

    
(-0,62) 

PKA  600 554 795 805 205*** 

 
 

   
 (2,97) 

PP  4,0 3,8 10,7 16,3 12,3*** 

 
 

   
 (3,95) 

ROA  6,8 7,6 5,2 5,7 -1,1*** 

 
 

   
 (-4,40) 

B/M  0,25 0,5 0,88 1,73 1,48*** 

 
 

    
(12,81) 

Marknadsvärde  24 701 242 13 436 524 29 376 905 11 044 751 -13 656 491*** 

 
 

   
 (-2,79) 

Antal anställda  15 103 11 827 4 604 1 235 -13 868*** 

 
 

    
(-3,91) 

Tabell 2 visar fördelningen av variablerna när de har sorterats i kvartiler efter B/M. Variablerna som visas är 
avvikelse av effektivitet per anställd (AEPA), personalkostnad per anställd (PKA), personalproduktivitet (PP), 
avkastning på totala tillgångar (ROA), book-to-market (B/M), marknadsvärde samt antal anställda. PKA och 
marknadsvärde är mätt i tkr. För att beräkna AEPA har det totala medelvärdet använts. Andelen företag från 
finanssektorn som ingår i varje kvartil presenteras i andel finansföretag. Resultaten av t-testet är beskrivna med 
signifikansnivå på 10, 5 och 1 procent med respektive *, ** eller *** samt t-värdet (inom parantes). 

Finansföretagen verkar vara överrepresenterade i de två övre kvartilerna. Skillnaden i AEPA 
är inte signifikant sett utifrån sorteringen på B/M. En hög PKA tenderar att representeras i de 
övre kvartilerna, detta är i enlighet med den deskriptiva statistiken där finanssektorn uppvisar 
en hög PKA och B/M. Personalproduktivitet följer ett liknande mönster då även denna 
variabel visar höga värden i de två övre kvartilerna. ROA visar högre värden i de två undre 
kvartilerna, i vilka industriföretagen utgör majoriteten, samtidigt som PKA, 
personalproduktivitet och B/M visar låga värden. Skillnaden i marknadsvärde är signifikant 
på 1 procentsnivån och visar att företag med ett högt B/M tenderar att vara mindre 
värdeföretag. Vi ser även att företag med ett högt B/M har färre anställda. Vidare visar 
tabellen att företag som har högt PKA är de som värderas lägst i förhållande till sitt bokförda 
värde. Detta kan antyda att marknaden ser negativt på hög PKA alternativt att det föreligger 
en informationsasymmetri mellan företagsledningen vilka styr personalkostnaden och 
investerare (Pantzalis & Park, 2009), vilket kan betyda att marknaden har svårt att prissätta 
humankapital. 
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4.3.2  Univariat analys ROA 
Tabell 3 visar resultatet från den univariata analysen där variablerna är sorterade efter 
företagens ROA. 

Tabell 3 
ROA 

  Q1 
(Låg) 

Q2 
 

Q3 
 

Q4 
(Hög) 

Q4-Q1  
(t-stat) 

Antal observationer  n=124 n=121 n=120 n=120  
Andel finansföretag  36% 49% 36% 32%  

AEPA  1,66 0,56 0,46 1,3 -0,36 

 
 

    
(-0,61) 

PKA  719 629 590 812 93 

 
 

    
(1,12) 

PP  5 10,5 7,5 11,7 6,7** 

 
 

    
(2,20) 

ROA  -5,4 5,4 8,8 16,8 22,2*** 

 
 

    
(18,97) 

B/M  1,05 1 0,7 0,58 -0,47*** 

 
 

    
(-4,38) 

Marknadsvärde  28 401 401 10 898 854 11 536 233 27 725 376 -676 025 

 
 

    
(-0,08) 

Antal anställda  4 280 7 292 12 282 9 354 5 074** 

 
 

    
(2,22) 

Tabell 3 visar fördelningen av variablerna när de har sorterats i kvartiler efter ROA. Variablerna som visas är 
avvikelse av effektivitet per anställd (AEPA), personalkostnad per anställd (PKA), personalproduktivitet (PP), 
avkastning på totala tillgångar (ROA), book-to-market (B/M), marknadsvärde samt antal anställda. PKA och 
marknadsvärde är mätt i tkr. För att beräkna AEPA har det totala medelvärdet använts. Andelen företag från 
finanssektorn som ingår i varje kvartil presenteras i andel finansföretag. Resultaten av t-testet är beskrivna med 
signifikansnivå på 10, 5 och 1 procent med respektive *, ** eller *** samt t-värdet (inom parantes). 

Andelen företag från de två sektorerna sorterat efter ROA visar i tabell 3 inte en lika tydlig 
uppdelning som i tabell 2. Med andra ord är det inte någon sektor som till synes presterar 
bättre, vilket överensstämmer med den deskriptiva statistiken. Skillnaden i AEPA, sorterat 
efter ROA, är i likhet med tabell 2 inte signifikant. Inte heller är skillnaden i PKA signifikant. 
Personalproduktivitet uppvisar en liten överrepresentation mot företag med hög ROA, dock är 
skillnaden endast signifikant på 5 procentsnivån. B/M verkar vara negativt korrelerad med 
ROA då kvartilerna med lägre ROA antar ett högt B/M. Marknadsvärdet visar att de största 
företagen återfinns i den översta samt den lägsta kvartilen. Observationerna som återfinns i de 
lägre kvartilerna tenderar även att vara företag med färre antal anställda.  
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4.3.3  Univariat analys personalproduktivitet 
Tabell 4 visar resultatet från den univariata analysen där variablerna är sorterade efter 
företagens personalproduktivitet. 

Tabell 4 
Personalproduktivitet 

  Q1  
(Låg) 

Q2 
 

Q3 
 

Q4  
(Hög) 

Q4-Q1 
 (t-stat) 

Antal observationer  n=124 n=121 n=120 n=120  
Andel finansföretag  20% 28% 15% 90%  

AEPA  2,86 0,31 0,13 0,63 −2,23*** 

 
 

    
(-3,54) 

PKA  698 510 524 1019 321*** 

 
 

    
(4,16) 

PP  1,76 3,35 4,79 24,94 23,18*** 

 
 

    
(7,80) 

ROA  2,67 4,84 8,93 8,97 6,3*** 

 
 

    
(3,96) 

B/M  0,61 0,79 0,88 1,06 0,45*** 

 
 

    
(6,10) 

Marknadsvärde  11 332 340 39 556 068 18 141 545 9 906 839 −1425501 

 
 

    
(−0,47) 

Antal anställda  14304 10629 7503 398 −13906*** 

 
 

    
(-3,06) 

Tabell 4 visar fördelningen av variablerna när de har sorterats i kvartiler efter Personalproduktivitet. Variablerna 
som visas är avvikelse av effektivitet per anställd (AEPA), personalkostnad per anställd (PKA), 
personalproduktivitet (PP), avkastning på totala tillgångar (ROA), book-to-market (B/M), marknadsvärde samt 
antal anställda. För att beräkna AEPA har det totala medelvärdet använts. PKA och marknadsvärde är mätt i 
tkr. Andelen företag från finanssektorn som ingår i varje kvartil presenteras i andel finansföretag. Resultaten av 
t-testet är beskrivna med signifikansnivå på 10, 5 och 1 procent med respektive *, ** eller *** samt t-värdet 
(inom parantes). 

Till skillnad mot tidigare tabeller visar tabell 4 att skillnaden i AEPA är signifikant på 1 
procentsnivån. Genom sortering efter personalproduktivitet kan vi tydligt se en fördelning av 
de två sektorerna. Högst AEPA återfinns i kvartil ett vilken representerar de företag med lägst 
personalproduktivitet. Tvärtom återfinns lägst AEPA i kvartil fyra vilken representerar de 
företag med högst personalproduktivitet. Kvartil ett består till 80 procent av industriföretag 
samtidigt som kvartil fyra består till 90 procent av finansföretag. AEPA kan minskas av två 
faktorer, antingen genom en ökad nettoomsättning eller minskad PKA. Detta kan tolkas olika 
beroende på vilken bransch vi undersöker. I ovanstående tabell illustreras detta av att AEPA i 
kvartil fyra är relativt låg samtidigt som PKA är i särklass högst. Detta måste ställas i relation 
till att kvartil fyra utgörs till 90 procent av finansföretag samt har en över fem gånger så hög 
personalproduktivitet som föregående kvartil. Den höga PKA antyder att finanssektorn är i 
större behov av att konkurrera om välutbildat och kunskapsstarkt humankapital, vilket även 
beskrivs av Pantzalis och Park (2009). Vi tolkar detta som att finanssektorn i hög grad är 
beroende av humankapital för att realisera sin nettoomsättning. I jämförelse med kvartil fyra 
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har kvartil två en lägre AEPA och utgörs till 72 procent av industrisektorn. Kvartil två har 
samtidigt lägst PKA samt en låg personalproduktivitet. Detta antyder att den låga AEPA som 
uppvisas beror på att industrisektorn inte är beroende av högutbildat och kunskapsstarkt 
humankapital, utan kanske istället realiserar sin nettoomsättning med hjälp av materiella 
tillgångar. 

I likhet med tabell 1 kan vi se ett samband mellan hög personalproduktivitet och företag från 
finanssektorn. En högre AEPA verkar resultera i lägre personalproduktivitet, dock stiger 
AEPA något i kvartil fyra jämfört med de två mellersta kvartilerna. PKA visar en relativt 
jämn fördelning över de första tre kvartilerna för att sedan öka med nära det dubbla i kvartil 
fyra. Personalproduktivitet ökar försiktigt i de tre lägsta kvartilerna för att i kvartil fyra öka 
med mer än fem gånger. ROA stiger även i relation med personalproduktivitet, dock stagnerar 
ROA i förhållande till personalproduktivitet mellan kvartil tre och kvartil fyra. 
Personalproduktivitet har till synes ett negativt samband med antal anställda och visar att 
företagen i kvartil fyra har få anställda i förhållande till de andra kvartilerna. En tolkning av 
detta kan vara att kvartil fyra består till största delen av humankapitalintensiva företag med 
behov av en hög nivå av humankapital och att som tidigare nämnts krävs en markant ökning i 
PKA för att erhålla det mest eftertraktade humankapitalet. I likhet med tabell 2 ser vi dock att 
marknaden värderar företag lågt sett till deras bokförda värde i de fall där en hög PKA 
förekommer.  
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4.4  Multivariat analys 
För att vidare undersöka om det förekommer några samband mellan variablerna som 
uppvisats i den univariata analysen presenteras tre regressioner där vi undersöker hur B/M, 
ROA och personalproduktivitet kan förklaras av de övriga variablerna, bortsett från antal 
anställda då vi tar hänsyn till denna variabel i både PKA och AEPA. 

Tabell 5 

 B/M ROA Personalproduktivitet 

Intercept 0,91*** 6,02*** -7,5*** 

 
(12,69) (6,33) (-5,12) 

PKA 0,00 0,002* 0,023*** 

 
(-0,21) (1,82) (15,11) 

AEPA −0,02 -0,59*** -1,23*** 

 
(−1,50) (-4,33) (-6,08) 

Marknadsvärde 0,00* 0,00 0,00 

 
(−1,80) (1,02) (-1,57) 

PP 0,006** 0,038 _ 

 
(2,34) (1,24)  

ROA −0,01*** _ 0,086 
 (−2,56)  (1,24) 

B/M _ -1,39*** 1,92** 
  (-2,56) (2,33) 

𝐑𝟐 justerat 0,027 0,058 0,34 

Antal observationer 485 485 485 

Tabell 5 visar resultatet från tre regressioner där B/M, ROA och PP utgör den beroende variabeln och förklaras 
av personalkostnad per anställd (PKA), avvikelse av effektivitet per anställd (AEPA), marknadsvärde, 
personalproduktivitet (PP), avkastning på totala tillgångar (ROA) samt book-to-market (B/M). PKA och 
marknadsvärde är mätt i tkr. Resultaten är beskrivna med signifikansnivå på 10, 5 och 1 procent med respektive 
*, ** eller *** samt t-värdet (inom parantes). 

B/M och ROA uppvisar en negativ korrelation både när B/M och ROA utgör den beroende 
variabeln, vilket överensstämmer med teorin då den förväntade avkastningen utgör framtida 
kassaflöden som investerare kan diskontera för att erhålla ett nuvärde (Brealey et al, 2014: 
Fama & French, 1993). Relationen mellan B/M och ROA kan därför tolkas som att 
marknaden värderar ett företag högre om det har förmågan att skapa en större avkastning 
utifrån dess tillgångar. Genomgående i den deskriptiva statistiken och univariata analysen 
framgår det att finanssektorn har ett högre B/M än industrisektorn, vilket i enlighet med 
Pantzalis och Park (2009) samt Zingales (2000), skulle kunna antyda att marknaden har svårt 
att prissätta humankapital. Detta illustreras även i tabell 5 där personalproduktivitet uppvisar 
ett positivt samband med B/M. Att personalproduktivitet är positivt korrelerad med B/M kan 
innebära att företag som i hög grad förlitar sig på personal för att realisera sin nettoomsättning 
värderas lägre av marknaden. Sambandet mellan B/M och personalproduktivitet är dock 
endast signifikant på 5 procentsnivån. Regressionen med B/M som beroende variabel har 
endast ett förklaringsvärde på 2.7 procent vilket enligt Wahlin (2011) anses som lågt, vilket 
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innebär att vi tolkar resultatet med försiktighet. Även då ROA utgör den beroende variabeln 
är förklaringsvärdet lågt då det endast uppgår till 5,8 procent. 

AEPA är negativt korrelerat med personalproduktivitet på 1 procentsnivån. Detta kan 
innebära att en högre effektivitet leder till en högre produktivitet. Trots den höga 
signifikansnivån uppvisar regressionen med personalproduktivitet som beroende variabel ett 
justerat förklaringsvärde på 34 procent, vilket enligt Wahlin (2011) kan tolkas som måttligt. 
Det högre förklaringsvärdet kan dock bero på att AEPA är beräknat på liknande variabler som 
personalproduktivitet. 

Pantzalis och Park (2009) menar att personalkostnad bör reflektera humankapital. Dock 
menar de att informationsasymmetrin mellan investerare och företagsledning kan påverka 
investerares bedömning av humankapitalets inverkan på företags resultat. Vi finner i tabell 5 
en positiv relation mellan ROA och PKA, dock endast på 10 procentsnivån. Detta resultat kan 
antyda att högre löner skulle kunna ge högre avkastning, speciellt i humankapitalintensiva 
företag med få anställda, vilket illustreras i tabell 4. Den positiva korrelationen mellan PKA 
och ROA är därför i linje med tidigare forskning, som påvisar att högre kostnader för 
humankapitalrelaterade immateriella tillgångar, så som forskning och utveckling, ger en högre 
långsiktig avkastning (Aboody & Lev, 1998; Chan, Lakonishok & Sougiannis 2001; Lev och 
Sougiannis 1996; Deng, Lev & Narin, 1999). PKA är i tabell 5 även positivt korrelerad med 
personalproduktivitet på 1 procentsnivån. I likhet med Pantzalis och Park (2009) kan detta 
innebära att rekrytering eller utbildning av en högre nivå av humankapital leder till ökad 
produktivitet. Detta samband illustreras även i tabell 4, där PKA är som högst i kvartil fyra. 

I samband med det empiriska resultatet och tidigare forskning (Fama och French 1993, 
Pantzalis och Park 2009) kan vårt konstruerade mått AEPA till viss mån förklara den 
förväntade avkastningen. Den negativa korrelationen mellan AEPA och ROA som presenteras 
i tabell 5 kan därför innebära att en lägre AEPA leder till högre ROA. Trots att detta samband 
är signifikant på 1 procentsnivån har regressionen med ROA som beroende variabel som 
tidigare nämnts endast 5,8 procent justerat förklaringsvärde. Dock kan AEPA ses som ett 
riskmått då det, i likhet med Pantzalis och Park (2009), påvisar en värdeeffekt. Till skillnad 
mot Pantzalis och Park kan AEPA även uppvisa en mer konkret beskrivning av korrelationen 
mellan värdet av företag och dess humankapital då måttet i grunden bygger på 
personalkostnad (se formel 1). Detta kan vara fallet då måttet som exempelvis Pantzalis och 
Park (2009) använder kan influeras av andra variabler än just humankapital, vilket är i linje 
med Forslunds (2013) definition av humankapital. 
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5 Slutsats 

I vår studie presenterar vi ett alternativ till hur identifiering och mätning av humankapital kan 
göras vid värdering av företag. Då vårt mått (AEPA) är baserat på personalkostnad, vilket vi 
anser vara kostnaden för humankapital, och är negativt korrelerad med ROA, kan vi påstå att 
AEPA utgör en variabel som kan hjälpa till att förklara värdet av företag. Förklaringsvärdet i 
regressionen är dock lågt, vilket måste tas i beaktande. Vi anser dock att användningen av 
AEPA kan minska risken för att mäta andra variabler än just humankapitalet.  

Genom en tolkning av vårt resultat kan vi även antyda att finansföretag är mer 
humankapitalintensiva i förhållande till industriföretag. Den deskriptiva statistiken samt den 
univariata analysen visar även att marknaden tenderar att värderar humankapitalintensiva 
företag lägre i förhållande till industriföretag sett till deras bokförda värde. Detta illustreras 
ytterligare av den positiva korrelationen av personalproduktivitet och B/M då finansföretagen 
i vår undersökning kännetecknas av hög personalproduktivitet. Till bakgrund mot detta anser 
vi att tidigare forskning gör en korrekt bedömning av att marknaden har svårigheter att 
prissätta humankapital. PKA visar ett positivt samband med personalproduktivitet och ROA 
vilket kan visa att monetära belöningar leder till en ökning i omsättning och avkastning. 
Högre löner, vilket antyder högre humankapital, ger alltså i likhet med Pantzalis och Park 
(2009) högre produktivitet. 

I undersökningen ser vi dock att måttet AEPA kan tolkas på två olika sätt, antingen att företag 
har ett mer (mindre) effektivt humankapital eller att de är mindre (mer) beroende av 
humankapital. Detta innebär att det är möjligt att en effektivare jämförelse skulle kunna göras 
genom att jämföra företag inom samma bransch än två skilda branscher på grund av liknande 
behov av teknologi och kompetens. Användningen av klassifikationssystemet ICB kan även 
innebära att resultaten är missvisande då exempelvis fastighetsbolag, vilka bör vara beroende 
av fysiska tillgångar, ingår i finanssektorn. Även i industrisektorn ingår företag som inte är i 
linje med vår tanke att jämföra tillverkningsföretag och tjänsteföretag. Exempelvis ingår 
säkerhetsföretag som Securitas, vilka kan tänkas vara mer beroende av humankapital. Värt att 
notera är även att urvalet är överrepresenterat av företag från industrisektorn, vilket kan 
innebära att våra resultat i högre grad är influerade av industrisektorn. En vidare undersökning 
skulle även vara nödvändig för att fastställa att sambanden inte utgörs av någon utomstående 
variabel eller att sambanden är motsatta, exempelvis att hög personalkostnad orsakas av att ett 
företag uppvisar en hög avkastning på totalt kapital. 

5.1 Förslag till vidare studier 
För vidare studier om humankapital och dess påverkan föreslår vi en utökad undersökning av 
AEPA, där fler branscher undersöks. Genom detta kan branschmedel uppskattas och användas 
för att både värdera humankapital och bidra till en mer utvecklad värderingsmodell. Det kan 
även vara intressant att genomföra vidare studier med ett urval baserat på en annan 
industriklassifikation än ICB där branscherna är mer tydligt avskärmade. Detta för att stärka 
Pantzalis och Parks (2009) argument om att företag inom samma bransch har liknande krav på 
teknologi. Detta borde ge en tydligare bild av humankapitalets effekter. Dock skulle det 
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endast gå att jämföra resultaten mot andra företag inom samma bransch. Det kan även vara av 
intresse att genomföra en undersökning av nyintroducerade företag då Myers (1999) menar att 
humankapital är olika viktigt beroende på i vilket utvecklingsstadie ett företag befinner sig i. 

Ytterligare en fortsättning på vår studie skulle vara att inkludera AEPA som en variabel i 
fyrfaktorsmodellen (Carhart, 1997) för att undersöka om det går att minska anomalierna med 
hjälp av humankapital. Denna aspekt är även intressant eftersom vi inte har tagit hänsyn till 
företagens individuella betavärden, marknadsrisk eller de olika sektorernas risknivå. 
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